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  چکيده

و تغييـرات   شناسـي زيستمختلف  يهاجنبه .يکي از آفات کليدي درختان خرما در ايران است Bergevin Ommatissus lybicus زنجرک خرما
مطالعـه   سه استان کرمان، بوشهر و خوزسـتان اي در نخلستان آلودهدر  ١٣٩١و  ١٣٩٠ يهاطي سال ،اين آفت در شرايط مختلف اکولوژيکي يفصل
 ارديبهشت در خوزستان متغيـر  ها در نسل زمستانه از اواخر اسفند در بوشهر تا نيمه اولظهور پوره .شتدادو نسل  هر سه استاندر  اين آفت .شد
از اواخر ارديبهشت در هر سه استان حشرات کامل در نسل زمستانه . ها از اوايل مرداد تا نيمه شهريور آغاز شددر نسل تابستانه نيز ظهور پوره. بود

همبستگي غشائيان الـو ب باالنباقن، دوباال يهاراستهآن از  يدشمنان طبيعو جمعيت  زنجرک خرما در هر دو سال بين جمعيت پوره .ظاهر شدند
هـا و  زنجرک خرمـا روي ميـوه   يگذارتخم. وجود نداشت زنجرک حشرات کامل و يدشمنان طبيعجمعيت  بين وجود داشت اما همبستگي مثبت

  ،٠٧/٢٢ ± ١٩/١ ترتيـب در سـال اول  بـه  وهـا  برگچـه محـور و سـطح پـاييني     بيشـتر از  باالييميزان تخم روي سطح  .مشاهده نشدمحور خوشه 
هـاي جـوان   گـذاري روي بـرگ  ميزان تخم. رآورد شدب ٧١/١ ± ١١/٠و  ٢٨/٦ ± ٢٩/٠، ٣٥/١٦ ± ٧٢/٠و سال دوم  ٤٥/٣ ± ٢٩/٠، ٢٤/١٠ ± ٤٥/٠
اليـاف و   اليبـه جـوان، ال  هايها در ساعات گرم روز در قاعده برگهر دو نسل پوره. بود) ٢٩/٩ ± ٤٢/٠(ر هاي پيبيشتر از برگ) ١٢/١١ ± ٥٧/٠(

  .مشاهده شدپوره و حشره کامل نيز  مراحل زمستانگذراني آفت در استان بوشهر عالوه بر تخم، .برندسر ميها بهروي پاجوش
  شناسي زنجرك خرما، زيست ،جمعيت يتغييرات فصل :يکليد يهاواژه
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Abstract 

Dubas bug (DB), Ommatissus lybicus Bergevin, is one of the key pests of date palm in Iran. The biology and seasonal fluctuations in 

population of DB in different ecological conditions were studied. Completely infested date palm groves were chosen in Kerman, Bushehr 

and Khuzestan provinces during 2011-12. Also oviposition behavior of DB and daily activity of nymph were investigated on shoots and the 

spadix. DB had two generations in three provinces. The emergence of nymphs in winter generation varied from the first half of March in 

Bushehr to late April in Khuzestan. The emergence of nymphs in summer generation began from late July to early September. Adults were 

emerged from mid-May in winter generation in three provinces. There was a positive correlation between the population of nymphs and 

natural enemies include Diptera, Hymenoptera and Coleoptera in both years but no correlation was observed with adult population. DB did 

not lay eggs on fruits and spadix. Most of the eggs were laid on the upper surface of leaflets in comparison with axis and lower surface at 

first year 22.07 ± 1.19, 10.24 ± 0.45, 3.45 ± 0.29 and second year 19.35 ± 0.72, 6.28 ± 0.29, 1.71 ± 0.11 respectively. Oviposition was on 

young leaves (11.12 ± 0.57) more than old leaves (9.29 ± 0.42). Nymphs are hiding during the hottest hours of the day between the bases of 

the new fronds, palm trunk fiber and on shoots in both generations. DB overwinter in Bushehr province in addition to eggs, nymphs and 

adults as well. 
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  ، در ايرانOmmatissus lybicus (Hem: Tropiduchidae)مطالعه نوسانات جمعيت زنجرک خرما،   :ارباب تفتي و همكاران    ١٣٤

  مقدمه

ه ـکـ  اسـت محصوالت مهم بـاغي کشـور    کي ازيخرما 

ـ   يا نقش مهمي در اقتصـاد ملـي،   ت يـ ن امنيمأجـاد اشـتغال، ت

ا زنجـرك خرمـ   .کنـد  مـي  فـاء يارزآوري ا صادرات و ،ييغذا

Ommatissus lybicus Bergevin (Hem.: Tropiduchidae)   يكـي

ايـن آفـت از   . خيز كشور است آور مناطق خرما از آفات زيان

هاي خوزستان، فـارس، كرمـان، بلوچسـتان، و منـاطق      استان

در كشـورهاي   گزارش شده اسـت و خور و بيابانك و مهران 

ايـن  . ا وجـود دارد عراق، مصر، شمال آفريقا، ليبـي و اسـپاني  

حشره عالوه بر نخل خرما بـه انـواع نخـيالت زينتـي ماننـد      

Chamerops humilis L.    كنـد   نيـز حملـه مـي)Gharib, 1966 .(

 Hussainشناسي اين آفت توسط  اولين مطالعه بر روي زيست

تا  ١٩٥٧هاي  نزديك شهر بابل قديم طي سال در منطقه هيال

خصات ظـاهري مراحـل   در اين بررسي مش. انجام شد ١٩٥٨

مختلف زيستي اين آفت شرح داده شد و چرخـه زنـدگي و   

در مطالعـه چرخـه   . درجه آلـودگي ايـن آفـت مطالعـه شـد     

 ريزي زنجرک ماده اشاره کـرد زندگي، وي به چگونگي تخم

ريز را در گياه فـرو  تخم ،ريزيتخمکه زنجرک ماده در موقع 

. کنـد ايجاد مي مترميلي ٢/٠تا  ١٧/٠سوراخي به قطر  کرده و

متـر اسـت و در هـر    ميلـي  ٥/٠تـا   ٤/٠عمق اين سوراخ بين 

هـاي زنجـرک در روي   تخم. گذاردسوراخ يک عدد تخم مي

هم و به رديف قرار دارند و در هر خطوط مستقيم نزديک به

  . )Hussain, 1963( شودعدد تخم مشاهده مي ٢- ٥رديف 

و سـبز  دار  هـاي سـايه   از نظر زيستگاه اين آفت بخـش 

هاي خشـك يـا پوشـيده شـده از      درخت را نسبت به بخش

هاي خنك  گذاري معموالً در شبتخم. دهد غبار ترجيح مي

. گونه گرايشي بـه سـمت نـور ندارنـد     هيچ و شود انجام مي

هـا   قطرات عسلك حدود يك هفته بعد از ظهور اولين پوره

خصوص تعيين نسبت در). Hussain, 1963(شود  مالحظه مي

 دست آمددرصد به ٩/٥٢ها  و ماده ١/٤٧رها نسبت نجنسي 

تعداد تخم . است ١:١ت جنسي تقريباً بدهد نسكه نشان مي

تخـم بـرآورد شـد و     ١٠٨سـط  طـور متو ازاي هر ماده بهبه

درصد  ١١/٩٨مير براي يك جمعيت ثابت نيز ونسبت مرگ

آلـودگي پـيش از    ميـزان ). Hussain, 1963(تخمين زده شد 

. ها روي هر برگچه تعيين شـد  مارش تعداد تخمتفريخ با ش

عدد رسيد، آلودگي  ١٠ها در هر برگچه به  وقتي تعداد تخم

عدد بود، آلودگي متوسـط و وقتـي    ٥- ١٠شديد، وقتي بين 

درجات مختلـف  . بود، ضعيف در نظر گرفته شد ٥كمتر از 

 .كرد، ديـده شـد   آلودگي در هر كجا كه نخل خرما رشد مي

ها  هاي نزديك به رودخانههاي شديد به باغ معموالً آلودگي

ها  هر دو پايه نخل ماده و نر در همه واريته. شد محدود مي

آفت در عراق دو نسل اين ). Hussain, 1963(شدند  آلوده مي

كــه در ليبــي فقــط داراي يــك نســل اســت  دارد در حــالي

)Hussain, 1963.(  

در دو منطقـه فـين و   ن آفـت  شناسـي ايـ  زيسـت مطالعه 

١و شــبانكاره) اســتان هرمزگــان(مــارون 
اســتان (و فراشــبند  1

روز  ٤٥ها حدود  که دوره نشو و نماي پوره نشان داد) فارس

هاي بالدار نسل زمستانه  مدت زندگي زنجرك. كشد طول مي

ــتانه و  ــل تابس ــب   نس ــه ترتي ــت ١٢- ١٣ و ١٥ب در . روز اس

و شبانكاره و فراشبند كه در مقايسه با اسـتان هرمزگـان آب   

هـاي نسـل زمسـتانه از     تـري دارد، تفـريخ تخـم    هواي ماليم

. يابد ماه شروع و تا اواسط خردادماه ادامه مياواسط فروردين

كلي در مناطق هرمزگان و فـارس دوره كامـل نشـو و    طوربه

گذاري تا مرگ در نسـل زمسـتانه   نماي زنجرك از آغاز تخم

 ١٠٥- ١١٨روز و در نسل تابسـتانه حـدود    ٢٥٥- ٢٧٠حدود 

  . )Gharib, 1966( كشد روز طول مي

ا و بـالغين زنجـرک خرمـا در    ـهـ تراکم جمعيت پـوره 

و  ٢٠٠١هاي هاي تابستانه و زمستانه در عراق در سالنسل

 يهـا کـه اولـين ظهـور پـوره    يطـور بـه . بررسي شد ٢٠٠٢

اوج جمعيت حدود . بود ٢٠٠١زمستانه در نيمه مرداد سال 

بالغين نيز در دهه اول مهرماه  کهيدرحال. مهرماه بود ١٠- ٩

ــود  ــان ب . ظــاهر شــدند و اوج جمعيــت آنهــا در اواخــر آب

ظاهر شدند و  ٢٠٠٢نسل تابستانه در اوائل اسفند  يها پوره

                                                 
  .باشدشبانکاره در حال حاضر جزء استان بوشهر می -۱
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همچنـين  . اوج جمعيت آنها در اواخر ارديبهشت ديده شـد 

 - روزنيـاز  . بررسـي شـد   ٢٠٠١پارامترهاي زيستي در سال 

ها و ظهور  ظهور اولين پورهها،  رشد تخم، پوره يدرجه برا

ــل   ــر دو نس ــالغين در ه ــين ب ــتانه  اول ــتانه و زمس   در  تابس

، ١٣٠٢ ± ٩٣/٧٨، ٠١/٦٢٨ ± ١٣/٣٩بـــه ترتيـــب مزرعـــه 

٦٨/١٧٠ ± ٤٧/١١، ٥٤/٩٢٩ ± ٢١/٢٧، ٦٦/٥٢١ ± ١٨/٢٠ ،

٥٤/٣٠٦٤±٤٠/١٢١، ٥٨/٦٩١ ± ٤٥/٢٠، ٠٧/٢١٦٧ ± ٣٥/٦٧ 

  ). Al- Shamsi, 2003(برآورد گرديد 

ان نيز پارامترهاي زيستي زنجرك خرمـا بررسـي   در اير

در اين تحقيق طول مراحل مختلـف رشـدي زنجـرك    . شد

در بـم مـورد بررسـي قـرار      ۱۳۸۵براي دو نسـل در سـال   

سنين  يها، پورهيو مشخص شد که طول دوره جنين گرفت

اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم و دوره قبل از بلوغ در نسل 

، ۳۵/۲، ۷/۶، ۶۲/۸، ۶۵/۱۰، ۵۷/۱۴، ۴۶/۲۲۱اول به ترتيب 

ــب   ۲۴/۱۷۸ ــه ترتي ــل دوم ب ، ۲/۱۶، ۲۸/۱۱۱روز و در نس

ــد ۴/۵۹، ۲۳/۳، ۹/۷، ۸۷/۱۰، ۳۶/۱۳ ــين ش ــول . روز تعي ط

، دوره ريـزي تخـم هاي ماده و نر، دوره قبل از  عمر زنجرك

ترتيـب  ، بهدر نسل اول ريزيتخمو دوره بعد از  ريزيتخم

و نسبت به نسـل  روز  ۷۳/۳، ۹۳/۱۵، ۶۶/۱، ۵۶/۱۶، ۲۷/۲۱

اخــتالف   يروز دارا ۲۸/۴، ۱۸، ۶۴/۲، ۶۴/۱۷، ۴۴/۲۴دوم 

ميانگين تعداد تخم توليد شـده بـه ازاي هـر     .دار بود يمعن

و ميانگين تعداد تخم بارآور توليد شده به  فرد ماده در روز

ترتيـب  بـه ازاي هر فرد ماده در روز در نسل اول زنجـرک  

تعيين  ۷۰/۴و  ۳۵/۵به ترتيب  و در نسل دوم ۱۲/۴و  ۹۹/۴

چرخه زندگي و تراكم جمعيت دو ). Payandeh, 2008(شد 

ربي مطالعه شده ـده عمتح نسل زنجرك خرما نيز در امارات

دهـد کـه تـراکم جمعيـت     ينتايج اين مطالعه نشان م. است

در مقايسـه   .نسل اول باالتر از نسل دوم اين حشـره اسـت  

از % ۴/۵۳ ص شـد کـه  گذاری نيز مشخسطوح مختلف تخم

 ,Al-Hafidh(شوند يگذاشته م يپائين يهابرگ يها روتخم

نخــل خرمــا تنهــا ميزبــان زنجــرک خرمــا محســوب  ).2009

براي اين آفت از امارات متحده  يشود و هيچ کنترل طبيع مي

که در کشورهاي عراق، در صورتي. ارش نشده استعربي گز

 هاي م و کفشدوزکعربستان سعودي و ايران، پارازيتوئيد تخ

  انــــدشــــکارگر روي ايــــن زنجــــرک گــــزارش شــــده

(El- Bouhssini, 2007) .  

   ايـهـ ، کفشـدوزک )Gharib, 1966(زارش ـاس گـ ـراسـ ـب

L. Coccinella septempunctata ،C. undecimpunctata L.، 

Chilochorus bipustulatus L. و بــالتوريChrysoperla sp. 

Steinmann همچنـين  . کنندرما تغذيه ميهاي زنجرک خاز پوره

 Chalcididaeاي زنبور از خانواده در منطقه شهداد کرمان گونـه

). Behdad, 1991(کننـد  هاي زنجرک خرمـا را پارازيته مـي تخم

  آبـــاد و رودان اســـتان هرمزگـــان   از شهرســـتان حـــاجي 

ــور  و  ــارس زنبــ ــبند فــ   Oligosita sp. Halidayفراشــ

(Hym.: Trichogrammatidae) آوري شــــده اســــت مــــعج  

)Pezhman, 2005 .(  عالوه بر شکارگرهاي گزارش شده توسـط

Gharib ــدوزک ــن   .Chilocorus sexmaculatus F، کفش و س

هـا   انواع متعددي از عنكبـوت و نيز . Iris sp. Saussureشکارگر 

 ).Pezhman, 2005( در كنتـرل طبيعـي ايـن آفـت نقـش دارنـد      

ــور   Pseudoligosita babylonica Viggianiزنبــــ

(Hym.: Trichogrammatidae) عنـوان پارازيتوئيـد تخـم از    به

 Hubaishan and( و يمــن (Hassan et al., 2003)عــراق 

Bagwaigo, 2010( ــور. گــزارش شــده اســت  از عــراق زنب

Oligisita sp. Haliday  به عنوان پارازيتوئيد تخم و عاملي که

ن باعث کاهش جمعيـت زنجـرک خرمـا در هـر دو نسـل آ     

ن زنبــور  اي. (Hassan et al., 2004)شود، گزارش گرديد  مي

آوري ا در عمان نيز جمعــرمــهاي زنجرک خاز روي تخم

   .(Al- Katari, 2006)شده است 

زنجـرک   گرفتن اين نکته که نوسانات جمعيـت  نظر با در

بـر ايـن اسـاس،     ،در مناطق مختلف با هـم تفـاوت دارد   خرما

تغييـرات   و يشناسـ زيسـت  سـي پژوهش حاضر با هـدف برر 

انجام کرمان، بوشهر و خوزستان  يهااين آفت در استان يفصل

ايـن آفـت در    يهابا شناخت تفاوت شد تا از اين طريق بتوان

  . هر منطقه به مديريت بهتر آن کمک کرد



 ، در ايرانOmmatissus lybicus (Hem: Tropiduchidae)مطالعه نوسانات جمعيت زنجرک خرما،   :رباب تفتي و همكارانا  ۱۳۶

  يروش بررس

ر ارتفـاع از  يبا توجه به تاث: مشخصات مناطق مورد مطالعه

فوق در سـه اسـتان    تحقيقن آفت، يا يشناسزيستا بر يسطح در

 ۲۹و  يطـول شـرق  قه يدق ۲۱درجه و  ۵۸در (كرمان، شهرستان بم 

 )رمتـ  ۱۰۵۰ا يو ارتفاع از سطح در يشمال عرضقه يدق ۶درجه و 

 طـول قـه  يدق ۱۵درجـه و   ۵۰در (خوزستان، شهرستان بهبهـان   و

و ارتفـاع از سـطح    يشـمال  عرضقه يدق ۳۰درجه و  ۳۰و  يشرق

 ۱۰درجـه و   ۵۱در (بوشهر، شهرسـتان برازجـان   و ) رمت ٣٢٥ا يدر

و ارتفـاع   يشمال عرضقه يدق ۲۲درجه و  ۲۹و  يطول شرققه يدق

 يمضـافت . اجرا شـد  ١٣٩١و  ١٣٩٠در سال  )رمت ۸۰ا ياز سطح در

ــم، خاصــ ــد يدر ب ــد  يو زاه ــان و کبکــاب و زاه در  يدر بهبه

 يون آلـودگ ها در کانيبررس. برازجان ارقام غالب هر منطقه بودند

شـد،  يدر آن انجـام نمـ   يپاشـ ساله آلوده که سم ٣- ٥در نخلستان 

  .ندصورت گرفت

پـوره و حشـره   تخـم،  ت يجمع يرات فصلييتغ يبررس

  : مين مستقيکامل زنجرک خرما براساس تخم

 تعـداد  گذاري و تغييـرات فصـلي  مطالعه رفتار تخم -

 نفـر نخـل داراي پـاجوش    ٨به اين منظـور   :تخم زنجرک خرما

هـاي چهارگانـه رديـف دوم    بـرداري از جهـت  نمونه. شدانتخاب 

ها در نسل زمستانه و رديف چهارم در نسـل تابسـتانه انجـام    برگ

برگچـه   ٣از قسمت ميـاني هـر بـرگ    ). هر نخل، چهار برگ(شد 

ا در رو، پشـت و  ـهو تعداد تخم )برگچه ١٢هر درخت ( جدا شد

ام جـدا کـردن   ها شمارش گرديـد و همچنـين هنگـ   محور برگچه

ها از نظر وجود يا عدم وجود تخـم بررسـي   ها محور برگبرگچه

تغييـرات فصـلي تعـداد تخـم بـر روي       يبررسـ  يبـرا . رديدگ

 که از ير و جوان از هر پاجوش انتخاب شدپاجوش، دو برگ پ

 برگچه از بخش مرکزي جدا ٤طور تصادفي به آنهاهر کدام از 

ز هر دو طـرف محـور   ها ابرگچه .)برگچه ۱۶هر درخت ( شد

هاي تفريخ شده و نشده در رو و برگ جدا شدند و تعداد تخم

ها يـک نوبـت   تخمشمارش . پشت و محور برگ شمارش شد

ئـل آبـان   ااين بررسي از اوائل بهمن تا او. شدهر ماه انجام در 

   .سال بعد انجام گرفت

بررسي تغييرات فصلي تعداد تخـم بـر روي محـور     يبرا

درخـت انتخـابي    ٨برداشـت از هـر کـدام از    در زمان خوشه، 

چهار خوشه انتخاب شده و محور آن از نظـر وجـود يـا عـدم     

  . وجود تخم بررسي گرديد

 :زنجرک خرمـا  پورهمطالعه تغييرات فصلي جمعيت  -

يـک   نصـب بـا   ين مختلف پورگيت سنيجمع يرات فصلييتغ

متـر سـاخت شـرکت    سانتي ٢٥ × ١٠به ابعاد( کارت زردعدد 

 از نصـب ن يعالوه بر ا. شد انجامدر محل تاج درخت  )راسل

از سطح  يمتر ٢در ارتفاع  مترسانتي ١٥ × ١٠٠رنگ نوار زرد 

-کـارت  .ز استفاده شدين يروي تنه هشت درخت انتخاب ،نيزم

به تله افتـاده   يهاو تعداد پوره يروز بررس ١٠نوارها هر ها و 

ل آبـان سـال   ات از اوائل بهمن تا اوئين عمليا. شمارش شدند

  . بعد انجام گرفت

فصلي جمعيت حشره کامل زنجـرک  مطالعه تغييرات  - 

رقـم غالـب   (سن و از يک رقم تقريباً همنفر نخل  ٨ :خرما

 در محـل قلـب نخـل   . طور تصادفي انتخاب شـد به) منطقه

 ۲۵×  ۱۰بـه ابعـاد    ،کارت زرد رنـگ يک عدد ) مرکز تاج(

اوائل آبان سال بعـد  از اوائل بهمن تا  .شد نصب ،متر سانتي

ها تعويض شده و تعـداد حشـرات کامـل و    روز تله ۱۰هر 

  . دشمنان طبيعي به دام افتاده در هر تله شمارش و ثبت شد

در اسـتان کرمـان از    :غييرات جمعيت دشمنان طبيعيت -

 يتغييـرات فصـل   يمنظـور بررسـ  ده بهزرد نصب ش يهاکارت

داد دشـمنان  جمعيت پوره و حشره کامـل اسـتفاده شـد و تعـ    

 ,Hymenoptera بـه تفکيـک راسـته   نيـز  بـه تلـه افتـاده     يطبيع

Diptera, Coleoptera ثبت شد.  

بررسي دقيق منظور به :هاتغييرات فعاليت روزانه پوره -

دو نسل، در ابتدا، ميانه در هر استان خوزستان  ها دررفتار پوره

، صبح پنج و در سه زمان مختلف روز شامل و انتهاي هر نسل

ها روي چهـار  رفتار پورهبعدازظهر و قبل از غروب آفتاب،  دو

  . درخت بررسي شد



 ١٣٧    ۱۳۹۴، اسفند ۲، شماره ۸۳جلد : هاي گياهي    آفات و بيماري

 

ميانگين درجه حرارت در هـر سـه   : روزانه يثبت دما -

  .شد طور روزانه ثبتبه تحقيق ياجرا يهادر سالمنطقه 

ا با استفاده از نرم افـزار  ـهداده :تجزيه و تحليل آماري -

SAS Var. 9.1  رابطـه همبسـتگي بـين    . نددتجزيه و تحليل شـ

ها يـا حشـرات بـالغ زنجـرک خرمـا و دشـمنان       جمعيت پوره

، PROC UNIVARIATE, PROC CORRطبيعـي بـا اسـتفاده از    

هاي مربوط بـه وضـعيت   تجزيه واريانس داده .تخمين زده شد

ها و روي پاجوش بـا اسـتفاده از   تخم در سطوح مختلف برگ

PROC GLM و تفاده از آزمون دانکن ها با اسو مقايسه ميانگين

  .انجام شدتوکی 
  

  تيجه و بحثن

گذاري و تغييـرات فصـلي جمعيـت    مطالعه رفتار تخم

ــا ــرک خرم ــم زنج هــاي تفــريخ تخــمدر اســتان کرمــان : تخ

- تخـم  تفـريخ بيشترين . زمستانگذران از نيمه فروردين شروع شد

به ترتيب در نيمـه ارديبهشـت    و دوم سال اول زمستانگذران يها

تابسـتانگذراني  . بـود ) ۳۸۳ ± ۸۸/۰( خردادآخر و ) ۵۱۳ ± ۹۲/۰(

در سـال   تخم تفـريخ نشـده   تعدادبه صورت تخم بوده و حداکثر 

 ۲۵/۱(تيـر   آخرتا  )۴۴۴ ± ۶۷/۱( از نيمه تيراول و دوم به ترتيب 

هـاي تابسـتانگذران از نيمـه    تفريخ در تخـم . مشاهده شد) ۳۸۳ ±

- اوج تفـريخ تخـم  . دامه يافتمرداد شروع شده و تا اواخر مرداد ا

در نيمـه شـهريور   ترتيـب  سـال اول و دوم بـه  هاي تـابستانگذران 

   ).۱شکل ( بود) ۳۳۳±  ۷۳/۰(آخر شهريور  و) ۳۶۵ ± ۰۷/۱(

از اوايـل  نسـل زمسـتانه    يهاتخمدر استان بوشهر تفريخ 

بـه اوج   )۱۵۰ ± ۷۵/۸( بهمن آغاز شد و در دهـه دوم خـرداد  

 اد تخم تفريخ نشـده در اواخـر اسـفند   حداکثر تعد. خود رسيد

  ).۱شکل (مشاهده شد  )۳۳۳ ± ۷۲/۶(

نشان در استان کرمان  پاجوش يتعداد تخم بر رو يبررس

از سـطوح مختلـف    يبردارمختلف نمونه يهابين زمانداد که 

در سـطح يــک   يداريتفــاوت معنـ در سـال اول و دوم  بـرگ  

ــود دارد   ــد وج   و (١FY1 (50, 385)= 16.89, P < 0.0001درص

                                                 
  سال اول١- 

(٢FY2 (40, 315) = 9.27, P< 0.0001 .تعـداد   نيشـتر يدر سال اول ب

 يسـطح فوقـان   يدر نسـل زمسـتانه رو   )۲۵/۳۲ ± ۷۹/۴( تخم

 ياما در نسـل تابسـتانه رو  . گذاشته شد) O/U( ريپ يهابرگچه

 يگـذار تخـم  نيشـتر يب )Y/U( جوان يهابرگچه يسطح فوقان

ــد) ۱۲/۴۷ ± ۲۴/۴( ــام شـ ــال. انجـ ــه غ در سـ ــدوم بـ از  ريـ

 نيشـتر يب )O/U( ريپ يهابرگچه يکه سطح فوقان ماهبهشتيارد

 يهـا مـاه  ريرا نشان دادند، در سـا ) ۵/۲۶ ± ۱۱/۲( متعداد تخ

تـراکم   نيشـتر يب) Y/U(جـوان   يهـا برگچه يسطح فوقان سال

  ).۲و  ۱جداول ( را دارا بودند )۳۷/۲۸ ± ۰۳/۳( تخم

های پيـر  های برگهچاز طرفی مقايسه سطوح مختلف در برگ

داری دهد که بين سطوح مختلف تفـاوت معنـی  نشان میو جوان 

و  (FY1(5, 522)= 63.84, P< 0.0001 وجـود دارد  يک درصددر سطح 

(FY2(5, 426)= 141.23, P< 0.0001 ای پيـر و جـوان   ـهـ رگـاما بين ب

ترتيـب  برگچه جوان و پير بـه ( غير از سطح فوقانی در سال دومبه

تفــاوت معنــی داری وجــود   ) ۷۲/۱۲ ± ۹۰/۰و  ۹۹/۱۹ ± ۹۶/۰

در هـر دو سـال بيشـترين تعـداد تخـم در سـطح فوقـانی        . ندارد

ن تعداد تخم روی سطح يمحور و کمتر ن رویآ، پس از هارگچهب

  ).۲ شکل(گذاشته شده است  هابرگچه تحتانی

در استان کرمـان، زمـان   : هاپوره تغييرات فصلي جمعيت

ها در نسل اول هر دو سال، نيمه دوم فروردين ظهور اولين پوره

که اين زمان در نسل دوم هفته اول مـرداد در سـال   درحالي. بود

ــود   ــال دوم ب ــرداد در س ــارم م ــه چه در نســل اول، . اول و هفت

بـه  (ها در نيمـه دوم ارديبهشـت در هـر دو سـال     جمعيت پوره

بـه اوج خـود رسـيد،    ) ۱۲/۱۴ ± ۵۵/۱و  ۳۷/۲۱ ± ۸۶/۱ترتيب 

بـه  (که اين زمان در نسل دوم مصادف با نيمـه شـهريور   حاليدر

ــب  ــود ) ۵/۱۹ ± ۶۵/۲و  ۸۷/۲۶ ± ۲۲/۳ترتي ــل ). ۳شــکل (ب ک

 ۷۲ ± ۳۷/۰دوره پورگي در نسل اول سال اول و دوم به ترتيب 

دوم ايـن  که در نسل در حالي. طول انجاميدروز به ۶۲ ± ۳۹/۰و 

 ۹۲ ± ۲۴/۰و  ۹۲ ± ۳۹/۰ترتيـب  مدت در سـال اول و دوم بـه  

ا توجه به نتايج حاصل از نمونـه . روز بود هـا در اسـتان   بـرداري ـب

ها در نسل اول از اواخـر اسـفند در   توان گفت که پورهبوشهر، مي

                                                 
  سال دوم -٢



 ، در ايرانOmmatissus lybicus (Hem: Tropiduchidae)مطالعه نوسانات جمعيت زنجرک خرما،   :رباب تفتي و همكارانا  ۱۳۸

بسته بـه شـرايط آب    ۱۳۹۰تا نيمه ارديبهشت در سال  ۱۳۹۱سال 

بــه  (و هوايي ظاهر شدند و در اواخر ارديبهشت سال اول و دوم 

ه اوج جمعيت خـود  ) ۱۳/۲۳ ± ۳۱/۵و  ۴۳/۴۳ ± ۵۶/۵تـرتيب  ـب

ـــد ـــايين . رسيدن ــت از جمعيــت بســيار پ ــري در نســل دوم آف ت

ها در اوايل شهريورماه هـر دو سـال رخ   ظهور پوره. برخوردار بود

ــه دوره پـــورگي در نســـل). ۳شـــکل (داد  هـــاي اول و دوم بـ

  .طول انجاميدروز به ۱۳۴ ± ۱۱/۰و  ۹۰ ± ۱۲/۲ترتيب،

ها در استان خوزسـتان، نشـان داد کـه    ل از بررسينتايج حاص

ــوره ــه پ ــال اول و دوم ب ــل اول س ـــا در نس ــه اول  ه ــب نيم ترتي

ارديبهشت و اوائل فروردين ظـاهر شـدند و در نيمـه دوم خـرداد     

ــرداد ) ۷۵/۵۴ ± ۷۵/۵( ــه اول خ ــال ) ۲۵/۲۲ ± ۴۶/۲(و نيم در س

ـ . به اوج خود رسيدند ترتيببهاول و دوم  ز ظهـور  در نسل دوم ني

ــوره ــهريور      پ ــر ش ــاز و در اواخ ــهريور آغ ــه اول ش ــا از نيم ه

دوره ). ۳شـکل  (در سال اول به اوج خـود رسـيد   ) ۳۵/۰±۸۸/۰(

و  ۷۰ ± ۱۹/۱پــورگي در نســل اول ســال اول و دوم بــه ترتيــب 

روز بـود در حـالي کـه در نســل دوم ايـن مـدت بــه       ۸۶ ± ۴۹/۰

  .کاهش يافتدر سال دوم  ۳۰ ± ۴۴/۰در سال اول و  ۳۰ ۱۴/۰±

در اسـتان کرمـان   : تغييرات فصلي جمعيت حشره کامل

حشره کامل در نسل اول سال اول و دوم به ترتيـب از اواخـر   

ارديبهشت تا اوايل خرداد ظـاهر شـد و جمعيـت آن در هفتـه     

و  ۱۳/۴۱ ± ۷۵/۳(ترتيـب  چهارم خـرداد سـال اول و دوم بـه   

 و دوم بـه در نسل دوم سال اول . به اوج رسيد) ۵/۱۱ ± ۱۶/۱

ر ـا اواخـ ـور تـ ـهاي کامل از نيمـه شهريـ   ترتيب ظهور حشره

ترتيب در نيمـه مهـر   ال اول و دوم بهـشهريور رخ داد و در س

). ۴شـکل  (به اوج خود رسـيد  ) ۸۷/۲۳ ± ۴/۳و  ۳۱ ± ۳۴/۲(

مدت زمان حضور حشرات کامل در نسل اول سال اول و دوم 

امـا در نسـل دوم   روز بـود   ۴۰ ± ۳۱/۰و  ۴۰ ± ۸۸/۰ ترتيببه

ــه   ــدت ب ــن م ــال اول و دوم  ۹۰±۴۲/۰و  ۹۰ ± ۳۶/۰اي در س

در استان بوشهر حشرات کامل در نسل اول از اواخـر  . رسيد

ارديبهشت ظاهر شدند و اوج جمعيت آنها در اواخر خـرداد  

در نسل دوم حشـرات کامـل از نيمـه    . بود) ۳۸/۶۳ ± ۲۷/۷(

بـه  ) ۴ ± ۷۶/۰( مـاه مهرماه ظاهر شده و جمعيت آنها در آبان

کـل مـدتي کـه حشـرات کامـل      ). ۴شـکل  (اوج خود رسيد 

ــال اول و دوم    ــل اول س ــدند در نس ــاهده ش ــهمش ــبب  ترتي

که در نسل دوم بـه  روز بود درحالي ۷۳ ± ۰۷/۲و  ۱۷/۱±۶۳

  . روز رسيد ۱۲۰ ± ۲/۰

 هاي حاصـل از نمونـه  در استان خوزستان بررسي داده

هـاي کامـل در   حشـره  ها نشان داد که در نسـل اول برداري

اواخر ارديبهشت ظـاهر شـدند و جمعيـت آنهـا در اواخـر      

در نسل دوم ظهور در . به حداکثر رسيد) ۵ ± ۲۴/۲(خرداد 

دهه دوم شهريور رخ داد و جمعيت آنها در اوايـل مهرمـاه   

حشـرات  ). ۴شـکل  (به اوج خـود رسـيد   ) ۲۵/۱ ± ۴۹/۰(

مـدت   بـراي  ترتيـب بـه کامل در نسل اول سـال اول و دوم  

 ۱۶/۰روز ولي در نسل دوم براي  ۸۰ ± ۸۵/۰و  ۶۰ ± ۱۷/۰

  . روز در سال اول و دوم حضور داشتند ۳۰ ± ۱۹/۱و  ۳۰ ±

  

  ۳۰/۸/۱۳۹۱-۱۵/۱۱/۱۳۸۹هاي کرمان و بوشهر طي هاي زنجرک خرما در استانوضعيت تفريخ تخم - ۱ شکل
Fig. 1. Hatching of O. lybicus in Kerman and Bushehr provinces during Feb. 4, 2011-Nov. 20, 2012 
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 ١٣٩    ۱۳۹۴، اسفند ۲، شماره ۸۳جلد : هاي گياهي    آفات و بيماري

 

 

پاجوش  در استان کرمان در Yو جوان  Oهاي پير برگ )Aو محور  Lو پشت U رو (تعداد تخم در سطوح مختلف  )انحراف معيار ±(مقايسه ميانگين  -٢شکل 

  دهند درصد بر اساس آزمون توکی نشان نمي ٠١/٠ر را در سطح دا اختالف معني *حروف مشابه باالی هر ستون .۳۰/۸/۱۳۹۱ – ۱۵/۱۱/۱۳۸۹طي  درخت خرما

Fig. 2. Comparison of mean (± SE) number of eggs on upper, lower and axis of old and young leaves, in Kerman province during Feb. 4, 2011-

Nov. 20, 2012. Means followed by same letter (s) in top of each column are not significantly different based on Tukey test (α = 0.01) 
  

  

  و  Oهاي پير برگ )Aو محور  Lو پشت U رو (در سطوح مختلف  )اريانحراف مع± (مقايسه ميانگين تعداد تخم  -١جدول 

  ۱۵/۹/۱۳۹۰- ۱۵/۱۱/۱۳۸۹طي  پاجوش درخت خرما در استان کرمان در Yجوان 
Table 1. Comparison of mean number of eggs (M ± SE) on Upper, low and axis of old and young leaves, in  

Kerman province during Feb. 4, 2011-Dec. 6, 2011 

 Fvalue* 
Comparison 

Y/U Y/L Y/A O/U O/L O/A 

2011/02/04 25.78 3.87 ± 0.93b** 0.62 ± 0.26b 1.5 ± 0.42b 28.87 ± 5.14a 2.87 ± 1.08b 6.37 ± 1.1b 

2011/03/06 21.04 3.87 ± 1.33bc 0.62 ± 0.32c 2.62 ± 0.90bc 26.75 ± 5.03a 3.25 ± 0.96bc 9.12 ± 1.29b 

2011/04/04 15.74 15.75 ± 3.06b 2.25 ± 0.36d 10.75 ± 1.35bc 32.25 ± 4.79a 5.75 ± 1.08cd 14.37 ± 1.29b 

2011/05/05 6.13 10.25 ± 1.74bc 9.12 ± 2.17bc 5 ± 0.89c 17.62 ± 1.43a 14.62±2.35ab 14.87 ± 1.70ab 

2011/06/05 57.54 5.5 ± 0.94c 1.5 ± 0.5d 5.37 ± 1.35c 25.12 ± 2.43a 2.37 ± 0.26cd 10.25 ± 0.80b 

2011/07/06 38.32 38.12 ± 4.21a 2.75 ± 0.59d 12.62 ± 1.58c 28.12 ± 3.53b 2.87 ± 0.58d 13.25 ± 1.27c 

2011/08/06 29.27 32.62 ± 5.24a 4.12 ± 0.74cd 12.5 ± 1.58b 10.12 ± 1.54bc 1.12 ± 0.29d 4 ± 0.98cd 

2011/09/06 33.89 21.5 ± 3.18a 3 ± 0.73d 12.75 ± 1.26b 7.5 ± 1.16c 1 ± 0.27d 4.87 ± 0.95cd 

2011/10/07 49.79 39.75 ± 3.99a 4.37 ± 0.62de 15.25 ± 1.30b 10.62 ± 1.83bc 1 ± 0.26e 7.37 ± 0.88cd 

2011/11/06 38.45 45.87 ± 5.77a 4.37 ± 0.50cd 16.12 ± 1.53b 15 ± 1.54b 2.12 ± 0.29d 9.87 ± 1.3bc 

2011/12/06 61.96 47.12 ± 4.24a 4.25 ± 0.49d 21.62 ± 1.52b 19.37 ± 1.53bc 1.87 ± 0.44d 14.75 ± 1.51c 

  Pvalue < 0.0001و ) ۵، ۳۵( يبردارنمونه يمه تاريخ هاه يدرجه آزاد*

  دهند اساس آزمون دانکن نشان نمي درصد بر ٠١/٠دار را در سطح  حروف مشابه در هر ستون اختالف معني **
*Df (5,35) and Pvalue < 0.0001 for all of sampling date 

**Means followed by same letter (s) in each column are not significantly different based on Duncan test (α = 0.01) 

                                                 
 .طور جداگانه تجزيه و تحليل شدهر سال به (f(1, 948) = 51.62, P < 0.0001)دار شدن اثر سال الزم به توضيح است که با توجه به معنی *



 ، در ايرانOmmatissus lybicus (Hem: Tropiduchidae)مطالعه نوسانات جمعيت زنجرک خرما،   :رباب تفتي و همكارانا  ۱۴۰

 
  ۲۵/۹/۱۳۹۱ - ۱۰/۱۲/۱۳۸۹وزستان طي تغييرات جمعيت پوره زنجرک خرما در سه استان کرمان، بوشهر و خ - ۳ شکل

Fig. 3. Population fluctuation of O. lybicus nymph in Kerman, Bushehr and Khuzestan provinces during Mar. 1, 2011-Dec. 15, 2012 

  

حــداکثر : تغييــرات فصــلي جمعيــت دشــمنان طبيعــي

 سـيرفيد  يهامگس( االنـجمعيت دشمنان طبيعي از راسته دوب

مصـادف بـا نيمـه     ترتيـب سال اول و دوم به در نسل اول )...و

در ) ۳ ± ۷۶/۰(تــا اوايــل خــرداد  )۸۸/۷ ± ۹۹/۰( ارديبهشــت

 يهـا خـانواده (بـاالن  راسـته قـاب  ضـور  اوج ح. منطقه بم بود

در نسل اول سـال اول و   نيز )شکارگر يهاکفشدوزکمختلف 

ــهدوم  ــا اواخــر ) ۳۸/۳±۸۲/۰(از نيمــه ارديبهشــت  ترتيــبب ت

 غشـاييان حداکثر تعداد بال. رخ داد )۶۳/۱ ± ۳۸/۰( ارديبهشت

در نسـل اول  نيـز  ) پارازيتوئيد يمختلف زنبورها يهاخانواده(

تـا   )۸۸/۳±۹۹/۰( در نيمه ارديبهشتترتيب دوم به سال اول و

بيشـترين  ). ۵شکل (شمارش شد ) ۶۳/۱ ± ۲۶/۰(نيمه خرداد 

در نسل دوم سال اول ...) سيرفيد و  يمگس ها(تعداد دوباالن 

ــه ترتيــب  ــاه در و دوم ب ــل مهرم ــل و ) ۶۳/۱ ±۴۲/۰(اواي اواي

بـاالن  اوج حضور قـاب . شمارش شد) ۸۸/۱ ± ۵۵/۰( شهريور

در نسـل دوم   )شـکارگر  يهامختلف کفشدوزک ياهخانواده(

و  ۷۵/۱ ± ۲۵/۰بـه ترتيـب   (مـاه   در شـهريور سال اول و دوم 

-نوادهخـا (غشـاييان  حداکثر تعداد بـال . رخ داد) ۶۳/۰ ± ۱۸/۰

در نسل دوم سـال اول  نيز ) پارازيتوئيد يمختلف زنبورها يها

 ه شـهريور نيمـ و ) ۲۵/۱±۴۱/۰(اوايل مهـر  در  ترتيببهو دوم 

  ).۵شکل (مشاهده شد  )۶۳/۰ ± ۲۶/۰(

و حشرات کامل زنجـرک   هابررسي رابطه بين جمعيت پوره

هاي هر دو سال نشان داد کـه  بررسي داده: خرما با دشمنان طبيعي

بنابراين در تعيين ضـريب  . تنها ميانگين جمعيت دوباالن نرمال بود

ه جـداول  ـکـ طورهمان. استفاده شد Spearmanهمبستگي از روش 

اي ـهـ دهد ميان جمعيت دشمنان طبيعي از راسـته نشان مي ۴و  ۳

غشائيان و جمعيت پـوره زنجـرک خرمـا    و بال باالندوباالن، قاب

کـه بـين   يدرحـال . در هـر دو سـال وجـود دارد    مثبـت همبستگي 

جمعيت حشرات کامل زنجرک خرما و جمعيت ايـن سـه راسـته    

  .هيچ همبستگي وجود ندارد

 ياـهانس دادهيه واريتجز: هاعاليت روزانه پورهتغييرات ف

ال دوم نشـان داد کــه تفـاوت    ـدر خوزسـتان در سـ   بدست آمده

مختلـف روز   يهـا ا در سـاعت ـهـ ت پـوره يـ ن جمعيب يداريمعن

هـا  ن تعداد پورهيانگيسه ميمقا .(f(2,66)= 5.21, P<0.008)وجود دارد 

هـا  يشترين تعداد پورهکه ب دهديبا استفاده از آزمون دانکن نشان م

بعـدازظهر   ١٤ظهـر و در سـاعت    يدر قاعده برگ در مقطع زمـان 

و ) سـاعت پـنج  (صـبح   يکه در مقـاطع زمـان  يوجود دارد، درحال
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 ١٤١    ۱۳۹۴، اسفند ۲، شماره ۸۳جلد : هاي گياهي    آفات و بيماري

 

 ياين جمعيـت کمتـر بـوده و بـا هـم تفـاوت      ) ٢٠ساعت (غروب 

  ).٥جدول (ندارند 

 ن درجـه يانگيـ ل ميه و تحليتجز: حرارت روزانهدرجه

ال ـر دو سـ ـان در هـ ـز و زمستيائـپ حرارت روزانه فصل

ر يـ غز و زمستان بهييفصل پا يهانشان داد که در تمام ماه

در سـطح   يدارين سه منطقه تفـاوت معنـ  ياز اسفندماه، ب

سـه  يمقا). ۷و  ۶جـداول  (شـود  يدرصد مشاهده مـ  کـي

ز و يفصـل پـائ   يهـا ها نشان داد که در تمـام مـاه  نيانگيم

ه، برازجـان از درجـه حـرارت    ر از اسـفندما يـ غزمستان به

ن سـه منطقـه   ياه بـدر اسفندم. باشديبرخوردار م يباالتر

 ).۷ و ۶جداول (شود يده نمـمشاه يدارياوت معنـتف

  

  ۲۵/۹/۱۳۹۱-۱۰/۱۲/۱۳۸۹تغييرات جمعيت حشرات کامل زنجرک خرما در سه استان کرمان، بوشهر و خوزستان طي - ۴ شکل
Fig. 4. Population fluctuation of O. lybicus adult in Kerman, Bushehr and Khuzestan provinces during Mar. 1, 2011–Dec. 15, 2012 

 

 

 

  

  ۲۵/۹/۱۳۹۱ -۵/۱/۱۳۹۰نوسانات جمعيت دشمنان طبيعي زنجرک خرما در استان کرمان طي  - ۵شکل 
Fig. 5. Population fluctuation of natural enemies of O. lybicus in Kerman Province during Mar.5, 2011- Dec. 15, 2012 
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 ، در ايرانOmmatissus lybicus (Hem: Tropiduchidae)مطالعه نوسانات جمعيت زنجرک خرما،   :رباب تفتي و همكارانا  ۱۴۲

   Yو جوان  Oهاي پير برگ) Aو محور  Lو پشت U رو (در سطوح مختلف ) انحراف معيار± (مقايسه ميانگين تعداد تخم  -٢جدول 

  ۳۰/۸/۱۳۹۱- ۵/۱/۱۳۹۱ي در استان کرمان در پاجوش درخت خرما ط
Table 2. Comparison of mean number of eggs (M ± SE) on Upper, low and axis of old and young leaves,  

in Kerman province during Mar. 24, 2012-Nov. 20, 2012 

Date of sampling Fvalue* 
Comparison 

Y/U Y/L Y/A O/U O/L O/A 

2012/03/24 57.06 16.62 ± 1.73a** 2 ± 0.27d 6 ± 0.91c 3.37 ± 0.42d 3.37 ± 0.42d 9.87 ± 0.77b 

2012/04/18 26.88 14.5 ± 1.54a 1.5 ± 0.46d 4.87 ± 0.48c 9.25 ± 1.48b 2.75 ± 0.45cd 8.37 ± 0.82b 

2012/05/19 52 13.12 ± 1.96b 0.62 ± 0.26d 2.75 ± 0.72cd 16.5 ± 1.57a 1.37 ± 0.32d 4.37 ± 0.88c 

2012/06/19 56.8 24.37 ± 2.38a 2.62 ± 0.32c 8.75 ± 1.26b 26.5 ± 2.11a 4.12 ± 0.35c 12.5 ± 2.03b 

2012/07/20 73.01 24.5 ± 2.21a 1.25 ± 0.31d 6.12 ± 0.79c 10.5 ± 1.02b 1 ± 0.33d 4.5 ± 0.65c 

2012/08/20 35.97 25.25 ± 2.72a 2.12 ± 0.44d 7.75 ± 0.84c 16.25 ± 2.69b 1.75 ± 0.25d 6.12 ± 0.83cd 

2012/09/20 38.25 20.12 ± 2.14a 1.62 ± 0.37c 8.5 ± 1.31b 10.37 ± 1.24b 0.5 ± 0.27c 4 ± 0.46c 

2012/10/21 30.16 13 ± 1.90a 1 ± 0.33d 4.62 ± 0.56c 7.62 ± 0.73b 0.75 ± 0.16d 2.37 ± 0.18cd 

2012/11/20 53.09 28.37 ± 3.03a 1.5 ± 0.38d 6.37 ± 0.77c 14.12 ± 2.09b 1 ± 0.33d 5.12 ± 0.69cd 

  Pvalue < 0.0001و ) ۵، ۳۵( يبردارنمونه يهاهمه تاريخ يدرجه آزاد*

  .دهند اساس آزمون دانکن نشان نميدرصد بر ٠١/٠دار را در سطح  معنيحروف مشابه در هر ستون اختالف  **
*Df (5,35) and Pvalue < 0.0001 for all of sampling date 

**Means followed by same letter (s) in each column are not significantly different based on Duncan test (α = 0.01). 

  

  

  )۱۳۹۰( کرمان استان در طبيعي دشمنان مختلف هاي راسته با خرما زنجرک کامل حشرات و ها پوره جمعيت ميانگين بين همبستگي ميزان - ۳جدول 
Table 3. Correlation between mean population of O. lybicus nymphs and adults with  

various orders of natural enemies in Kerman (Bam) province during 2011 

 Diptera Coleoptera Hymenoptera 

 p value rs p value rs p value rs 

Nymph < 0.0001 0.7879 < 0.0001 0.8133 < 0.0001 0.8137 

Adult 0.7477 - 0.0663 0.8750 - 0.0324 0.8217 - 0.0464 

Diptera   < 0.0001  0.9275 < 0.0001 0.8880 

Coleoptera     < 0.0001 0.9301 

  

  

  )۱۳۹۱( هاي مختلف دشمنان طبيعي در استان کرمانها و حشرات کامل زنجرک خرما با راستهميزان همبستگي بين ميانگين جمعيت پوره -۴جدول 
Table 4. Correlation between mean population of O. lybicus nymphs and adults with various orders  

of natural enemies in Kerman (Bam) province during 2012 

 Diptera Coleoptera Hymenoptera 

 p value  rs p value rs P value  rs 

Nymph 0.0017  0.5746  < 0.0001 0.7465 < 0.0001 0.7930 

Adult 0.1009 - 0.3225 0.9312  - 0.0174 0.3460 - 0.1887 

Diptera   < 0.0001 0.7334 < 0.0001 0.8025 

Coleoptera     < 0.0001 0.8268 

  

  هاي زنجرک خرما در فواصل زماني مختلف روز در قاعده برگتعداد پوره) ±SE (مقايسه ميانگين  -۵جدول 
Table 5. Comparison of mean (± SE) number of O. lybicus nymphs on the base of leaf at different times of day 

Time Morning (5:00) Noon (14:00) Evening (20:00) 

Mean number of nymph 2.29 ± 0.41b* 4.25 ± 0.53a 2.46 ± 0.46b 

  .دهند ساس آزمون دانکن نشان نميدرصد بر ا ٠١/٠دار را در سطح  حروف مشابه در هر ستون اختالف معني *
*Means followed by same letter (s) in each column are not significantly different based on Duncan test (α = 0.01). 



 ١٤٣    ۱۳۹۴، اسفند ۲، شماره ۸۳جلد : هاي گياهي    آفات و بيماري

 

  و برازجاندر سه منطقه بم، بهبهان  ۱۳۹۰هاي پائيز و زمستان سال در ماه) انحراف معيار ±(مقايسه ميانگين دماي روزانه  -۶جدول 
Table 6. Comparison of daily mean (± SE) temprature during autumn and winter of 2011 in the region of Bam, Behbahan and Borazjan 

 Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. 

Bam 27.33 ± 0.59 b* 20 ± 0.62 b 11.47 ± 0.57c 11.83 ± 0.69 b 11.70 ± 0.94 b 15.41 ± 1.22a 

Behbahan 27.98 ± 0.67 b 20.38 ± 0.66 b 12.97 ± 0.29 b 13.20 ± 0.48 b 10.10 ± 0.75 b 14.56 ± 0.71 a 

Borazjan 31.14 ± 0.57a 24.19 ± 0.66 a 15.8 ± 0.31 a 16.3 ± 0.47 a 15.59 ± 0.71 a 17.47 ± 0.74 a 

F value** 10.92 12.73 28.42 16.93 12.19 2.64 

p value < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0774 

  )۲ و ۸۷( در همه موارد يدرجه آزاد **؛ دهند اساس آزمون دانکن نشان نميدرصد بر ٠١/٠دار را در سطح  معنيحروف مشابه در هر ستون اختالف  *
*Means followed by same letter (s) in each column are not significantly different based on Duncan test (α = 0.01); **Df (2, 87) 

  

  در سه منطقه بم، بهبهان و برازجان ۱۳۹۱هاي پائيز و زمستان سال در ماه) SE±(مقايسه ميانگين دماي روزانه  -۷جدول 
Table 7. Comparison of daily mean (± SE) temprature during autumn and winter of 2012 in the region of Bam, Behbahan and Borazjan 

 Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. 

Bam 25.87 ± 0.60 c* 20.97 ± 0.51 c 13.50 ± 0.44 c 10.52 ± 1.02 c 13.50 ± 0.86 b 17.70 ± 1.06 a 

Behbahan 29.85 ± 0.57 b 23.2 ± 0.54 b 16.50 ± 0.27 b 12.9 ± 0.47 b 13.5 ± 0.67 b 17.3 ± 3.61 a 

Borazjan 31.75 ± 0.30 a 26.38 ± 0.51 a 17.93 ± 0.47 a 15.86 ± 0.63 a 18.25 ± 0.49 a 21.53 ± 0.64 a 

F value** 34.26 26.97 31.32 12.91 16.28 1.13 

p value < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.3289 

  )۲ و ۸۷( در همه موارد يدرجه آزاد **؛ دهند درصد بر اساس آزمون دانکن نشان نمي ٠١/٠ر را در سطح دا حروف مشابه در هر ستون اختالف معني *
*Means followed by same letter (s) in each column are not significantly different based on Duncan test (α = 0.01); **Df (2, 87) 

  

 تخـم  تيجمع يفصل راتييو تغ يگذارممطالعه رفتار تخ

رمان تفـريخ اولـين   ـدر اسـتان کـ  نشان داد که  اـرمـزنجرک خ

اواخـر  هاي نسل زمستانه از نيمه فروردين آغاز شده و تا تخم

هاي نسـل  که در استان بوشهر تخمدر حالي. خرداد ادامه يافت

زمستانه از اوايل بهمن شروع بـه تفـريخ کردنـد و در اواسـط     

هـاي نسـل تابسـتانه در    تفريخ تخم .خرداد به حداکثر رسيدند

استان کرمان نيز از نيمه مرداد شروع شده و تا اواخر شـهريور  

. خواني داردهاي ساير محققان هماين نتايج با يافته. ادامه يافت

شود، اما ايـن  آغاز مي چهارم آبانريزي در هفته در عراق تخم

ا و هـ ايـن تخـم  . شـوند ها تا اواسط فروردين تفريخ نمـي تخم

عنوان نسـل زمسـتانگذران   شود بهافرادي که از آنها حاصل مي

ـ  ـآنها در ادام. دـشوناخته ميـشن ه را تشـکيل  ـه، نسـل تابستان

شـود  دهند که اولين تخـم در اواخـر خـرداد، گذاشـته مـي     مي

)Hussain, 1963 .(هاي نسل  در مناطق فين و مارون تفريخ تخم

دريج شروع شده و تا اوايـل  زمستانه از نيمه دوم اسفندماه به ت

تخمريـزي   ).Gharib, 1966(يابـد   ماه سال بعد ادامه مـي  خرداد

 هاي بندرعباس از اواسط ارديبهشـت  نسل تابستانه در نخلستان

هـاي نسـل    تفـريخ تخـم  . شـود  ماه تا اوايل مردادماه ديده مـي 

ماه ماه شروع شـده و تـا اواسـط شـهريور    تابستانه از اواسط تير

هـاي   از اواسط ارديبهشت تا اواسـط تيرمـاه تخـم    و ادامه دارد

شدت ). Gharib, 1966(نسل تابستانه نشو و نماي جنيني دارند 

مـاه   گذاري زنجـرك بالـدار نسـل دوم از اوايـل شـهريور     تخم

دوره تفـريخ  . شروع و تا اواسط خردادماه سال بعد ادامـه دارد 

ه هـاي زمسـتانه و تابسـتان     هـا تـدريجي بـوده و در نسـل     تخم

 ٨٠ها قريـب   در نسل زمستانه دوره تفريخ تخم. متفاوت است

در ). Gharib, 1966(باشـد   روز مـي  ٦٠روز و در نسل تابستانه 

هاي نسـل زمسـتانه از اواسـط     شبانكاره و فراشبند، تفريخ تخم

تفـريخ  . يابد ماه شروع و تا اواسط خردادماه ادامه مي فروردين

ماه شروع و  ز اواسط مردادا) نسل دوم(بستانه هاي نسل تا تخم

  . كند ماه ادامه پيدا مي تا اواخر شهريور

کـه   گـذاري نشـان داد  نتايج حاصل از بررسي محل تخـم 

گـذاري  تخـم  دهنـده سـاقه ميـوه  ها و زنجرک خرما روي ميوه



 ، در ايرانOmmatissus lybicus (Hem: Tropiduchidae)مطالعه نوسانات جمعيت زنجرک خرما،   :رباب تفتي و همكارانا  ۱۴۴

پـاييني   کند، اما روي رگبـرگ اصـلي و سـطوح بـااليي و    نمي

از ايـن   بخشـي . شـود گذاري انجام مـي هاي خرما تخمبرگچه

وي اشـاره کـرد کـه    . دارد مطابقـت ، Hussain (1963)نتايج بـا  

هاي خـود را روي رگبـرگ اصـلي، محـور      زنجرك خرما تخم

دهنـده و سـطوح فوقـاني و     اوليه و محـور ثانويـه سـاقه ميـوه    

هـا تخمـي گذاشـته     گـذارد و روي ميـوه   ها، مي تحتاني برگچه

  . شود نمي

 يگـذار مترجيح سطوح مختلف برگ جهت تخـ  يبررس

نسـل  غيـر از  بـهنشان داد که در هر دو نسل در استان کرمان 

در بقيـه مـوارد    (f(5, 227) = 60.67, P < 0.0001) سـال اول  اول

  نســل ( جــوان يهــارگچهـبــ يســطح فوقــانزنجــرک خرمــا 

  ترتيـــببـــهدوم ســـال اول و نســـل اول و دوم ســـال دوم 

 يراـب را) ٢٥/٢٢ ± ٣٤/١و  ٥٠/٣٧ ± ٢/ ١٥، ١٦/١٧ ± ٢٠/١

نسـل  گذاري در بيشترين تخم .ترجيح داده است يگذارتخم

  پيـــر  يهـــارگچهـبـــ يســـطح فوقـــان يرواول ســـال اول 

گذاری بـدون  بررسی ميزان تخم .انجام شد )١٢/٢٦ ± ٨٩/١(

  هـا نشـان داد کـه در هـر دو سـال     در نظر گرفتن سن بـرگ 

fY1(2, 525) = 155.01, P < 0.0001)  وfY2(2, 429) = 270.81,  

P < 0.0001( گذاری در سطح فوقانیبيشترين تخم ) سال اول

و کمترين ) ٣٥/١٦ ± ٧٢/٠و  ٠٧/٢٢ ± ١٩/١ ترتيببهو دوم 

 ٢٩/٠ سال اول و دوم بـه ترتيـب  (ها در سطح تحتانی برگچه

بـا   نتـايج ايـن   .انجام شـده اسـت  ) ٧١/١ ± ١١/٠و  ٤٥/٣ ±

نجـام شـده   ا يهـا يبررسـ نتـايج  . تطابق دارد يقبل يهايافته

درصـد   ٧٧نشان داده است که زنجرک خرما  Hussainتوسط 

ســطح  يدرصــد را رو ٢٣و  ييســطح بـاال  يهــا را روتخـم 

  . گذارديبرگچه خرما م يينيپا

دهــد بيشــترين ميــزان بـا وجــود اينکــه نتــايج نشـان مــی  

شـود  های جوان انجام مـی گذاری روی سطح فوقانی برگ تخم

  نســـل اول و دوم ( هـــای پيـــرامـــا ســـطح فوقـــانی بـــرگ

ــب  ــه ترتي   ،٩١/١٣ ± ٧١/١، ١٢/٢٦ ± ٨٩/١ســال اول و دوم ب

 ودخـ هرا ب کثيرینيز جمعيت ) ٧٧/١١ ± ١٢/١٥،٨٧/٠ ± ٢٨/١

 .کندئيد میأرا ت Al-Hafidh (2009(که نتايج د ندهاختصاص می

 ۴/۵۳(هـا   اي از تخـم  بخش عمـده وي گزارش کرده است که 

  .شوند گذاشته مي )های پيرگبر( هاي پائيني روي برگ) درصد

ــم   ــل تخ ــزان ک ــي مي ــال   از طرف ــر دو س ــذاري در ه   گ

(f(1, 958) = 6.61, P < 0.0103)  هــاي جــوان   روي بــرگ  

. بـود ) ٢٩/٩ ± ٤٢/٠(هاي پيـر  بيشتر از برگ) ١٢/١١ ± ٥٧/٠(

، که اشاره کرده است زنجـرک  Gharib (1966)نظر اين نتيجه با 

ريـزي  اب خرما را براي تخمهاي سبز و شادخرما هميشه برگ

توانـد  علـت ايــن امـر مـي    . انتخاب مي نمايد، مطابقـت دارد 

هاي خرما باشد که هــر چــه از سـن    مربوط به ساختار بـرگ

گـذاري  از طرفي شـيوه تخـم  . شوندتر ميگذرد خشبيآنها مي

-هاي خود را درون بافت برگ قرار مـي زنجرک خرما که تخم

هـاي جـوان در   ي بـر تـرجيح بـرگ   تواند دليل ديگـر دهد، مي

  . هاي پير باشدمقايسه با برگ

نشان داد  زنجرک خرما يهاپوره تيجمع يفصل راتييتغ

هـا  وهوايي، در هر سه منطقه ظهور پورهکه بسته به شرايط آب

ــا نيمــه اول   در نســل زمســتانه از اواخــر اســفند در بوشــهر ت

در کرمان ها جمعيت پوره. ارديبهشت در خوزستان متغير است

. رسـد نيمه ارديبهشت و در خوزستان نيمه خرداد بـه اوج مـي  

طـول  . هاي نسل زمستانه تا اواسط تيرماه مشـاهده شـدند  پوره

کـه  طوريمدت پورگي نيز بسته به منطقه بسيار متفاوت بود به

ماه گـزارش   ٣ماه و در بوشهر  ٢در خوزستان و کرمان حدود 

دارد به مطابقت، Gharib (1966)اي ـهافتهـا يـايج بـاين نت .شد

که در منطقه فين و مارون استان هرمزگان، دوره نشـو و  طوري

در شـبانکاره و  . كشـد  روز طـول مـي   ٤٥ها حـدود   نماي پوره

ــواي   فراشــبند  ــان آب و ه ــتان هرمزگ ــا اس ــه در مقايســه ب ك

مـاه ديـده    هاي زنجـرك تـا اواخـر تيـر     د، پورهنتري دار ماليم

  . شوند مي

هاي نسل زمستانه در هفته اول اسفند ظاهر پورهدر عراق 

شدند و اوج جمعيت آنها در اواخر ارديبهشـت مشـاهده شـد    

)Al- Shamsi, 2003( .  در نسل تابستانه نيز بسته بـه شـرايط آب 

ها از اوايـل مـرداد تـا    هوايي و منطقه جغرافيايي ظهور پوره و

  . نيمه شهريور آغاز شد



 ١٤٥    ۱۳۹۴، اسفند ۲، شماره ۸۳جلد : هاي گياهي    آفات و بيماري

 

ل از نيمه شهريور در کرمان ها در اين نساوج حضور پوره
هـاي نسـل تابسـتانگذران تـا     پوره. بودتا اواخر مهر در بوشهر 

. اواخر آبان در کرمـان و اواسـط دي در بوشـهر ديـده شـدند     
دهد که بسـته بـه شـرايط آب و    مطالعات سايرين نيز نشان مي

-هوايي و منطقه جغرافيايي ظهور، اوج و طول مدتي که پـوره 

-طـوري ران حضور دارند متفاوت است بههاي نسل تابستانگذ

در هرمزگـان نشـو    توسط قريب يقبل يهايبر اساس بررس که
زمـان بـا   هاي نسل تابستانه از اواسـط تيرمـاه هـم    و نماي پوره

در . يابـد  ماه ادامه مـي ها آغاز و تا اواخر مهر فريخ تخمشروع ت
فارس نشو و نماي آخرين افراد پـوره نسـل دوم زنجـرك تـا     

در عـراق ظهـور اولـين    ). Gharib, 1966(شـد   ده آبان دياوايل 
 نيمه مهـر و اوج آن در  اواخر مرداددر  تابستانههاي نسل پوره
  . )Al- Shamsi, 2003(مشاهده شد  ماه

د اشـاره کـرد کـه    يـ هـا با رفتار پوره يدر خصوص بررس
هاي زنجرك پس از خـروج از تخـم شـروع بـه فعاليـت       پوره

در سنين باالتر جست و خيـز  . مكند ا مينموده و شيره نباتي ر
جهـد  اي به شاخه ديگر مـي  پوره بيشتر شده و معموالً از شاخه

). Gharib, 1966(كنــد  هــاي مختلــف تغذيــه مــي و از برگچــه
مختلـف روز در   هــا در سـاعــات  رفتار تحرک پوره بـررسي

هـا در سـاعـات گـرم روز در که پـوره دادهـر دو نسل نشان 
هاي اين نتيجه با يافته. بـرندسر ميجوان بـه هـايبرگقـاعده 

، نيـز  Gharib (1966)کـه  طـوري ساير محققين مطابقت دارد بـه 
ــوره   ــتان پ ــرم تابس ــاي گ ــه در روزه ــرد ک ــزارش ک ــا در  گ ه

كـه هـوا    سر بـرده و در مـواقعي  دار درخت به هاي سايه قسمت
 ،Hussain (1963). نماينـد  نسبتاً خنك باشد فعاليت بيشتري مـي 

هاي نسل زمستانه براي فـرار از گرمـاي    نيز اشاره کرد که پوره
مركـز يـا قلـب    (هاي جوان  شديد تابستان به درون قاعده برگ

  . كنند مهاجرت مي) درخت
حشرات کامل  تيجمع يفصل راتييتغ يبررس يطورکلبه

در نسـل زمسـتانه از   حشرات کامل نشان داد که زنجرک خرما 
اوج حضـور  . هر سه استان ظـاهر شـدند   اواخر ارديبهشت در

حشرات کامـل نسـل اول در   . آنها نيز در اواخر خرداد رخ داد
استان کرمان تا نيمه تيـر و در اسـتان بوشـهر و خوزسـتان تـا      

تحقيقـات انجـام شـده در اسـتان     . اوايل مرداد حضـور دارنـد  
هاي بالدار نسـل زمسـتانه از    زنجركهرمزگان نيز نشان داد که 

. گـردد  ماه ظاهر و تا اواخر تيرماه مشاهده مـي ديبهشتاوايل ار
ي بالــدار نســل اول از اواســط هــا  در اســتان فــارس، زنجــرك

شـوند و در   ماه ظاهر گرديده و تا اوايل مرداد ديـده مـي  خرداد
در عـراق   .نماينـد  ريـزي مـي  طي اين مدت جفتگيري و تخـم 

بــالغين نســل زمســتانه در اوائــل خــرداد ديــده شــدند و اوج  
  .)Al- Shamsi, 2003(معيت آنها در اواخر خرداد رخ داد ج

، حشرات کامل در نيمـه شـهريور   )تابستانه(در نسل دوم 
در استان کرمان و خوزستان و نيمه مهر در استان بوشهر ظاهر 

اوج حضور آنها از اوايل مهر در خوزستان و نيمه مهـر  . شدند
حشرات . گزارش شده است در بوشهر در کرمان و اواسط آبان

کامل در خوزستان تا اواسط مهر، در کرمان تا اوايـل دي و در  
کـه  درحـالي . ها ديده شـدند بوشهر تا اوايل بهمن در نخلستان

Hussain (1963)     گزارش کرد کـه بـالغين اواخــر سـپتامبر در ،
، مشـاهده کـرد کـه    Al- Shamsi (2003(عراق ظـاهــر شـدند،   

ــالغين نســل تابســتانه در نيمــه  ــر رخ داد و اوج  حضــور ب مه
. جمعيت آنها در پايان هفتـه سـوم اواخـر آبـان مشـاهده شـد      

الـي   ٧هاي بالغ نسل يك و دو جمعاً حـدود   ها و زنجرك پوره
  مــاه از ســال بــرروي درختــان خرمــا فعاليــت دارنـــد       ٨

(Gharib, 1966).  
بررسي وضعيت جمعيت تخم، پوره و حشره کامل نشـان  

صـورت  هـمان، زمستانگذراني بداد که در استان خوزستان و کر
وشهر وضعيت متفـاوت اسـت   ـان بـاما در است. اشدـبتخم مي

ماه آغاز  هاي سال اول که از اسفندبرداريکه در نمونهطوريبه
. اي مشاهده نشد اما حشره کامل گزارش گرديـد شد هيچ پوره

نشـان داد کـه پـوره در    در بوشهر ها برداريدر سال دوم نمونه
يز و زمستان حضور دارد اما بيشترين جمعيـت مربـوط   تمام پائ

بـه   حضور مراحل مختلف زيستي در بوشـهر . باشدبه تخم مي
ی بـاالتر ايـن منطقـه در    روزانـه متوسط ميزان درجه حـرارت  

فصل پائيز و زمستان در مقايسه با ساير نقاط مورد بررسی بـاز  
   .گرددمی

دت تغييرات جمعيت تخم، پوره و حشـره کامـل طـي مـ    
هاي کرمان، بوشهر و بررسي نشان داد که تعداد نسل در استان

خوزستان دو نسل است که معمـوال ميـزان جمعيـت در نسـل     
هاي فروردين و ارديبهشت  ماهدر . دوم کمتر از نسل اول است

باشــد و در شــديد مــي) نســل زمســتانه(نســل اول  خســارت
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ت در صـور ) نسل تابسـتانه (شهريور و مهر خسارت نسل دوم 
هاي انجام شده در ايـن  بررسي. بودن جمعيت شديد استباال 

نسـل دوم در مقايسـه    استان کرماندهد که در تحقيق نشان مي
با دو منطقه ديگر از جمعيت بـاالتري برخـوردار اسـت امـا از     

اير منـاطق انجـام   ـآنجا که برداشت محصول نيز زودتـر از سـ  
از طرفـي  . شود، نسل دوم داراي خسارت اقتصادي نيسـت مي

. خصوص در بوشـهر بسـيار پـائين اسـت    ت نسل دوم بهجمعي
نسل دوم در بوشهر ديرتر از بقيه منـاطق  شايد به اين دليل که 

شود و ميانگين درجه حرارت در اين منطقـه بـاالتر از   آغاز مي
براساس مطالعـات انجـام   . حد اپتيمم فعاليت اين حشره است

اسـتان  (فـين و مـارون    ، در مناطق1966) ,Gharib(شده توسط 
، ايـن آفـت   )اسـتان فـارس  (و شبانكاره و فراشـبند  ) هرمزگان

ســاليانه دو نســل دارد كــه نســل زمســتانه و تابســتانه ناميــده  
هـا در کشور امـارات متحده عربي نشان داد بـررسي .شوند مي

که تـراكم جمعيت نسل اول بـاالتر از نسـل دوم ايـن حشـره    
مكن است به دليل تغييرات دمايي و باشد و چنين تفاوتي م مي

  ).Al-Hafidh, 2009(رطوبت نسبي طي سال باشد 
هـاي  بررسي رابطه همبستگي ميـان دشـمنان طبيعـي از راسـته    

غشائيان و جمعيت پوره و حشره کامـل  ها و بالدوباالن، کفشدوزک
دهد که در هر دو سال بين جمعيـت پـوره و   زنجرک خرما نشان مي

عبـارت  بـه . وجـود داشـت   مثبـت ه همبستگي جمعيت هر سه راست
ها جمعيت اين سه راسته نيـز افـزايش   ديگر با افزايش جمعيت پوره

بين جمعيت حشرات کامل و جمعيت اين سـه راسـته هـيچ    . يافت
 بيشترين تراکم دشمنان طبيعي تقريبـا هـم  . شتهمبستگي وجود ندا

فانه هـا بـود کـه متأسـ    پاشـي زمان با اوج جمعيت پوره و اعمال سم
بنـابراين در  . دهـد تلفات زيادي در جمعيت دشمنان طبيعي رخ مـي 

پاشي شـود، در ايـن   صورتي که در فروردين عليه جمعيت پوره سم
شـود، تـا بقيـه    زمان هم به دشمنان طبيعي اجـازه فعاليـت داده مـي   

در منطقه جهـرم فـارس حـدود    . جمعيت را تحت کنترل قرار دهند
هـا و  نجرک خرما بـه وسـيله پارازيـت   هاي زها و پورهاز تخم% ۹۵

 درصــد کـارايي  ). Behdad, 1991(گردنـد  هـا تلـف مـي   شـکارچي 
بـرآورد شـده اسـت    % ۴در هرمزگـان کمتـر از     .Oligosita spزنبـور 

)Pezhman, 2005 .( درصــد پارازيتيســمPseudoligosita babylonica 
(Hym.: Trichogrammatidae) بــراي نســل زمســتانه هــادر نخلســتان 

ــتانه % ۱۷   گـــزارش گرديـــده اســـت% ۲۲و بـــراي نســـل تابسـ

(Hassan, et al., 2003) .دهد کـه درصـد   ها در عمان نشان ميبررسي
بسـته    Oligisita sp. (Hym.: Trichogrammatidae)پارازيتيسـم زنبـور   

- در روسـتاي ثميـل بـه    ارديبهشـت و  اسفندبه منطقه جغرافيايي در 

کـه در روسـتاي تيـوي درصـد     حـالي بـود در %  ۲۵ - ۶ترتيب بـين  
نتيجه تحقيقـات در  . (Al- Katari, 2006)هم رسيد % ۶۰پارازيتيسم به 

  P. babylonicaدهد که نسبت پارازيتيسم در زنبـور يمن نيز نشان مي
هـاي پارازيتـه   اي به منطقه ديگر متفاوت بود و درصد تخـم از منطقه

ــده از  ــا  % ۶/۲۳ش ــه ت ــر  % ۵۳/۲در ژانوي ــت تغيي ــرد در آگوس ک
)(Hubaishan and Bagwaigo, 2010 .  

بـا  نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد کـه  
هاي پـاييني  هاي پير يا همان برگتوجه به سهم عمده برگ

 تيـ در کـاهش جمع  توانـد یهـا مـ  برگاين هرس زمستانه 
در هـر دو  از آنجا کـه  . آفت به نسل بعد موثر باشد یانتقال

 یهـا ات گـرم روز در قاعـده بـرگ   هـا در سـاع نسل پـوره
. برنـد یسر مـ ها بـهپـاجوش یو رو افيال یالجوان، البـه
ـ انهـدام جمع  یها برازمان نيدر ا یامبارزه لکه فـراوان   تي

که بـاغ   یها و در مناطقتک درخت یآفت در رو یهاپوره
 یز آنجـا کـه زمستــانگذران   ا .شـود یم هيشهر هستند، توص

 زيـ عالوه بر تخـم، حشـره کــامل ن   آفت در استان بـوشهر 
ـ ا دياستان با نيآفت در ا یتيريمد یهاهست، در برنامه  ني

دشـمنان طبيعـی زنجـرک خرمـا از      .ردينکته مدنظر قرار گ
ايـن  به شود پيشنهاد مي ،باشنداهميت خاصی برخوردار می

  .پرداخته شود موضوع
  

  يسگزارسپا
وشـهر و  هـاي کرمـان، ب  از کليه همکاران محترم در استان

خوزستان که در انجام اين تحقيق نهايت همکـاري را داشـتند   
از ايسـتگاه  (همچنين از آقايان، رشـيدي  . شودسپاسگزاري مي
، لشـکري و سـاير   )مرکز برازجـان (، حيدري )تحقيقات بهبهان

شائبه در اجراي همکاران ايستگاه تحقيقات بم که با تالشي بي
همکـاري دريـغ نکردنـد    گونـه  از هيچ تحقيقهر چه بهتر اين 

از آقاي دکتر حسيني قرالري که در تجزيـه و  . شودقدرداني مي
 .شودها نهايت همکاري را داشتند، سپاسگزاري ميتحليل داده

بـا ارزششـان    يهـا يدکتر آوند فقيه به خاطر راهنمـاي  ياز آقا
  .شوديم يسپاسگزار
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