
هاي گياهي         آفات و بيماري    

  ١٣٩٤ اسفند، ٢، شماره ٨٣جلد 

  

  در اصفهان Aphis punicae (Hem., Aphididae)انار  ي شته يو نوسانات فصل يشناس ستيز يبررس

  

٢سه پورجواديو نف ١يمحمد احمد
�

 

  اصفهان ي، دانشگاه صنعتيکشاورز ي، دانشکدهيپزشکاهيار گروه گيارشد و استاد يشناسکار يدانشجو - ١

  )١٣٩٤ مهر: ؛ تاريخ پذيرش۱۳۹۳ بهمن: تاريخ دريافت(

 

  چکيده 

ن ترشح عسلک فراوان يو همچن ياهيره گيه از شيباشد که با تغذيانار م مهم آفات از Aphis punicae (Hem., Aphididae)شته سبز انار 

هفتگي از صورت به )۱۳۹۲-۹۳( يدو سال متوال يطدر  شتهتغييرات فصلي جمعيت اين  و يشناسستيز مطالعه منظوربه .کنديجاد مياخسارت 

 يت و باروريرشد جمعمهم  يهافراسنجه .ديگرد يدر فصل زمستان تلفات مرحله تخم بررسو  شد يبردارنمونهاصفهان  درآلوده  اناردرختان 

اولين ج نشان داد که ينتا .ن شدييتع در دو زمان بهار و تابستان يو در قالب جدول زندگ يبا استفاده از قفس برگ در شرايط صحرايي انارشته 

 لياوا زا در هاي زنده جمعيت شته. شدند ظاهر انار درختان يبالدار در دهه اول ارديبهشت رو يهاهو اولين ماد ها در دهه دوم فروردينهپور

 نيد و اولبال و نرهاي بالدار ظاهر شدن هاي جنسي بي از اواسط پاييز ماده. روند نزولي را طي نمود خردادارديبهشت سريعاً افزايش يافت و در 

 شتر از تابستان ويب در بهار (R0)د مثل ينرخ خالص تولو  (rm)ت يش جمعيافزا ينرخ ذات. سرشاخه انجام شد يمه دوم آبان رويها در نيگذارتخم

  . تادمه دوم اسفندماه اتفاق افيزان تلفات زمستانه تخم در نين ميشتريب و دست آمدپوره به ۹/۱۴ ± ۳۲۰/۱ و در روز ۲۵۸/۰ ± ۰۱۰/۰ترتيب به

  لمث دي، نرخ خالص تولت، يش جمعيافزا ي، نرخ ذاتيبارور يجدول زندگتلفات زمستانه، ، انار :يديکل يهاواژه
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Abstract 

Pomegranate aphid, Aphis punicae (Hem., Aphididae), is the pest of pomegranate trees that damages through feeding and producing 

considerable amounts of honeydew. Biology and Seasonal fluctuations of the aphid were studied in Isfahan by weekly sampling from 

infested trees during two years (2013-2014) and the percent mortality of eggs was calculated during winter. To determine important life table 

parameters of A. punicae in natural conditions, leaf cages were used in spring and summer. The results indicated that first nymphs and alate 

aphids were observed in early and late April, respectively. The population of viviparae was increased rapidly in late April and May and came 

down in summer. Wingless oviparae and alate males appeared in mid fall and oviposition occurred in early November on twigs of trees. The 

estigmated intrinsic rate of increase (rm) and the reproductive rate (R0) were higher in spring than summer and were 0.26  ± 0.01 day
-1

 and 

14.90 ± 1.32 nymphs, respectively. Also, the highest winter mortality of aphid’s eggs was occurred in mid of March. 
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  مقدمه

مانند  Punica granatum L.(Punicaceae)  انار با نام علمي

هر گياه ديگري مورد هجوم انواع مختلفي از آفات قرار 

خسارت کمي و کيفي  نحوي باعثگيرد که هرکدام به مي

کرم گلوگاه ها مي توان به ي آناز جمله .شوندمحصول مي

وار انار و د انار، سوسک چوبخيانار، مگس سف يها انار، کنه

 ,Esmaili et al., 2000; Rezvani, 2002( انار اشاره کرد يها شته

2005; Shakeri, 2004(.  هاي هايي با نام شتها يدر دناگرچه   

Aphis achyranthi Theobald, 1929، Koch, 1854 Aphis craccivora، 

Scopoli, 1764 Aphis fabae،Glover, 1877 Aphis gossypii 

،Kaltenbach, 1843 Aphis nasturtii ،Aphis punicae Passerini 1863 ، 

Kaltenbach, 1843 Brachycaudus helichrysi،Myzus ornates Laing, 

1932،Sulzer, 1776  Myzus persicae ،Neomyzus circumflexus 

Buckton, 1876،Westwood, 1849  Smynthurodes betae  ، روي انار

 Aphis punicaeي انار  ها شتهترين آنکنند اما مهمفعاليت مي

(Passerini, 1863) باشد مي )Hojat, 1994; Rezvani, 2002, 2005; 

Sugimoto, 2011( .عنوان شته سبز انار نيز معروف استاين شته به .

آور درختان انار است و در تمام ترين شته ي زيانشته انار مهم

 ;Arfaeyan, 2003( است ايران ديده شده جهان و مناطق انار کاري

Bayhan et al., 2005(. عالوه بر انار بر روي گياهان ديگري  ن شتهيا

 از فلسطين اشغالي و مصر، Duranta Spp. (Verbenaceae)مانند 

Plumbago capensis (Plumbaginaceae)  از فلسطين اشغالي و

Lawsonia inermis (Lythraceae) از مصر گزارش شده است 

)Sugimoto, 2011(.   

، هاي انارصورت تخم روي سرشاخههزمستان را ب شته انار

و در نواحي معتدله  برد سر ميهاي پوست بهها و شکافپاجوش

نوعي ( ،.Duranta spا روي زهاي زندهورت مادهص ممکن است به

گل نوعي ( sp. Lawsonia و Thunb.  Plumbago capensis،)پسندشاه

در ايران فقط از روي انار  )Sugimoto, 2011( ديده شود) توري

اين . )Rezvani, 2002( گزارش شده است و ميزبان ديگري ندارد

هاي قرمز ها و گل ها، جوانهها، سطح زيرين برگ تمام سرشاخهشته 

و ضمن تغذيه از شيره  دهد مورد حمله قرار ميانار را درختان 

عدم رشد  اي نيز توليد كرده و باعثترشحات چسبنده ي،گياه

و همچنين اثر منفي هاي جوان ها و ميوهريزش گل، ها سرشاخه

   .)Amin, 2002; Rezvani et al., 1995( شودروي اندازه ميوه مي

باغات  يبرخخسارت شته انار در  ل فصل،يکه در اواآنجا از

 و يشناسستيق زين تحقيباشد در ايت ميحائز اهم ،انار

و نوسانات  ييط صحرايت در شران آفيت ايرشد جمع يپارامترها

ر ين مرگ و ميهمچن. قرار گرفته است يآن مورد بررس يفصل

  .ه استشد يبررس يهفتگ يهايآفت با نمونه بردار زمستانه تخم

  

  يروش بررس

شناسـي و  بـراي مطالعـه زيسـت   دو منطقه در اصفهان 

نـان از  ياطمجهـت  و  نوسانات فصلي شته انار انتخاب شـد 

آوري  جمع آنمراحل مختلف زندگي ، هح شتيصح ييشناسا

خصوصـيات  و مطالعه  و پس از تهيه اساليد ميكروسكوپي

متخصــص مربوطــه، دکتــر محســن مرفولوژيــك آن بــراي 

  .ديارسال گرد) د باهنر کرمانيدانشگاه شه(مهرپرور 

تا آخر  ۱۳۹۲هار از اول ببه مدت دو سال، ها بردارينمونه

: برداري شاملهنمونهاي محل. گرفتصورت  ۱۳۹۳شهريور

آباد واقع هاي انار در روستاي جالل آباد از توابع شهرستان نجف باغ

و مزرعه چاه اناري دانشگاه  ،کيلومتري غرب شهر اصفهان ٣٨در 

 ١٠در هر باغ . بود )ي خميني شهردر حومه(صنعتي اصفهان 

هر هفته، از هر درخت  صورت تصادفي انتخاب شد ودرخت به

متر از ارتفاع دو متري درخت سانتي ٢٢به طول پنج سرشاخه 

اين پنج نمونه شامل چهار نمونه . انتخاب و به آزمايشگاه منتقل شد

ها به نمونه. طرف درخت و يک نمونه از پاجوش بود از چهار

و ها، کامل، پوره يهاک؛ شتهيها به تفکشگاه منتقل شده و شتهيآزما

عالوه بر اين از  .شديثبت م ياسبز و قهوه ين دو فرم رنگيهمچن

جهت تعيين نوسانات جمعيت ) عدد ۱۰(هاي زرد چسبنده  تله

 و در طول فصل پاييز و دشاستفاده شته  حشرات كامل بالدار

ري گذامنظور تعيين زمان تخمهاي هفتگي بهزمستان نمونه برداري

ن دو منطقه انجام يها در اتخم و همچنين ميزان تلفات زمستانه

 فصل زمستان، يط ها درتلفات زمستانه تخم يبررس در .گرفت
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 .نظر گرفته شدعنوان درصد تلفات درچروکيده به يهادرصد تخم

 يدارا يبردارنمونه يالزم به ذکر است باغات انتخاب شده برا

بوده و از لحاظ هرس و ) حدود هفت سال(درختان هم سن 

ونه سم و کود گچيط مطلوب قرار داشته و هيبهداشت باغ در شرا

  . شديدر آنها استفاده نم ييايميش

جهت تعيين مدت زمان مراحل مختلف زندگي شته و 

هاي جدول زندگي از ماني هر مرحله و همچنين ويژگي زنده

 ۵/۹×  ۵/۱به ابعاد  پتري ديش پالستيكي( ١اي قفس گيره

) که در طرفين داراي پوشش توري براي تهويه بود متر سانتي

عدد ماده  ۴۰روش کار به اين صورت بود که تعداد . استفاده شد

هر يک در قفس برگي روي برگ انار  ،صورت جداگانهبکرزا به

محصور شد و با تولد اولين پوره، شته مادر حذف و پوره آن در 

با بررسي روزانه، طول . داري شداي تا مرحله بلوغ نگهقفس گيره

زمان بالغ شدن  از. مرحله پورگي و تلفات اين مدت ثبت شد

ها هاي توليد شده توسط آنها، تعداد پورهها تا هنگام مرگ آنشته

اين آزمايش در دو زمان . و از قفس حذف شد شد روزانه ثبت

 وسيدرجه سلس ۲۲با ميانگين دماي  ۱۳۹۳ماه پنجم ارديبهشت(

 درجه ۲۷با ميانگين دماي  ۱۳۹۳ماه خردادست و چهارم يب و

دانشگاه صنعتي اصفهان  مزرعه ان انارروي درخت) وسيسلس

  . انجام شد )شرايط صحرايي(

، R0 = lxmx ٢هاي نرخ خالص توليد مثل فراسنجه

٣ميانگين مدت زمان يک نسل
 T = lnR0/rm مدت زمان دو ،

٤برابر شدن جمعيت
DT = ln2/rm   و نرخ متناهي افزايش

با استفاده از  تيش جمعيافزا يو نرخ ذات λ=erm ٥جمعيت

مرحله نسخه - جنسي ويژه سندول زندگي دوافزار جمنر

۲۰۱۵۰۴۱۹٦ (Chi, 2015) براي محاسبه خطاي . محاسبه شد

هاي رشدي جمعيت و ايجاد تکرارهاي استاندارد فراسنجه

                                                           

۱- Clip cage 

۲- Net Reproductive Rate 

٣- Mean Generation Time 

٤- Doubling Time 

٥- Finite Capacity for Increase 

٦- Age-Stage, Two-Sex Life Table (TWOSEX-MSChart, version: 

20150419) 

 يو برا (Meyer et al., 1986) ٧بوت استرپکاذب از روش 

در دو فصل  يجدول زندگ يپارامترها يسه معناداريمقا

استفاده  ٨استرپ جفت شدهبوتاز آزمون  انبهار و تابست

استفاده  ۲۰۱۰ ٩رسم نمودارها از نرم افزار اکسل يبرا .شد

 يشته بر رو يشناسستيمربوط به ز يهاداده سهيمقا. شد

ن يو همچن ييط صحراي، در شرايانار درختان مزرعه چاه

 از با استفاده يدر دو سال متوالت شته ين جمعيسه بيمقا

و  SPSS (Advanced Models, Chicago, IL 2006)افزار نرم

- سه معنايمقا . صورت گرفت ١٠طرفهکيانس يه واريتجز

هر ماده و  يطول عمر افراد بالغ، تعداد تخم به ازا يدار

درصد  ۵در سطح  ياساس آزمون توکبر يگطول دوره پوره

  .انجام شد

  

  و بحث هجينت

شده از  هاي تهيهبا بررسي اساليد: گونه شته يشناساي

هاي برداري گونهروي درختان انار در مناطق نمونه هاي فعال شته

Aphis gossypii Glover, 1877 وAphis punicae Passerini, 1863 

  .شدند شناسائي

اولين کلني : شته انار ينوسانات فصلو  يشناسستيز

ن ماه يفرورد شانزدهمها روي درخت انار در کوچک شته

 يشت ماه در مزرعه چاه انارجم ارديبهجالل آباد و پن رد

درجه  ۲۸و  ۵ب يترتنه دما بهيشينه و بيکم( ديده شد

 ها به شته آلوده بودنددر ابتدا فقط پاجوش. )وسيسلس

 گريد هايقسمت يبرختدريج آلودگي به ، ولي به)۱ شکل(

ها بر روي تمرکز آندر طول فصل بهار  .گياه گسترش يافت

ي انار در ت شتهاوج طغيان جمعي. هاي جوان بودسرشاخه

درجه  ۳۰نه يشيو ب ۱۲نه دما يکم(شت ماه نيمه دوم ارديبه

و بعد از آن در اثر افزايش ) ۱شکل (ثبت شد ) وسيسلس

 روزانه و فرا رسيدن فصل گرما به تدريجي ميانگين دماي

                                                           

٧- Bootstrap 

٨- Paired bootstrap test 

٩- Excel  

١٠- One-Way ANOVA 
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و  ۱۹نه دما يکم( تابستان لياوا تدريج کاهش يافت، و در

انجام شده  يهايبرداردر نمونه )وسيدرجه سلس ۳۹نه يشيب

از شته  يکمار يبساوايل پاييز جمعيت  يلود يبه صفر رس

اهان يهرز و گ يهانکه تمام علفيبا توجه به ا .مشاهده شد

 شته انار يزبانياحتمال م يبررس يموجود در باغات انار برا

 يزبانين شته ميا يز براين د قرار گرفت و قبالًيمورد بازد

رسد در  ينظر مران گزارش نشده است بهيا انار درر از يغ

درخت انار  يکم بر رو يليخ دطول تابستان شته در تعدا

. ابدييش ميت آن دوباره افزايز جمعييمانده و در پا يباق

هاي ي انار جلب شده به تلهاوج جمعيت افراد بالدار شته

و  ۱۴نه دما يکم( ۱۳۹۲سوم خرداد زرد چسبنده در تاريخ 

 ).۳ شکل(مشاهده شد  )وسيدرجه سلس ۳۶دما  نهيشيب

ز ين ۱۳۹۳در سال  ريتاخ يت با اندکين روند رشد جمعيهم

 ۳۱/۱/۹۳خ يدر تار هاکه زمان ظهور شتهيطورهشد ب دهيد

  .ديثبت گرد )وسيدرجه سلس ۲۸نه دما يشيو ب ۷نه دما يکم(

  
روي  Aphis punicaeتغييرات فصـلي جمعيـت شـته انـار      -۱شکل 

آبـاد و دانشـگاه صـنعتي    ر به تفکيک پاجوش و سرشاخه، جـالل درخت انا

  ۱۳۹۲اصفهان، 
Fig. 1. Seasonal population fluctuations of pomegranate aphid, 

Aphis punicae on shoots and branches of the pomegranate tree, in 

Jalal-Abad and Isfahan University of Technology, 2013. 

  

داشت کـه   ياقهوه يگريسبز و د يکي ين شته دو فرم رنگيا

  ). ۲شکل (کمتر از فرم سبز بود  يات فرم قهوهيهمواره جمع
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Aphis punicae انار شته ايقهوه و سبز فرم فصلي تغييرات -۲ شکل

  ۱۳۹۲ آباد،جالل انار، درخت روي بر
Fig. 2. Seasonal population fluctuations of brown and green 

forms of pomegranate aphid, Aphis punicae on the pomegranate tree, 

Jalal-Abad, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ــراد بالــدار شــته انــار     يتغييــرات فصــل  -۳ شــکل   جمعيــت اف

 Aphis punicae  آبـاد،  بـا تلـه زرد چسـبنده در باغـات جـالل      شکار شـده

  ۱۳۹۲اصفهان، 
Fig. 3. Seasonal population fluctuations of winged pomegranate 

aphid, Aphis punicae, in Jalal-Abad, Isfahan, 2013 
  

نه دمـا  يکم( ۲۸/۸/۹۲گذران در تاريخ هاي زمستاناولين تخم

  .مشاهده شد) وسيدرجه سلس ۲۶نه دما يشير صفر و بيدرجه ز ۲

پس از چند روز  سبز بودند ولي ها در ابتدا به رنگاين تخم

با درصد تلفات زمستانه . به رنگ سياه براق درآمدند تدريجبه

مه دوم يکه در نيطوراشت بهد ير صعوديس ،فصل يشرويپ

  .)۴شکل (ها تلف شده بود درصد تخم ۴۰باً يماه تقر اسفند
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در شـرايط   Aphis punicae تخـم شـته انـار    تلفـات درصد  -۴شکل 

   ١٣٩٢زمستان ان، صفهصحرايي، جالل آباد ا
Fig. 4. Percentage of egg’s mortality of pomegranate aphid, 

Aphis punicae during winter under natural conditions, Jalal-Abad, 

Isfahan, winter, 2013 

 
هاي ترين شاخصدست آمده نشان داد که مهم ج بهينتا

يت، نرخ ي انار مانند نرخ ذاتي افزايش جمعزيستي شته

متناهي رشد جمعيت، نرخ خالص توليد مثل، ميانگين طول 

يک نسل، ميانگين طول دوره پورگي، ميانگين طول عمر افراد 

 ماده بالغ و ميانگين تعداد پوره براي هر فرد ماده بکرزا در

 ري بيشتر از مقادير مربوط به تيرداطور معنيماه بهارديبهشت

  .)۱جدول ( ماه است

هاي رشد جمعيت بين شاخص ييهافاوتعلت چنين ت

دليل تواند بهي انار در ارديبهشت ماه و تير ماه، ميشته

ي هوا و پايين بودن کيفيت غذايي افزايش دماي روزانه

اين دو عامل با . درختان انار در تير ماه باشد) شيره گياهي(

ها ها نوسانات جمعيت آنهاي زيستي شتهتأثير روي ويژگي

 ,Tomiuk and Wohrmann(دهد أثير قرار ميرا تحت ت

1980(.Bayhan et al. (2005)   در بررسي تأثير دماهاي

ترين مختلف بر بيولوژي شته انار گزارش کرد که بيش

 ۲۵مقدار نرخ ذاتي افزايش جمعيت اين شته در دماي 

بود  ۲۸/۰درجه سلسيوس بوده است که مقدار آن برابر با 

 درجه را به۵/۲۲- ۲۵دماي   Bayhan et al. (2005)نيهمچن

شنهاد يي انار پو تکثير شته عنوان بهترين دما براي رشد

، ۱۰تأثير هشت دماي مختلف  Wang and Tsai (2000). کرد

درجه سلسيوس را روي  ۳۵و  ۳۲، ۳۰، ۲۸، ۲۵، ۲۰، ۱۵

مورد بررسي قرار   Aphis spiraecolaپارامترهاي زيستي شته

ترين عوامل فيزيکي که دما يکي از مهماند داده و بيان کرده

تأثيرگذار بر ميزان رشد و نمو، توليد مثل و بقاي اين شته 

طبق اظهار اين محققين، ميزان رشد و نمو و فعاليت . است

صورت وس بهيدرجه سلس ۳۰تا  ۱۰شته مذکور از دماي 

 ۲۳يابد ولي اين رابطه خطي در دماي خطي افزايش مي

) درصد ۷۱(در اين دما تلفات سنگين  هم خورده ودرجه به

براي شته  ن چنين روندي رايمحقق. شودها وارد ميبه پوره

Rhopalosiphum nymphaeae (L) )Ballou et al., 1986(شته ، 

R. rufiabdominalis (Sasaki) )Tsai and Liu, 1998( شته ،

Toxoptera citricida (Kirkaldy) (Tsai and Wang, 1999)  و

 ,Metopolophium dirhodum (Wlk) )Zhou and carterشته 

نشان  در بهار بقاء شته يمنحن .انددست آوردهنيز به )1992

تا روز دوازدهم ثابت است بقا حشرات کامل  نرخدهد يم

  .)۵شکل ( يابديکاهش مج يتدربه و بعد از آن

در بهار ، يژه سنيو يزادآور ياساس منحن بر

پس از بالدار شدن آغاز و در روز  مپنجاز روز  يزاي پوره

تا روز  يزايروند پوره. رسديبه حداکثر خود م دهم

شدت به زدهميستدريج و از روز به يبا نوسانات دوازدهم

در  .)۵شکل ( رسديبه صفر م هفدهمکاهش و در روز 

فصل تابستان نرخ بقا حشرات کامل تا روز نهم ثابت و 

- زاد ين در منحنيابد همچنييج کاهش ميتدربعد از آن به

ن شته از روز يا ييزادر تابستان، پوره يژه سنيو يآور

رسد و پس از يسوم شروع و در روز هشتم به حداکثر م

ابد و در روز ييج کاهش ميتدربه ييزاآن روند پوره

  ).۵شکل (رسد يزدهم به صفر ميس

توان گفت شته انار در يق حاضر ميبا توجه به تحق

اراي دو اوج جمعيتي، يکي در بهار و ديگري در اصفهان د

ت آن يرشد جمع يپاييز، است و در فصل تابستان فراسنجه ها

  .ابدييشدت کاهش مبه
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  اصفهان طبيعي شرايط در بهار و تابستان فصل دو در Aphis punicae انار شته يبارور -يزندگ جدولروزانه  يهافراسنجه -۱ جدول
Table 1. Fertility life table parameters of Aphis punicae in summer and spring under natural environmental conditions of Isfahan 

 

 افزايش ذاتي نرخ

 ) rm( جمعيت

 ينرخ متناه

  ʎʎʎʎش يافزا

 توليد خالص نرخ

 ) R0( پوره مثل

 طول ميانگين

 ) T(نسل يک

 برابر دو زمان

  تيجمع شدن

 طول ميانگين

  يپورگ دوره

 عمر طول ميانگين

  بالغ ماده افراد

 پوره تعداد ميانگين

 بکرزا ماده هر براي

  زمان

Intrinsic rate of 

natural increase  
Finite rate of 

increase  

Net reproductive 

nymphs Rate 
Mean 

generation time 

Doubling time  Nymph 

development time 

Female longevity  Mean number of 

nymphs per female  
Date 

0.25 ± 0.01a 1.29 ± 0.01a 14.90 ± 1.32a 10.45 ± 0.27a 2.68 ± 0.07b 8.13 ± 0.28a 9.75 ± 0.33a 18.44 ± 0.53a Spring 
2014 

0.23 ± 0.02b 1.26 ± 0.02b 7.08 ± 1.23b 8.23 ± 0.31b 2.92 ± 0.06a 6.04 ± 1.28b 7.63 ± 1.21b 8.31 ± 1.05b Summe

r 2014 

0.003 0. 0000 0. 0000 0. 0001 0. 001 0. 0001* 0.0001* 0.0001* P 

  )يتوک آزمون* و شده جفت استرپ بوت آزمون( باشديم هانيانگيم نيب داريمعن اختالف يدهنده نشان ستون هر در رمشابهيغ حروف
The means followed by different letters in each column are significantly different (Paired bootstrap test and *Tukey test). 
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 يرو، A. punicaeشـته   يژه سـن يـ و يرات نرخ بقـا و زادآور ييتغ -۵شکل 

  ۱۳۹۳بهار و تابستان ، اصفهان يدر شرايط صحرايدرخت انار 
Fig. 5. Age-specific survival rate (lx) and fecundity (mx) of 

pomegranate aphid, A. punicae, on the pomegranate tree under 

natural conditions of Isfahan, spring and summer, 2014 

  

باشد که اين شته داراي چرخه زندگي کامل و جنسي مي

کند و فاقد تمام مراحل زندگي خود را بر روي انار کامل مي

ي انار ر طول فصل همواره جمعيت شتهد. ميزبان ثانويه است

گذراني هاست و زمستانها باالتر از سرشاخهپاجوش بر روي

صورت تخم روي انار در شرايط اقليمي اصفهان به شته

ت يجمع .ده شديپاجوش، شکاف پوست و سرشاخه درخت د

تواند يها مها نسبت به سرشاخهپاجوش يشته بر رو يباال

ت شته در طول يکاهش جمع يبراها پاجوش هرس زمستانه

  .آفت مطرح کند يتيريک راهکار مديعنوان فصل را به

  يسپاسگزار

ل يدلاصفهان به يدانشگاه صنعت ياز معاونت پژوهش

  .گردديم يتشکر و قدردان يو معنو يماد يهاتيحما
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