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چکیده

گونههای بادام وحشي با دامنه اکولوژيک وسيع و تنوع ژنتيک باال از مهمترين گونههای مناسب برای احيا و غنيسازی

جنگلهای زاگرس محسوب ميشوند .در تحقيقي که طي سالهای  1393-1394برای شناسايي آفات بادامهای وحشي در استان
چهارمحال و بختياری انجام گرفت مشاهده شد که زنجرک  Megophthalmus scabripennisسبب خسارت روی

گونه Amygdalus

 haussknechtii (C.K.Schneider) Bornm.شده بود .برای بررسي جمعيت و تغييرات آن در منطقه تومانک بن بازديدهای منظمي از
ابتدای فصل رويش تا انتهای آن انجام گرفت .در هر تاريخ نمونهبرداری چهار بار تورزني روی دوازده درختچه انجام شد و تعداد
پورههای سنين مختلف و حشرات کامل درون تور شمارش و ثبت شد .برای بررسي بيولوژی زنجرک در منطقه تومانک بن سه هفته
قبل از ظهور زنجرکهای کامل زمستانگذران و استقرار بر روی درختان ميزبان اقدام به نصب تورهای آستيني مطالعاتي بر روی
درختان آلوده شد .نتايج به دست آمده نشان داد اين حشره دارای پنج سن پورگي است و سه نسل متوالي را

روی A. haussknechtii

ايجاد مي کند .نقطه اوج فراواني حشرات کامل در نيمه اول خرداد ،نيمه اول تير و اواسط مهر به ترتيب برای نسل اول ،نسل دوم و
نسل سوم بود .زمستانگذراني به صورت حشره کامل انجام ميشود.
واژههای کلیدی :زنجرک  ،بيولوژی  ،بادام وحشي ،تغييرات جمعيت

گونههای بادام وحشي با دامنه اکولوژيک وسيع و تنوع
ژنتيک باال از گونههای مناسب برای احيا و غنيسازی
جنگلهای زاگرس محسوب ميگردد ( Jahanbazi et al.,
 .)2006از جمله عوامل خسارتزای اين گونههای ارزشمند

آفات هستند .در بررسيهای بهعمل آمده برای شناسايي
آفات بادامهای وحشي در استان چهارمحال و بختياری طي
سالهای  1393-1394گونهای زنجرک روی گونههای
 A. elaegnifoliaو A. haussknechtiiجمعآوری شد .اين
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زنجرک با تغذيه از شيره گياهي و تخمريزی در بافت برگ
سبب رنجور شدن و کاهش سطح فتوسنتز درخت ميگردد.
اين زنجرک تاکنون از آلباني ،بلغارستان ،انگلستان ،فرانسه،
يونان ،فلسطين اشغالي ،ايتاليا ،ترکيه ،يوگسالوی سابق،
گرجستان ،ايران و لبنان گزارش شده است ( & Lodos
 .)Kalkandelen, 1981اولين بار اين حشره در فهرست
زنجرکهای ايران توسط ( )Delabola,1981و متعاقب آن
به همراه قارچ پاتوژن آن روی افرا در شمال کشور گزارش
شده است (.)Zare & Ghazavi, 2008
اما تاکنون روی بادام در ايران گزارش نشده است .با توجه
به اين که ميزبان بادام در ايران برای حشره جديد است،
نمونه برای دکتر اونال زيبوکوگلو زنجرکشناس دانشگاه
انداکاماييس ترکيه ارسال و نمونه شناسايي و تأييد نام شد.
حشرات کامل معموالً در اواخر ارديبهشت ظاهر شده و در
اواخر خرداد فعاليت تخمريزی شروع شده و بر روی گياهان
Vitis vinifera ،Castanea vesca ،Olea europaea

فعاليت ميکنند ( .)Lodos & Kalkandelen, 1981اين گونه
بيشتر روی گياهان خانواده گرامينه و گاهي اوقات بر روی
درختچهها فعاليت دارد ) .(Ribaut, 1952زنجرک به عنوان
آفت و ناقل بيماری فيتوپالسمايي بادام از کشور لبنان
گزارش شده است ) .(Dakhil et al., 2011برای بررسي
بيولوژی زنجرک در منطقه تومانک بن سه هفته قبل از ظهور
زنجرکهای کامل زمستانگذران و استقرار بر روی درختان
ميزبان اقدام به نصب تورهای آستيني مطالعاتي بر روی
درختان آلوده گرديد .با بازديدهای منظم و نمونهبرداریهای
هفتگي بر روی درختان ميزبان از منطقه ذکر شده از اواخر
فروردين تا پايان آبان  1393-1394انجام گرفت .در هر
منطقه در هر نوبت آماربرداری که معموالً ساعت 12-14
انجام ميشد تعداد پورهها ،سنين مختلف پورگي (از طريق
اندازهگيری عرض کپسول سر ،عرض پيشگرده ،ميزان
گسترش بالچه روی شکم) تفکيک گرديدند .به منظور تعيين
نوسانات فصلي انبوهي جمعيت آفت ،نمونهبرداری منظم
هفتگي از روش تورزني استفاده شد .در هر نوبت
نمونهبرداری با استفاده از يک تور استاندارد به قطر 30
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سانتيمتر روی  12درختچه چهار بار کشيده شد و تعداد
حشرات کامل و پورههای دورن تور شمارش شد و به
تفکيک در جداول مخصوص ثبت و بدينترتيب پويايي
جمعيت زنجرک در هر منطقه مشخص گرديد.
برای مشخص کردن محل تخمريزی و رؤيت تخمها از
اوايل فروردين تا شهريور به صورت هر دو هفته يک بار
ابتدا برگهای بادام در الکل  96درجه جوشانده شد تا
کلروفيل آنها زايد و سفيد گردد .سپس سه دقيقه برگها در
محلول فوشين جوشانده شد تا به رنگ قرمز درآيند.
برگهای قرمز شده دوباره در الکل ( 96بدون اسيد فوشين)
قرار داده شد .پس از  2تا  3ساعت برگها بيرون آورده و
در الکل  %50شستوشو داده شد .در اين زمان محلهای
تخمريزی زنجرک به صورت لکههای قرمز مشخص گرديد
( .)Uthamasamy, 1979; Robbins et al., 1979
بهعالوه برای تعيين نحوه زمستانگذراني آفت در فصل
زمستان بازديدهايي از منطقه نمونهبرداری انجام و شکل
زمستانگذران زنجرک مشخص شد.
نتايج بهدست آمده نشان داد زنجرک دارای پنج سن
پورگي است .زمستانگذراني آفت به صورت حشرات کامل
در روی زمين و در زير برگهای خشک انجام ميگيرد .در
منطقه مذکورآفت فعاليت خود را از نيمه اول ارديبهشت بر
روی بادام آغاز و تا اوايل مهر ادامه داده و روی ميزبان
خود ،سه نسل متوالي را طي ميکند .زنجرک تخمهای خود
را در زير اپيدرم برگ به صورت انفرادی قرار ميدهد.
مکانهای تخمريزی زنجرک بيشتر داخل رگبرگهای اصلي
و فرعي است و بهندرت روی پهنک برگ در اطراف رگبرگ
اصلي قرار ميگيرند .پورهها و حشرات کامل در مدت زمان
فعاليت در سطح زيرين برگ فعالاند .با افزايش سن پورگي
آفت ،ميزان خسارت بر روی ميزبان بيشتر است .نقطه اوج
حشرات کامل در نيمه اول خرداد  ،نيمه اول تير و اواسط
مهر به ترتيب برای نسل اول ،نسل دوم و نسل سوم بود.
تخمهای جدا شده از داخل بافت برگ به چهار دسته
تقسيمبندی ميشوند :الف) تخمهای تازه و سالم که به
صورت سبز کمرنگ قابل رؤيتاند ب) تخمهای سالم و
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رشد کرده که چشمهای قرمز رنگ آنها قابل رؤيت گرديده و
آماده تفريخ بودند ج) تخمهای سياه شده و سالم مربوط به
فعاليت پارازيتوئيد درون تخم بودند د) تخمهای سياه و
سوراخ شده که سوراخ خروجي گردی از يک طرف آنها
.قابل رؤيت و متعلق به خروج پارازيتوئيدها بود
پورههای سن يک پس از خروج از تخم به رنگ زرد
.روشن هستند و هيچ آثاری از بال بر روی آنها ديده نميشود
پورههای سن دوم دارای آثار بال هستند و رنگ آنها به رنگ
زرد بسيار کمرنگ است و عرض سر بيش از عرض قفسه
 پورههای سن سوم بالها به خوبي مشاهده.سينه است
 پورههای سن،ميشوند و رنگ زنجرک زرد کمرنگ است
 ضمائم تناسلي.چهارم و پنجم کامالً بالدار و زرد رنگ هستند
 حشرات کامل.در پورههای سن پنجم کامالً قابل رؤيت است
فعال و جهنده هستند و عالوهبر قسمتهای زيرين برگ در
.ساير قسمتهای درخت نيز مشاهده ميشوند

سپاسگزاری
از رياست محترم وقت مرکز تحقيقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياری و
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Abstract
Wild almonds are valuable species with broad ecological ranges and high genetic diversities for
reforestation in Zagros forest. Therefore, for identification pests affecting these valuable
species, the current research carried out between 2014 -2015 in Chahar Mahal and Bakhtiyari
province. Megophthalmus scabripennis species had severe damage on Amygdalus haussknechti
shrubs. To study the population dynamics of the pest, twelve shrubs were randomly selected. In
each sampling date, the number of leafhopper at each stage was counted in four netting. For
study the leafhopper biology in Tomanak - Ben region, three weeks prior to emergence of
overwintered adults, sampling nets were placed on infested trees. The results indicated that pest
overwintered as adults. These adults oviposited in spring and their nymphs hatch out of the
eggs and go through five instars. This leafhopper had three generations in a year in this region.
The abundance peak points of adult insects were in the end of May, early of July and October
for all three generations, respectively.
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