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  چكيده

کي از آفات ي، Kol. Psalmocharias alhageusزنجره مو، 
های ايران است که در برخي از مناطق کليدی تاکستان

خسارت اين آفت  .کنددرصد خسارت وارد مي 09موکاری تا 
ها از طريق مکيدن شيره گياهي در منطقه ريشه توسط پوره

گذاری در داخل شاخه های و همچنين ايجاد شکاف و تخم
يکساله و به ندرت دو ساله توسط حشرات ماده بالغ صورت 

يم نسل کي جاديا به قادر سال چهار هر مو زنجره. گيردمي
 اول مهين خاک از بالغ یهاپوره خروج خيتار نياول .باشد
 ماه مرداد اواخر تا زين بالغ یهازنجرهپرواز  و بوده ماه خرداد
ه مکانيکي از جهت مبارزه با آفت، عالوه بر مبارز. يابدمي ادامه

های آلوده به تخم آفت، استفاده از طريق هرس و حذف شاخه
®جنتری)های گرانول فيپرونيل کشحشره

G 0.2%( )09 
®کنفيدور)، ايميداکلوپرايد (هر درختگرم به ازای 

SC350 )
®آکتارا)و تيامتوکسام ( ليترميلي 09تا  60)

WG 25%( )09 
به صورت کاربرد درخاک پس از برداشت محصول در ( گرم

مناطق با برداشت زودرس و در ساير مناطق قبل از ظهور 
همچنين . باشدحشرات کامل در اواخر بهار قابل توصيه مي

تواند با ممانعت در عبور دياتومه در خاک ميکاربرد خاک 
های زنجره و تلفات آنها، در کاهش جمعيت آفت در پوره

عالوه براين، جهت . خاک پای درختان انگور موثر باشد
پاشي گذاری حشره ماده، دو بار محلولممانعت از تخم
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 ®سپيدان)درختان انگور با کائولين فرآوری شده 
WP) با ،

  .شوده فاصله يک ماه، توصيه ميدرصد، ب 0غلظت 

 : كليديهاي واژه

، زنجره مو، مبارزه شيميايي، ايميـداکلوپريد، تيـامتوکسام
 کائولين، خاک دياتومه، فيپرونيل

 مقدمه

های هايي است که از زمانترين ميوهانگور يکي از مهم
در ايران نيز  وبسيار قديم مورد استفاده بشر قرار گرفته است 

عوامل . جايگاهي ويژه در بين درختان ميوه برخوردار استاز 
مختلفي از جمله آفات گياهي ساالنه باعث وارد آمدن 

های مالي فراوان به ها و زيانخسارت فراواني به موستان
 (.6910؛ بهداد،  6919اسماعيلي، )شوند موکاران مي

يکي از  ،Kol Psalmocharias alhageus.، زنجره مو
ولي زاده و )باشد های انگور کشور ميمشکالت باغترين مهم

خسارت اين آفت از طريق مکيدن شيره (. 6944فرازمند، 
ها و همچنين ايجاد گياهي در منطقه ريشه توسط پوره

های يکساله و به ندرت گذاری در داخل شاخهشکاف و تخم
های شکل) گيرددو ساله توسط حشرات ماده بالغ صورت مي

ها، باعث قطع يا گذاری آفت روی سرشاخهخمت(. 0الي  6
ايجاد اختالل در آوندهای آبکش شده و در نهايت موجبات 

. کندضعف و سستي و باالخره مرگ درختان مو را فراهم مي
رسد درصد مي 09خسارت آن در برخي از مناطق موکاری به 
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که اين ميزان از نظر اقتصادی و اجتماعي بسيار مهم است 
 (.6981بابايي،  )

 

 
 حشره کامل زنجره مو -6شکل 

 

 
 تخم زنجره مو -0شکل 
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 پوره زنجره مو -9شکل 

 

 
 پوسته شفيره زنجره مو -8شکل 
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 زنجره مو ريزیخسارت تخم -0شکل 

 
های آلوده به تخم، از بين بردن ميزبان قطع شاخه

در موستان و اطراف آن، انتخاب ( علف های هرز)وحشي 
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های مبارزه دانسته زمين سبک و ارقام مقاوم از موثرترين راه
-عمليات زراعي از جمله بيل(. 6919اسماعيلي، )شده است 

های حاوی تخم زدن پای درخت در زمستان، هرس شاخه
وسيله کودهای حيواني و شيميايي از بهحشره، تقويت درخت 

شده برای مبارزه با آفت است های توصيهديگر روش
 (.6919شکاريان و رضواني، )

در باغات انگور همدان، جهت مبارزه بـا آفـت، از سـموم    
ــدرين  ــدرين %89آل ــازينون امولســيون %09، ديل و % 00، دي

صورت گرم برای هر درخت، به 09پارادی کلروبنزن به ميزان 
نتـاي  ايـن   . کاربرد در پای درختان انگور استفاده شده اسـت 

های زنجره مـو در  حساسيت پوره آزمايشات مشخص نمود که
ــه دوم     ــدرين و در درجـ ــم آلـ ــل سـ ــه اول در مقابـ درجـ

د باشـ پاراديکلروبنزن بيشتر از ساير سموم مورد آزمـايش مـي  
سموم فوق اکنون منسوخ شـده و از ليسـت   (. 6981بابايي، )

بـه  % 19و تنها از ديازينون سموم مجاز کشور حذف شده اند 
ليتر محلـول سـم پـای هـر      09نسبت يک در هزار به مقدار 

 .شوددرخت مو استفاده مي
کش ايميداکلوپريد دارای بيشترين تاثير روی حشره
های زنجره مو و کاهش خسارت آفت و در نتيجه تلفات پوره

زاده و ولي)بوده است افزايش عملکرد محصول در استان قم 
کش همچنين از لحاظ مقايسه با حشره(. 6944فرازمند، 

کش راي  بوده، از تاثير به سزائي گرانول ديازينون که حشره
کش ايميداکلوپريد به مقدار کاربرد حشره. باشدبرخوردار مي
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-ميلي ليتر به ازای هر درخت انگور در زمان خروج پوره 09

اثير خوبي در کاهش خسارت آفت های زنجره مو از خاک ت
موجب افزايش  "شاهد"که در مقايسه با تيمار طوریدارد، به
باعث  "عمليات باغباني"درصدی و در مقايسه با تيمار  909

اين نتاي  . شوددرصدی عملکرد محصول مي 009افزايش 
دهنده عدم کارايي روش مکانيکي در کاهش خسارت نشان

 (.6944مند، زاده و فرازولي)آفت است 
، به عنوان يک )Diatomaceous Earth(خاک دياتومه 

طور روز افزون در کش های شيميايي بهجايگزين برای حشره
طول ساليان گذشته استفاده شده و به عنوان يک جزء 
ضروری مديريت تلفيقي آفات در محصوالت انباری تشخيص 

 دياتومه به دليل خواص. (Korunic, 1999)داده شده است
فيزيکي، موجب ايجاد خراش روی بخش مومي کوتيکول 
شده و در نتيجه باعث اتالف آب بدن و در نهايت موجب 

 .(Lartigue and Rossanigo, 2004) شودمرگ حشره مي
کات يليس یدرنگ حاويسف يک ماده معدنين يکائول
 يطيمحستيبدون اثر مخرب ز وم، محلول در آب وينيآلوم
اين ترکيب جهت برنامه . (Knight et al., 2000) باشديم

 & Glenn) مديريت تلفيقي آفات مناسب و مطمئن بوده

Puterka, 2005) اهان در برابر يمحافظت از گ یو برا
 یهاو تنش يسوختگن از آفتابيها و همچنحشرات، پاتوژن

 & Glenn et al., 1999; Glenn)رود يبه کار م يحرارت

Puterka, 2005; Melgarejo et al., 2003; Wand et al., 
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د يه پودر سفيک الياهان به صورت يگ یکائولين رو. (2006
. گردديها مر رفتار حشرات و پاتوژنييقرار گرفته و موجب تغ

-ه و تخمي، ممانعت از تغذيت دورکنندگيخاص یکائولين دارا

از . شوديم حشرات آفت یگذاری بوده و منجر به کاهش بقا
محصول  یآسان آن از رو یب شستشوين ترکينکات بارز ا

کاربرد  .(Glenn et al., 1999) باشديپس از برداشت م
ريزی پسيل در درختان موجب بازدارندگي تخم 0%کائولين 

 (.6900فرازمند، )درصد شد  6/41پسته، به ميزان 
مي گيری های کنترل آفات ايجاد اختالل درجفتکي از راهي

هايي مثل اختالل فرموني و اختالل صوتي باشد که به روش
در روش اختالل صوتي، درمورد آفاتي از  .گيردصورت مي

قبيل زنجره مو، که به وسيله توليد صدا جلب جنس مخالف 
های صوتي ويژه گيرد، مي توان با پخش فرکانسصورت مي
. ردابي و در نهايت توليد مثل آنان جلوگيری کيای از جفت

گيری با يکديگر رقابت در اين گونه حشرات نرها برای جفت
ها به نرهای ديگر کنند و به منظور کاهش پاسخ مادهمي

 ,Cooley & Marshall) کنندصداهای تداخلي ايجاد مي

ها، اختالل که با پخش اين صدا در جفت يابي ماده (2001
ح آواز تواند سطمي های اختالليپخش سيگنال. شودايجاد مي

دار خواني نر را کاهش دهد که نتاي  بعدی آن کاهش معني
دهد که اين اطالعات نشان مي. باشدها ميتعداد جفت گيری

-توان از طريق عوامل غيرزنده صوتي محيطي و يا سيگنالمي
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های توليدشده توسط رقبای جنسي، در ارتباطات صوتي 
  .(Mazzoni, et al., 2009) حشره تداخل ايجاد کرد

 
 دستورالعمل    

آمده از تحقيقات، دسـتورالعمل  دستبا توجه به نتاي  به
زير جهت مديريت کنترل زنجره مو در باغات انگور به منظور 

 :گرددتوليد محصول سالم پيشنهاد مي

در طـي فصـل    های آلوده به تخمهرس و سوزاندن شاخه -6
 . بهار و اوايل تابستان

( ®جنـت ری)های گرانول فيپرونيـل  کشاستفاده از حشره -0
ــدار  ــه مق ــد    09ب ــت، ايميداکلوپراي ــر درخ ــه ازای ه ــرم ب گ

ليتـر   09ميلي ليتـر در   09تا  60با غلظت های ( ®کنفيدور)
بـا غلظـت   ( ®آکتـارا )آب به ازای هر درخت، و يا تيامتوکسام 

انـداز  گرم، به صورت کاربرد از طريق خاک در سطح سايه 09
کامل زنجـره در اواخـر    ز پرواز حشراتدرخت مو قبل از آغا

 .بهار
 09جهت مصرف، ابتدا خاک سايه انداز درخت به عمـق  

و پـس از ريخـتن   ( 1شـکل  )سانتيمتر برداشـته شـده    99تا 
شـکل  )، خاک برگردانده شده (1شکل )محلول يا گرانول سم 

روش )روز پس از تيمار درختان، آبياری  9تا  0و حداکثر ( 4
. صـورت پـذيرد  ( ا روش آبياری تحـت فشـار  آبياری معمولي ي

هـا در خـاک   کشضمنا با توجه به پايداری طوالني اين حشره
از مصرف غوره و برگ درختان مو پس ( روز 19تا  89حدود )
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لـذا  . کـش ايميداکلوپريـد، خـودداری گـردد    از کاربرد حشـره 
ماننـد اسـتان   )شود در مناطق با برداشـت زودرس  توصيه مي

شت محصول و در ساير مناطق قبل از ظهـور  پس از بردا( قم
 .حشرات کامل در اواخر بهار سموم مصرف شود

 

 
 برداشتن خاک سايه انداز درخت -1شکل 

 

 
 ريختن محلول سم در پای درخت -1شکل 
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 انداز درختبرگرداندن خاک سايه -4شکل 

 
همچنين در صورت کـاربرد فرموالسـيون توليـد داخـل     

ايميداکلوپرايد، غلظت توصيه شده جهت مصـرف،  کش حشره
-ليتر آب به ازای هر درخت مـي  09ميلي ليتر در  00تا  09

 .باشد
پاشـي درختـان انگـور بـا کـائولين فـرآوری شـده        محلول -9
 ®سپيدان)

WP) درصد، حداکثر در دو مرحله به  0، با غلظت
(. 0شـکل  )گذاری آفـت  ماه، جهت ممانعت از تخمفاصله يک

پاشي، قبل از ظهور حشرات کامل بهترين زمان شروع محلول
و فعاليت آنها است که حدودا مصادف بـا اواخـر خـرداد الـي     

ماندن کـائولين روی  در ضمن با توجه به باقي. باشدتيرماه مي
هايي که انگور آن برای ها، مصرف آن فقط برای تاکستانميوه

شود، ستفاده ميخوری و يا توليد کشمش تيزابي امصرف تازه
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هـايي کـه انگـور آن    توصيه شده و از کاربرد آن در تاکسـتان 
آفتاب اسـتفاده  جهت توليد کشمش به روش آفتابي و يا سايه

 .شود، خودداری گرددمي
 

 
 

 
ا کائولينمحلول -0شکل  نگور ب  پاشي درخت ا
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انداز درخت کاربرد اليه خاک دياتومه در عمق خاک سايه -8
های زنجره و تلفات تواند با ايجاد ممانعت در عبور پورهمو مي

آنها، موجب کاهش جمعيت آفت در خاک پای درختان انگور 
گرم  099تا  699بدين منظور مقدار حدود (. 69شکل )شود 

-سانتي 99الي  00خاک دياتومه به ازای هر درخت، در عمق 

نداز امتر، در خاک سايهسانتي 6الي  0/9متری و به ضخامت 
 .مصرف گردد 0و به روش مذکور در بند 

 

 
 ريختن خاک دياتومه در پای درخت -69شکل 

 
ــا  8پخــش ســيگنال صــوتي در محــدوده فرکانســي   -0  4ت

کيلوهرتز جهت ايجاد اخـتالل در فراخـواني جـنس نـر و در     
های درختـان  ريزی آفت روی شاخهنتيجه کاهش ميزان تخم
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ه در روز، لـذا پخـش صـدای    با توجه به فعاليـت حشـر  . انگور
 .گيرداختالل فقط در ساعات روشنايي صورت مي

شـامل رعايـت فواصـل آبيـاری و     )رعايت اصـول باغبـاني    -1
هـای  تغذيه، هـرس و تربيـت مناسـب براسـاس دسـتورالعمل     

 (تخصصي
های در صورت تراکم باالی جمعيت آفت، کاربرد روش -1

در طي مدت مختلف در قالب برنامه مديريت تلفيقي آفت 
 .گرددصورت همگاني در منطقه توصيه ميسال و به 8حداقل 
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Abstract 

 
Grape cicada, Psalmocharias alhageos Kol. 
(Hem.: Cicadidae), is one of the most 
important pests of vine trees in Iran. Main 
damage of the pest is caused by prolonged 
feeding of nymphs on the vine roots and egg 
laying of females under the bark of the 
shoots. Grape cicada completes one 
generation in a period of 4 years. The 
nymphs emerge from the soil around late 
May and the emergence of adults from the 
soil was to Mid August. In order to pest 
control, in addition to mechanical control 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044238


 

 

17 

 

through pruning and removal of branchs 
containing pest eggs, application of fipronil 
(Regent

®
 G 0.2%) (50 gr for each vine tree), 

imidacloprid (Confidor
®
 SC350) (15-20 ml 

for each vine tree), thiamethoxam (Actara
®
 

WG 25%) (20 gr for each vine tree) during 
nymphs' emergence period from soil was 
effective in decreasing vine cicada damage 
and increasing grape vine yield. Also, 
application of new formulation of 
Diatomaceous Earth before nymphs' 
emergence time from soil, can prevent from 
the nymphs from passeing through the soil 
and results in decreasing nymphs' population 
and increasing grape vine yield. Spraying 
kaolin (Sepidan

®
 WP) spray over the whole 

canopy of vine trees, two times at 4-week 
interval (5% concentration), could be used 
successfully to reduces grape cicada damage.  
 
 Key words:  
vine cicada, Psalmocharias alhageos, 
chemical control, DE, kaolin, imidacloprid, 
thiamethoxam, fipronil 
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