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  .Psalmocharias alhageos Kolمو، های کنترل زنجرهمطالعه کارایی روش

(Hem., Cicadidae)، در استان قم 
  

 2حسین فرازمند، *1در ولی زادهحی

  
   قممرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم،، پزشکی بخش تحقیقات گیاه-1

   تهرانپزشکی کشور، موسسه تحقیقات گیاه، بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی-2
 

 چکیده
ت مهم درختان انگور در ، یکی از آفاPsalmocharias alhageos (Hemiptera: Cicadidae)زنجره مو با نام علمی 

گذاری ها از شیره نباتی ریشه درختان مو و تخمخسارت عمده این آفت مربوط به تغذیه طوالنی مدت پوره. باشدایران می
حشرات بالغ زنجره مو در شرایط آب و هوایی قم از اردیبهشت ماه شروع به . ها می باشدحشرات کامل روی سرشاخه

ین تحقیق به منظور مقایسه کارایی حشره کش های دیازینون، کارباریل و ایمیداکلوپرید و ا. نمایندخروج از خاک می
انداز درختان مو در نیمه دوم فروردین مورد  حشره کش های مورد نظر در سایه. روش عملیات باغبانی انجام گرفت

تیمارهای آزمایش . رختان انجام گرفتاستفاده قرار گرفته و در تیمار عملیات باغبانی هرس سرشاخه ها و بیل زدن پای د
بر اساس نتایج بدست آمده، . براساس تعداد پوسته های پورگی و عملکرد محصول درختان مورد مقایسه قرار گرفتند

در تیمار )  کیلوگرم در درخت1/54(و نیز باالترین عملکرد محصول )  پوسته در درخت9/4(کمترین تعداد پوسته پورگی 
 7/15(و نیز پایین ترین عملکرد محصول )  پوسته در درخت2/14(در مقابل بیشترین تعداد پوسته پورگی ایمیداکلوپرید و 

لذا با توجه به اختالف معنی دار تیمار ایمیداکلوپرید در مقایسه با سایر . در تیمار شاهد مشاهده شد) کیلوگرم در درخت
 میلی لیتر به ازای هر درخت انگور در زمان 20به مقدار ) Sc350 ®کنفیدور(تیمارها، کاربرد حشره کش ایمیداکلوپرید 

 .های زنجره مو از خاک تاثیر خوبی در کاهش خسارت آفت و افزایش عملکرد محصول داردخروج پوره
 

 قم،  عملیات باغبانی،کنترل شیمیایی، روش های کنترل، زنجره مو، مو :کلیدیهای واژه

 
 مقدمه

 Cicadatra ochreata، و بـا نـام متـرادف    Psalmocharias alhageos (Hemiptera: Cicadidae)زنجره مو با نام علمی 

Melicharاین آفت عالوه بر مو به درختان .  در ایران، افغانستان، پاکستان، نواحی جنوب روسیه، ترکیه و عراق فعالیت دارد
  از لحاظ پـراکنش در اسـتانهای قـم، مرکـزی،    در ایران نیز. (Esmaeili, 1991)میوه سردسیری و غیر مثمر صدمه می زند 
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این زنجره عالوه بـر مـو بـه     . تهران، سمنان، کردستان، اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، همدان، و خوزستان وجود دارد            
 .(Babaei, 1967)درختان دیگری نظیر سیب، بادام، هلو، آلبالو، انار، به، گردو، گالبی و درختان غیرمثمر حمله می کند 

خسارت عمده این آفت مربوط به پوره های آن است که به مدت نسبتا طوالنی روی ریشه درختـان مـو متمرکـز و از          
های انگور کوچـک و ضـعیف   های جوان کند و یا متوقف شده و خوشهشیره نباتی تغذیه می کنند و در نتیجه رشد شاخه       

هـا صـورت گرفتـه و باعـث     ت کـه روی سرشـاخه  گذاری حشرات کامل اسـ   نوع دیگر خسارت مربوط به تخم     . شوندمی
 .(Esmaeili, 1991)های نازک می شوند خسارت و خشکیدگی شاخه

های سنین مختلف روی ریشه مو در زیر خاک به سر برده و عمق اسـتقرار بـسته          زنجره مو زمستان را به صورت پوره      
در شـرایط  . کننـد ک متر در عمق خاک نفوذ میهای آفت تا بیش از یهای شنی پوره  در خاک . به عمق ریشه متفاوت است    

  .(Babaei, 1965)یابد کامل از اواخر خرداد ظاهر شده و این ظهور تا اواخر مرداد ادامه میآب و هوایی همدان، حشرات
یل ماه در طبیعت ظاهر شده و تا اوابالغ از اوایل نیمه دوم خرداد  بر اساس مطالعات انجام شده در استان لرستان، حشره        

مدت زمان الزم برای تفـریخ تخـم   . حداکثر زمان ظهور آن در طبیعت اواخر تیر است. مهرماه ظهور آن مشاهده شده است    
های سن یک پس از تفریخ روی خاک    پوره.  روز بوده و دوره زندگی یک نسل آفت چهار سال است           42-27 بین موزنجره

                  بـه محـض یـافتن ریـشه، روی    هـا  ایـن پـوره   .کننـد مـی ن نفوذ داخل زمیهای موجود در خاک به   افتاده و از محل شکاف    
هـا  حـداکثر عمقـی کـه پـوره    . دنبرسر میآن مستقر شده و در تمام طول دوران تغذیه و زندگی در خاک همان محدوده به     

ن تلفـات بـسیار سـنگینی در    های میزبـا های سن یک تا رسیدن به ریشه و پورهبودهمتر ن سانتی50اند بیش از    مشاهده شده 
  .(Shekaryan & Rezvani, 2000)شوند  درصد را متحمل می95حدود 

  در موستان و اطراف آن، انتخاب) های هرزعلف(های وحشی های آلوده به تخم، از بین بردن میزبان شاخههرس
     های کنترل آفتوم از موثرترین راهسبک، آبیاری زیاد و تقویت درختان مو و استفاده از ارقام مقابا بافت خاک زمین 

های حاوی تخم حشره زدن پای درخت در زمستان، هرس شاخهعملیات زراعی از جمله بیل. (Esmaeili, 1991)د نباشمی
های پیشنهاد شده برای کنترل آفت است وسیله کودهای حیوانی و شیمیایی از دیگر روشهدر اواسط تیر، تقویت درخت ب

(Shekaryan & Rezvani, 2000) .های مو پاشی پای بوتههمچنین مبارزه شیمیایی علیه زنجره مو در سه مرحله شامل سم
  پورهپاشی سطح خاک در موقع خروج های داخل خاک، سمعلیه پوره

پاشی پای سم. (Behdad, 1996)های بالغ روی درختان میزبان توصیه شده است پاشی علیه زنجرهها از زمین و سم
 گرم و همچنین 30مقدار به% 50، تلودرین %25، دیازینون %50آلدرین ، دی%40های مو توسط سموم آلدرین وتهب

اند  گرم به ازای هر درخت نشان داد که سموم آلدرین و پارادیکلروبنزن بیشترین تاثیر را داشته90پارادیکلروبنزن به مقدار 
صورت آلدرین و تلودرین بهکاربرد سموم آلدرین، دی. (Babaei, 1965)بخش نبوده است کلی رضایتطورهولی نتایج ب

استفاده . ه استکامل نیز تاثیر زیادی در کاهش جمعیت آفت نداشتماه قبل از ظهور حشراتپاشی سطح خاک در خردادسم
بوده است بخش مو در تابستان در طی دو سال رضایتکامل زنجرهاز ترکیب سموم ددت و گامکسان علیه حشرات

(Babaei, 1967) . به نسبت یک در هزار به مقدار % 25ه و تنها از دیازینون شدامروزه مصرف اغلب سموم مذکور منسوخ
 ).Mosallanezhad et al., 2002(شود  لیتر محلول سم پای هر درخت مو استفاده می20

کش یک ترکیب فسفره تماسی  این حشره.شدبامو میشده برای کنترل زنجرهکش توصیهکش دیازینون تنها حشرهحشره
در % 10 کیلوگرم گرانول دیازینون 20شود و کاربرد است که هم در خاک و هم روی اندام هوایی گیاهان مصرف می
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گوارشی با اندکی خاصیت - کش تماسییک حشرهنیز ) ®سوین(کارباریل . کندکنترل می نیز هکتار کرم سفید ریشه را
  ). Talebi Jahromi, 2007(شود زی مصرف میه آفات خاکسیستمیک است که علی

سیستمیک بوده و دارای طیف وسیع کاربرد علیه حشرات مختلف از جمله آفات ) ®کنفیدور(کش ایمیداکلوپرید حشره
        ویژه روی حشراتصورت تماسی و گوارشی بهکش بهاین حشره. (Drinkwater, 2003) باشدمکنده می- زننده
ایمیداکلوپرید از طریق آوند . شودمکنده موثر بوده و از راه ریشه و شاخ و برگ و نیز تزریق به ساقه جذب گیاه می- زننده

 .)Talebi Jahromi, 2007(گیرد همین علت برای مصرف در اطراف ریشه مورد استفاده قرار میچوبی پخش شده که به
                    قرار شده است، .Nephotettix sppهای کاهش باروری زنجرکهمچنین تزریق خاکی کونفیدور در مزارع برنج، موجب 

(Nyoman et al., 2001) . عالوه بر این کاربرد کنفیدورSc350هر درختی لیتر آب به ازا10لیتر در  میلی2/2میزان  به   
کند ها کنترل میرا در تاکستانشپشک آردآلود )  هر درختی گرم ماده موثره به ازا75/0(صورت کاربرد در خاک هب

(Tollerup et al., 2004).  
همچنین . دست نیامده استهمو بدهد که هنوز روش عملی مناسبی جهت کاهش خسارت زنجرهبررسی منابع نشان می

    های مختلف کنترللذا در این تحقیق روش. باشدقادر به کنترل این آفت نمی) دیازینون(کش متداول کاربرد حشره
 . مورد مقایسه قرار گرفتزراعیهای مختلف و نیز روش کشمو با استفاده از حشرهزنجره

  
 هامواد و روش
روستاهای ( دو باغ در منطقه جاده کاشان استان قممدت دو سال در ه ب1387 و 1386 هایسالدر طی این تحقیق 
با سابقه )  ساله14خانی، واریته مهدی(ه یک باغ همگن منظور اجرای تحقیق در هر منطقبه. انجام شد) آبادلنگرود و جنت

 درخت برای هر تیمار بر اساس نقشه 18 درخت انگور شامل 90در هر باغ . مو انتخاب گردیدآلودگی شدید به زنجره
 درخت 6 تیمار و هر واحد آزمایشی با 5 تکرار، 3های کامل تصادفی با آزمایش در قالب طرح بلوک. طرح انتخاب شد

  : تیمارها عبارت بودند از. انجام شد
 هر ی گرم به ازا40میزان ، به)، شرکت شیمیایی آبیک%10گرانول (کش دیازینون کاربرد حشره: Aتیمار 

  درخت 
 گرم به 500میزان ، به)، شرکت شیمیایی سبزآور پردیس%85پودروتابل (کش کارباریل کاربرد حشره: Bتیمار 

  هر درختیازا

 20میزان ، به)، شرکت کاوش کیمیای کرمانSC350سوسپانسیون (کش ایمیداکلوپرید برد حشرهکار: Cتیمار 
  هر درختی لیتر آب به ازا10لیتر در میلی

 )های سبز و بیل زدن پای درختانآب زمستانه، هرس سرشاخهیخ(عملیات باغبانی : Dتیمار 

  )کشونه آفتعدم اجرای عملیات باغبانی و کاربرد هر گ(شاهد : Eتیمار 
به شعاع تقریبی یک (انداز درختان مو جهت انجام آزمایش، در ابتدای فصل و پس از انجام شخم زمین، قسمت سایه

ها در داخل کشپس از کاربرد حشره. ترگودبرداری شدم سانتی15عمق حدود بر اساس نقشه طرح توسط بیل به) متر
         . بودماهها، نیمه دوم فروردینکشزمان کاربرد حشره. نجام گرفتها، خاک برگردانده شده و سپس آبیاری اگودال

        های سبزآب زمستانه، هرس سرشاخهکش، عملیات مختلف شامل یخدر تیمار عملیات باغبانی، بدون کاربرد حشره
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 2 تا 1درختان در فاصله زمانی و بیل زدن پای ) موهای زنجرهاوایل تابستان و قبل از تفریخ تخم(ریزی از زیر محل تخم
  . هفته پس از هرس سبز انجام گرفت

          بازدید و پوسته) بار یک روز3هر (طور مرتب هانداز درختان باز ابتدای اردیبهشت لغایت پایان تیرماه سایه
 درخت در زمان همچنین جهت مقایسه تیمارها، عملکرد محصول هر. آوری و شمارش گردیدشده جمع خارج1هایپوره

صورت تجزیه مرکب مورد  بهSASافزار دست آمده با استفاده از نرمهدر پایان اطالعات ب. برداشت محصول تعیین شد
 .بندی تیمارها با استفاده از آزمون دانکن انجام شدتجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و مقایسه میانگین و گروه

 
 یجانت

  مو زنجرهپورههای مقایسه تعداد پوسته
 ,df=4, F=675.18(بود % 1دار تیمارها در سطح دهنده تفاوت معنیدر این بررسی، نتایج تجزیه واریانس نشان

P=0.0001, C.V: 5.76 % .(و 1386دست آمده در دو سال ه بپورههای دست آمده، تعداد پوستهههمچنین براساس نتایج ب 
 ,df=1, F=0.12(دار بود  و در دو مکان مختلف فاقد اختالف معنی)df=1, F=537.55, P=0.0001(دار  معنی1387

P=0.7341.( 

دست آمد که فاقد اختالف ه ب74/8 و 78/8ترتیب گی در دو باغ بهپورشده، میانگین تعداد پوسته بر اساس مطالعه انجام
که میانگین طوریهدار بوده بف معنیاین در حالی است که مقایسه این فاکتور در دو سال متوالی دارای اختال. آماری بود

 قرار گرفته و تعداد پوسته Aو در گروه ) 27/10( بیشتر بوده 1386آوری شده در سال گی جمعپورهای تعداد پوسته
ها در سال اول کشاین اختالف نشان دهنده تاثیر حشره. گیرد قرار میB در گروه 25/7 با میانگین 1387گی در سال پور

  .ها کاسته شده استپورهدنبال آن تعداد پوسته آفت بوده و در نتیجه در سال دوم از جمعیت آفت و بهروی جمعیت 
کش با وارد کردن این حشره. باشدکش ایمیداکلوپرید میهمچنین مقایسه میانگین تیمارها حاکی از موثر بودن حشره

      گی شده است،های پورها و تعداد پوستهرهگیر خروج پوهای زنجره، موجب کاهش چشمبیشترین تلفات روی پوره
 هر درخت بوده و از لحاظ آماری در ی پوسته به ازا88/4مو در تیمار ایمیداکلوپرید گی زنجرهپورکه تعداد پوسته طوریهب

عدی های بکش کارباریل در رتبهکش گرانول دیازینون و سپس حشرهپس از آن حشره. قرار گرفت) E(ترین گروه پایین
 که تیمار شاهد با داراطوریه در باالترین رتبه قرار گرفته، ب"شاهد" و "عملیات باغبانی"همچنین دو تیمار . قرار گرفتند
عبارتی دارای باالترین جمعیت آفت گی و بهپور هر درخت، دارای بیشترین تعداد پوسته ی پوسته به ازا22/14بودن تعداد 

  ).1شکل (بود 
  

                                                
  .باشدنظور از پوره آخرین سن پورگی می در این متن م-1
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 1386-87 هر درخت در تیمارهای مختلف، یمو به ازاگی زنجرهپورانگین تعداد پوسته  می-1شکل

Fig. 1- The number of P. alhageos nymphal exuviae per tree in different treatments, 2007-2008 

Means of columns shown by the same letter are not significantly different (P<0.05, DMRT) 
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Fig. 2- The mean of grape yield per tree in different treatments, 2007-2008 
Means within column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05, DMRT) 
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 مقایسه عملکرد محصول درختان انگور -1

 ,df=4(بود % 1دار تیمارها در سطح نتایج تجزیه واریانس عملکرد محصول درختان نشان دهنده تفاوت معنی

F=47.75, P=0.0001, C.V.: 23.01 % .(دست آمده در دو سال هدست آمده، عملکرد محصول بههمچنین براساس نتایج ب
 ,df=1, F=2.49(دار بودند ونیز در دو مکان مختلف فاقد اختالف معنی) df=1, F=0.62, P=0.4372 (1387 و 1386

P=0.1245.(  
ت آمد که فاقد  بدس78/27 و 74/30ترتیب دست آمده، میانگین عملکرد محصول در دو باغ بههبر اساس نتایج ب
 به میزان 1387 و در سال 88/30 به مقدار 1386 عالوه بر این میانگین عملکرد محصول در سال .اختالف آماری بود

مقایسه میانگین تیمارها نشان .  هر درخت انگور بود که از لحاظ آماری در یک گروه قرار گرفتندی کیلوگرم به ازا64/27
 قرار گرفته و Aدر گروه )  کیلوگرم در درخت1/54(بودن باالترین عملکرد محصول  داد که تیمار ایمیداکلوپرید با دارا

         و"عملیات باغبانی"همچنین دو تیمار . گیرندهای کارباریل و دیازینون در رتبه بعدی قرار میکشپس از آن حشره
ترین  کیلوگرم محصول، پایین7/15بودن مقدار  که تیمار شاهد با داراطوریهترین رتبه قرار گرفته، ب در پایین"شاهد"

  ).2شکل ( قرار گرفت Dروه خود اختصاص داده و در گعملکرد را به
 
 بحث

کش ایمیداکلوپرید دارای بیشترین تاثیر شود که حشرهمشخص میپژوهش با بررسی اطالعات بدست آمده از این 
همچنین از لحاظ . مو و کاهش خسارت آفت و در نتیجه افزایش عملکرد محصول استهای زنجرهروی تلفات پوره
به عبارتی نتایج حاصل از . سزائی برخوردار استکش رایج بوده، از تاثیر به که حشرهکش گرانول دیازینونمقایسه با حشره

پاشی پای همچنین سم . از لحاظ عدم تاثیر مناسب مطابقت داردا مطالعات انجام شده توسط بابائیکاربرد دیازینون، ب
 گرم به ازای هر درخت تاثیر 90مقدار زن به گرم و پارادیکلروبن30مقدار ، به%40های آلدرین کشهای مو توسط حشرهبوته

آلدرین و عالوه بر آن کاربرد سموم آلدرین، دی. (Babaei, 1965)مو داشته است به نسبت خوبی در کاهش خسارت زنجره
کامل نیز تاثیر زیادی در کاهش جمعیت آفت ماه قبل از ظهور حشراتپاشی سطح خاک در خردادصورت سمهتلودرین ب
های حاوی تخم در عملیات زراعی از جمله بیل زدن پای درخت در زمستان و هرس شاخه. (Babaei, 1967)نداشت 

همراه تیمار ها، بهها و خسارت آندلیل جمعیت باالی پورههی پایینی برخوردار بوده و بیمقایسه با روش شیمیایی از کارا
  .شاهد، دارای کمترین عملکرد محصول بود

رود کار میبالک، مینوز، پسیل، تریپس و شپشک بهوپرید برای کنترل آفاتی از قبیل شته، سفیدکش ایمیداکلحشره
)Talebi Jahromi, 2007 .(دآلود صورت کاربرد در خاک جهت کنترل شپشک آربه کش ایمیداکلوپریدمصرف حشره
)1900 ,Ehrhorn( sumaritimPseudococcus گرم در هکتار توصیه شده است0225-1125مقدارهای انگور به باغ، در  .

    ها جذبدهی درختان و قبل از شخم مصرف شده و پس از آبیاری درختان، توسط ریشهکش در زمان گلحشره این
کش  لیتر آب به ازا هر درخت از حشره10لیتر در  میلی2/2همچنین مقدار ). Pfeiffer & Schultz, 1996(شود می

    کاربرد. (Tollerup et al., 2004)کند ها را کنترل میشپشک آردآلود در تاکستان) Sc350 ®کنفیدور(ایمیداکلوپرید 
مو از خاک تاثیر های زنجرهلیتر به ازا هر درخت انگور در زمان خروج پوره میلی20مقدار کش ایمیداکلوپرید بهحشره

 درصدی و در مقایسه با 350 موجب افزایش "دشاه"که در مقایسه با تیمار طوریهخوبی در کاهش خسارت آفت دارد، ب
  .شود درصدی عملکرد محصول می220 باعث افزایش "عملیات باغبانی"تیمار 



    ) 268-261(، 1388، سال 3، شماره 1              جلد                                                           فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی 
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 درصد بوده و این 10 تا 8ها، فقط در حدود ریزی حشرات ماده روی سرشاخهمو در اثر تخمخسارت وارد شده زنجره
باشد و گاهی اوقات های درخت میهای سن آخر از ریشهه پورهمو مربوط به تغذیدر حالی است که خسارت اصلی زنجره

    دهندهدست آمده از این تحقیق نشانهنتایج ب. (Babaei, 1967)موجب کاهش عملکرد محصول شده است % 90تا 
   باشد و لذا مصرف ها در افزایش عملکرد چشمگیر میکش در مقایسه با سایر حشره"ایمیداکلوپرید"اختالف تیمار 

    موجب کاهش جمعیت آفت ) در شرایط آب و هوایی استان قم(کش ایمیداکلوپرید در نیمه دوم فروردین حشره
های زراعی جمعیت آفات کاهش یابند و از شود تا با روشبا وجود اینکه کوشش می. شودمو و افزایش محصول میزنجره

کش برای یمیایی هنوز مجبور به استفاده از سموم حشرهمصرف سم خودداری شود، ولی تا رسیدن به یک راه حل غیرش
  .باشیممبارزه با زنجره مو می
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Study on the efficacy of different control methods of vine cicada,         
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Abstract 
 

Vine cicada, Psalmocharias alhageos (Hem., Cicadidae), is one of the period important pests of 
vine trees in Iran. Main damage of P. alhageos is caused by long feeding period of nymphs on the 
vine roots and laying eggs of females under the bark of the shoots. The adults appear from mid 
May in Qom region. Three insecticides: Diazinon (10% granule), Carbaryl (Sevin® 85%) and Imi-
dacloprid (Confidor® SC350) by soil application and gardening activities (pruning of top branches 
and shoveling of soil under vines) were compared. In this study The treatments were compared 
with the number of nymphal exuviae under vines and grape vine yield. The results showed that the 
maximum number of nymphal exuviae was recorded on the control treatment (14.2) and the mini-
mum was on trees using the treatment of Imidacloprid (4.9). The highest and lowest of grape yield 
were recorded in Imidacloprid (54.1 kg) and control (15.7 kg) treatments, respectively. Based on 
treatments ranking, application of Imidacloprid (20 ml at each vine tree) at nymphs emergence time 
from soil was effective in decreasing of vine cicada damage and increasing of the grape vine yield. 

 
Key words: grape vine, vine cicada, Psalmocharias alhageos, control methods, chemical control, gardening 
activities, Qom 
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