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 چكيده

 50تـا   40در برخي از مناطق موكاري بـه  است، بطوري كه خسارت آن مناطق موكاري آفات مهم از ، Psalmocharias alhageus، زنجره مو

بـالغ بـا ايجـاد شـكاف و      ها با مكيدن شيره گياهي در منطقه ريشـه و همچنـين حشـرات مـاده     رسد. خسارت اين آفت از طريق پوره درصد مي

شرايط خاص بيولوژي اين آفـت نيـز مبـارزه بـا آن را بسـيار سـخت        .رديگ هاي يكساله و به ندرت دو ساله صورت مي ريزي در داخل شاخه متخ

ن تحقيـق از  گردد. در ايـ  . خاك دياتومه از جمله تركيبات معدني است كه با ايجاد خراش در كوتيكول حشرات باعث تلفات آنها مينموده است

درخـت در   10خاك دياتومه جهت كاربرد در خاك سايه انداز درختان، در دو منطقه قم و مركزي استفاده شد. براي ارزيابي تركيب فوق، تعداد 

انداز درختان تيمار گرديد. جهت بررسي كارايي تركيـب، ميـزان خـروج پـوره      ، توسط خاك دياتومه در قسمت سايه1389هر منطقه، در سال 

درصد  36، اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده نشان داد كه تعداد پوسته هاي شفيرگي در تيمار خاك دياتومه حدود 1391اي آفت، در سال ه

 نسبت به شاهد كمتر بوده و لذا خاك دياتومه مي تواند با ممانعت از عبور پوره هاي زنجره، موجب كاهش جمعيت آفت گردد.
 

 ، كنترل آفتخاك دياتومه، ره موزنج، انگور: كلمات كليدي
 

 مقدمه:

، در اكثر نقاط ايران، افغانستان، پاكستان، نواحي جنوب Psalmocharias alhageus (Kol.) (Hem.:Cicadidae) زنجره مو با نام علمي

ه مدت نسبتا طوالني در روي ). خسارت عمده اين آفت مربوط به پوره هاي آن است كه ب1362(اسماعيلي، وسيه، تركيه و عراق فعاليت دارد ر

رشيه گياهان ميزبان متمركز شده و از شيره نباتي تغذيه ميكند. برگ در بوته هاي آلوده زردرنگ شده و رشد شاخه هاي جوان كند و يا 

مربوط متوقف مي شود. خوشه هاي انگور كوچك و ضعيف و كم پشت شده و بوته هاي با آلودگي شديد، خشك مي شوند. نوع ديگر خسارت 

به تخمگذاري حشرات كامل است كه روي سرشاخه ها صورت گرفته و با ايجاد هيپرتروفي و تورم در اطراف شكاف محل تخمگذاري باعث 

 ).1362خسارت و خشكيدگي شاخه هاي نازك مي شوند (اسماعيلي، 

و عمق استقرار بسته به عمق ريشه متفاوت زنجره مو زمستان را بصورت پوره هاي سنين مختلف روي ريشه مو در زير خاك به سر برده 

است. در خاك هاي شني پوره هاي آفت تا بيش از يك متر در عمق خاك نفوذ مي كنند. حشرات كامل از اواخر خرداد ظاهر شده و اين ظهور 

 ).1346تا اواخر شهريور ادامه مي يابد (بابايي، 

شي (علف هاي هرز) در موستان و اطراف آن، انتخاب زمين سبك و ارقام مقاوم از قطع شاخه هاي آلوده به تخم، از بين بردن ميزبانهاي وح

). عمليات زراعي از جمله بيل زدن پاي درخت در زمستان، هرس شاخه هاي 1362موثرترين راه هاي مبارزه دانسته شده است (اسماعيلي، 

روش هاي توصيه شده براي مبارزه با آفت است (شكاريان و حاوي تخم حشره، تقويت درخت بوسيله كودهاي حيواني و شيميايي از ديگر 

). همچنين مبارزه شيميايي عليه زنجره مو را در سه مرحله مي توان انجام داد: سمپاشي پاي بوته هاي مو عليه الروهاي داخل 1374رضواني، 

). امروزه 1375روي درختان ميزبان (بهداد،  خاك، سمپاشي سطح خاك در موقع خروج شفيره ها از زمين و سمپاشي عليه زنجره هاي بالغ
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ليتر محلول سم پاي هر درخت مو استفاده  20% به نسبت يك در هزار به مقدار 25مصرف اغلب سموم مذكور منسوخ بوده و تنها از ديازينون 

ك به ميزان قابل توجهي در جمعيت آفت ميلي ليتر به ازاء هر درخت از طريق كاربرد در خا 20مي شود. استفاده از ايميداكلوپرايد به ميزان 

 ).1388تلفات ايجاد مي كند (ولي زاده و فرازمند، 

دياتومه حاوي حفرات ريزي هستند كه به   دست مي آيد. ذرات خاكدياتوم بتحت عنوان  هاي تك سلولي بقاياي فسيلي جلبك از خاك دياتومه

گردد  مي حشره با ايجاد خراش روي سطح آن موجب مرگ جلد شده و اليه مومي كوتيكولبدن حشره چسبيده، سبب جذب 

)Athanassiou et al., 2006( كاربرد خاك دياتومه فرآوري شده سايان، بعنوان يك تركيب حشره كش عليه آفات مختلف انباري موفقيت .

و دو ). همچنين بررسي ميزان جمعيت پوره در يك 1390؛ رضايي ترشيزي و همكاران، 1389آميز بوده است (گلستان هاشمي و همكارارن، 

خروج پوره هاي  درصدي 36و  20 ، به ترتيب، ر موستان ها  نشان دهنده كاهش حدودسال پس از استفاده از خاك دياتومه فرآوري شده د

 ).1391و  1390سن آخر بود (فرازمند، 

بررسي مقدماتي اثر خاك دياتومه  ،از خاك سايه انداز درختو آخر پوره هاي سن اول و عبور ، آفتاين شرايط خاص بيولوژي با توجه به 

 .مورد بررسي قرار گرفتت زنجره مو فرموله شده ايران بر روي آف

  

 مواد و روش ها:

؛ در هر منطقه يك باغ همگن (با 1389، در سال تحقيقاين تحقيق در دو منطقه كشور (استان مركزي و قم) انجام شد. به منظور اجراي 

(خاك دياتومه فرآوري  براي هر تيمار درخت 10درخت انگور شامل  20يكنواختي سن، رقم و مراقبت هاي زراعي) انتخاب گرديد. در هر باغ 

در ابتداي فصل و پس از   بر اساس نقشه طرح انتخاب شد. جهت انجام آزمايش، پس از تعيين تاكستان و درخت هاي مورد نظر، شده و شاهد)

سانتي متر برگردانده شد.  25انجام شخم زمين و آبياري، در قسمت سايه انداز درختان مو تيمار اول (به شعاع تقريبي يك متر) خاك به عمق 

سانتي متر ريخته شده و  2تا  1(ساخت شركت كيمياسبزآور) به ضخامت ) ®(سايانسپس در كف محل خاكبرداري خاك دياتومه فرموله شده 

زمان در طي ظر در مرحله بعد، محل موردنظر با خاك پر گرديد. در تيمار شاهد هيچ عمليات خاصي صورت نگرفت. سپس درختان مورد ن

شمارش تعداد پوسته هاي پوره هاي سن آخر زنجره در محل سايه انداز درختان، خروج پوره هاي سن آخر از خاك و نيز پايان فصل از طريق 

 دو تيمار انجام شد. t-testدر پايان كارايي خاك دياتومه از طريق روش مقايسه آماري . مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفت، 1391در سال 

 

 يج و بحث:نتا

عـدد) و كمتـرين مقـدار در منطقـه      60/89( قـم  در منطقه به ازاء هر درخت بر اساس نتايج بدست آمده، بيشترين ميانگين مقدار پوسته

و  45/39عدد) بود.  همچنين ميانگين تعداد پوسته شفيرگي در تيمارهاي خاك دياتومـه و شـاهد، بـه ترتيـب،      90/14(استان مركزي زرنديه 

 د به ازاء هر درخت بود.عد 05/65

 ). 2و  1% وجود دارد (جدول هاي 1بين تيمارها تفاوت معني دار در سطح در هر دو منطقه نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه 

 

 ممنطقه قمقايسه ميانگين تعداد پوسته شفيرگي در -1جدول  

 سطح احتمال درجه آزادي t ميانگين تعداد پوسته منابع تغيير

 30/110±86/12 شاهد
94/3 9 0100/0 

 90/68±47/6 خاك دياتومه
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 90/68( به ازاء هـر درخـت   ترين تعداد پوسته شفيرگي داراي پايين  "خاك دياتومه"تيمار در منطقه قم، ات بدست آمده، بر اساس اطالع

خـاك  "، تيمار همچنين در منطقه استان مركزي نيز ).1عدد) بود (جدول  30/110عدد) و تيمار شاهد داراي بيشترين تعداد پوسته شفيرگي (

عـدد) و تيمـار شـاهد داراي بيشـترين تعـداد پوسـته شـفيرگي         00/10( به ازاء هر درخـت  تعداد پوسته شفيرگيترين  داراي پايين  "دياتومه

 ).3عدد) بود (جدول  80/19(

نتايج حاصل از بررسي اطالعات بدست آمده نشان مي دهد كه از نظر تعداد پوسته شفيرگي، در هر دو منطقه اختالف معني دار بوده، 

 % نسبت به شاهد، كاهش را نشان مي دهد.30/39شفيرگي در تيمار خاك دياتومه حدود بطوريكه تعداد پوسته 

 درصد 36و  20حدود  ، به ترتييب،تحقيق نشان داد كه تعداد پوسته شفيرگي در تيمار خاك دياتومهو دوم نتايج بدست آمده از سال اول 

درصدي برخوردار بوده است (فرازمند،  16/11اك دياتومه از افزايش نسبت به شاهد كاهش داشته و مقدار عملكرد نيز در درختان تيمار خ

موجب كاهش خروج پوره ها از  نيز). لذا با توجه به نتايج بدست آمده مشخص مي شود كه كاربرد خاك دياتومه در سال دوم 1391و  1390

اول به درون خاك و تا حدودي در زمان خروج پوره  خاك شده است. همچنين با توجه به اينكه اين تركيب فقط در زمان ورود پوره هاي سن

ت هاي سن آخر از خاك تاثير مي گذارد، در نتيجه مي بايستي تا چهار سال فاكتورهاي مورد نظر در درختان مورد بررسي قرار گيرد تا در نهاي

 .ميزان كارايي دقيق اين تركيب را تعين نمودبتوان 
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 سطح احتمال درجه آزادي t ميانگين تعداد پوسته منابع تغيير

 80/19±59/2 شاهد
58/6 9 0024/0 

 00/10±01/1 خاك دياتومه
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