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 چكيده

روستاهاي بابا رييس و ميشن با بافت خاك متفاوت و يك باغ بدون  ،آلوده در شهرستان ماليردو باغ انگور در  اين پژوهش

هم سن  درخت 15تعداد  آفت، در ايستگاه مذكور زيست شناسيبررسي  آلودگي در ايستگاه انگور مالير انجام شد. جهت

، ها پورهنر و ماده در هر قفس رها شد. تاريخ ظهور  ي پنج جفت زنجره پوشانده شده و  دار با قفس توري انگور بدون آلودگي

نشان داد،  نتايج .ندبررسي شدها  ها و سوراخ خروجي پوره با شمارش پوستك جمعيت و ميزان آلودگي اوج ظهور، تغييرات

. بودرداد ماه اول م مهيها ن خروج پوره خيتار نياولها يك ماه و  تفريخ تخم ي روز، دوره 11ماده،  ي كه ميانگين عمر حشره

 يآلودگسبك با بافت خاك ها اوايل مرداد بود. در باغ  و اوج خروج پورهماه اواخر خرداد تا اواخر مرداد  پرواز حشرات كامل

هنگاهي كه دماي هوا و  آفت نشان دادي روي بيولوژي يآب و هوا عواملثير اتو در خاك سنگين بيشتر بود. بررسي  كمتر

ها به اوج  خروج پوره ،سانتيگراد بود ي درجه 34در نيمه اول مرداد بيشترين ميزان يعني خاك  يمتريسانت 30عمق دماي 

ها از  سانتيگراد رسيد، خروج پوره ي درجه 408اول خرداد ماه به حدود  يدر نيمه روز -درجهرسيد. هنگامي كه مجموع  خود 

ها به اوج  سانتيگراد رسيد. خروج پوره ي درجه 1342د حدو روز -درجهاول مرداد ماه كه مجموع  يخاك شروع و در نيمه

معكوس داشت.  ي مستقيم و با درصد رطوبت نسبي هوا رابطه ي ها از خاك با ميزان تبخير رابطه رسيد. اوج خروج پوره خود 
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