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بررسی فونستیک زنجرکهای خانواده  Cicadellidaeدر مزارع پنبه استان گلستان
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چكيده
زنجركها از شيره گياهي تغذيه ميكنند .آنها عالوه بر تضعيف گياه ميزبان ،در انتقال بيماريهاي مهم
ويروسي (توسط بعضي گونهها) نقش دارند .زنجركهاي خانواده  Cicadellidaeحشراتي كوچك به
طول  7-2ميليمتر بوده و داراي اشكال و اندازههاي متعددي هستند .صفت بارز اين خانواده ،وجود يك
يا چند رديف خار كوچك روي ساق پاي عقب ميباشد .در اين تحقيق براي تعيين پراكنش و درصد
فراواني زنجركها در مزارع پنبه استان گلستان ،چند نقطه ثابت و متغير براي نمونهبرداري انتخاب
گرديدند .با دو روش تور زدن و تكان دادن  25بوته تصادفي در داخل تور حشرهگيري به قطر 09
سانتيمتر ،نمونهبرداري از مرحله  8برگي تا مرحله برداشت انجام شد .در آزمايشگاه نمونههاي جمع
آوري شده ،براساس شكل ظاهري (مرفولوژي) تفكيك شده و به هر يك شماره داده شد .نمونهها پس
از ارسال به مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس شناسايي شدند .در مدت  2سال
نمونه برداري ( ) 3170-89از مزارع مختلف پنبه استان گلستان ،از  1زير خانواده 7 Cicadellidae
گونه جمعآوري و تعداد  5عدد از آنها به شرح ذيل در حد گونه شناسايي شدند.
1.Austrogallia sinuata (Mulsant& Rey, 1855).
2.Empoasca meridiana Zachvatkin,1946.
3.Euscelis alisius Ribaut, 1952.
4.Exitiamus sp.
5.Macrosteles sp
6.Neoaliturus(Circulifer) opacipennis (Lethierry 1876).
7.Psammotettix striatus (Linnaeus, 1778).

در بين نمونههاي جمعآوري شده ،زنجرك ( )Circulifer opacipennisبا  88/23درصد فراواني،
گونه غالب بود و از نظر پراكنش در اكثر مزارع مختلف پنبه ميان دشت و كوهپايه ديده ميشود.
واژههای کليدی :فونستيك ،زنجرك ،خانواده  ،Cicadellidaeپنبه
*مسئول مكاتبهsukhormali@yahoo.com :

3

39

مجله پژوهشهای پنبه ایران جلد ( )2شماره (2931 ،)2

مقدمه
پنبه بهعنوان يكي از محصوالت اساسي ،از دير زمان در كشور كشت شده و زماني از اقالم مهم
صادراتي مملكت بوده و ارز فراواني براي كشور تحصيل مينمود .در سال  3175سطح زير كشت 195
هزار بوده و مقاديري از محصول نيز صادر گرديده است .اما در چند سال اخير به داليل پيچيده و
عديده اقتصادي ،اجتماعي و آگروتكنيكي ،كشت پنبه روند نزولي داشته است ،بهطوريكه در سال
 3109سطج زير كشت پنبه در كشور به  339هزار هكتار كاهش يافته است .اين روند كاهش سطح زير
كشت پنبه در استان گلستان بسيار چشمگير است .به طوري كه طبق آمار رسمي اداره پنبه و دانههاي
روغني در سال  3157سطح زير كشت پنبه در استان گلستان  345هزار هكتار بوده به  32هزار هكتار
در سال  3109كاهش يافته است.
زنجركهاي خانواده  Cicadellidaeيا زنجركهاي برگ ،حشرات كوچكي به طول  7-2ميليمتر
هستند .اين زنجرك ها تقريباَ از شيره تمام گياهان تغذيه ميكنند .تعداد گونه بسيار زيادي كه در اين
خانواده قرار دارد ،موجب شده تا كارشناسان آنها را جزء باال خانواده  Cicadelloideaقرار دهند و 1
خانواده  Typhlocybidae ،Jassidaeو  Deltocephalidaeرا در آن رده بندي كنند .اين حشرات
در سال يك تا دو نسل دارند و بعضي از آنها بيماريهاي مهمّي را به محصوالت كشاورزي انتقال
ميدهند (حجت .)3001 ،با توجه به گونه ،زنجركها معموالَ زمستانگذراني به صورت حشره كامل يا
تخم ميباشد .از خصوصيات بسيار بارز اين خانواده ،وجود يك يا چند رديف خارهاي كوچك در امتداد
ساق پاي عقب ميباشد (بورر و همكاران.)3080 ،
درويش مجني و تقي زاده ( ) 2998سه گونه زنجرك سبز از مزارع پنبه استان گلستان شناسايي
كردند كه عبارتند از:
1.Asymmetrasca decdens
2.Psammotetix alienus
3.Emposca decipiens

آنها گونه  A. decdensرا بهعنوان گونه غالب معرفي كرده و بيولوژي آن را بررسي كردند .گونه
مذكور  5تا  1نسل در سال داشته و زمستان را در زير علفهاي هرز ميگذراند .ميزبانهاي زراعي آن
پنبه ،سويا ،كلزا ،باقال ،خيار و گوجه فرنگي است.
جوانمقدم و نوري ( )3008آستانه زيان اقتصادي زنجرك  Empoasca decipiensرا در شرايط
آب و هوايي ورامين بررسي كردند .آنها اظهار مي دارند كه آفت مذكور در اغلب مناطق پنبه كاريهاي
كشور با جمعيت قابل توجه انتشار وجود دارد .آنها وجود  399حشره بالغ و پوره را در  399برگ پنبه
را به عنوان آستانه زيان اقتصادي در نظر گرفتهاند.
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بوراه ( )3005در بررسي كه براي شناسايي آفات پنبه در تپههاي آسام هندوستان انجام داد ،به
وجود  32گونه آفت پي برد .شته ،سفيد بالك ،و زنجرك ( )Amrasca biguttula biguttulaاز جمله
آفاتي بودند كه در طول دورة رشد پنبه بطور قابل مالحظه ديده ميشدند .سينگ و همكاران ()3003
زنجرك ( )Kusala macultaرا براي اولين بار به عنوان آفت خسارت زاي پنبه از هندوستان گزارش
كردند .ردي و راجو ( )3087در سالهاي  3083-81در بررسي كه در كارناتاكاي هندوستان انجام دادند،
 39گونه از خانواده  Cicadellidaeو  1گونه از خانواده  Delphacidaeاز مزارع پنبه جمع آوري و
شناسايي كردند.
در فهرست زنجرهها و زنجركهاي ايران كه توسط ميرزايانس ( )3174تدوين شده ،از خانواده
 0 Cicadellidaeگونه مربوط به استان گلستان بوده كه از مناطق مختلف به خصوص جنگلهاي
استان جمع آوري شده است .كلركس و لنترن ( )3003ضمن بررسيهايي كه انجام دادند ،مجموعهاي
درباره  Empoasca lybicaو دشمنان طبيعي آن تهيه كردند كه در آن ردهبندي ،زيست شنايي و
كنترل  Cicadellidsخصوصاً گونههاي جنس ) Jacobiasca(Empoascaبحث شده است.
مواد و روشها
به منظور جمع آوري زنجركهاي خانواده  Cicadellidaeچند مزرعه ثابت (گنبد ،كالله ،كرنگ
كفتر ،خان ببين ،الله باغ و شيرآباد) در نواحي عمده پنبهكاري استان گلستان انتخاب گرديد .اين مزارع
طوري انتخاب شدند كه در آنها سموم حشره كش كمتر استفاده شده و يا اصالَ سمپاشي نميشدند (به
عنوان مثال ،مزارعي كه صرفاَ در آنها مبارزه بيولوژيك استفاده ميشد) .عالوه بر مزارع ثابت ،از ساير
نواحي مختلف پنبهكاري در مراحل مختلف رشد ،نمونهبرداري انجام شد .نمونهبرداري به صورت هفتگي
از مرحله  8برگي شروع و تا مرحله برداشت ادامه داشت .در هر نمونهبرداري ،عالوه بر تور زدن
(بخصوص در اوايل رشد تا مرحله گلدهي) 25 ،بوته بهطور تصادفي انتخاب و با روش تكان دادن بوته
(به ويژه نيم قسمت انتهايي) در داخل تور حشرهگيري به قطر  09سانتيمتر جمع آوري انجام شد.
نمونههاي جمع آوري شده از مزارع پنبه پس از قرار دادن در شيشه سم سيانور پتاسيم به آزمايشگاه
انتقال داده شدند .در آزمايشگاه نمونههاي جمعآوري شده براساس شكل ظاهري صفات مرفولوژيكي
مانند رنگ بدن ،خصوصيات موجود در پشت سر ،پرونوتوم و ...تفكيك شده و به هر يك شماره يا كد
داده شد .سپس پايان هر سال نمونههاي جمع آوري شده براي شناسايي و تعيين اسامي علمي به مركز
تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس ارسال شدند.
با استفاده از ميانگين تعداد زنجركهاي جمع آوري شده از مزارع مختلف پنبه استان در مدت زمان
اجراي طرح تحقيقاتي ،فراواني نسبي نمونهها تعيين گرديد .سپس نمونهاي را كه داراي باالترين فراواني
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نسبي بود ،به عنوان گونه غالب معرفي گرديد .در خصوص پراكنش نمونههاي جمع آوري شده و گونه
غالب ،در نمونه برداريهايي كه از مناطق عمده پنبه كاري استان گلستان صورت گرفت ،تعداد و شماره
نمونه جمعآوري شده يادداشت گرديد .با توجه به يادداشت برداريهاي مذكور ،پراكنش زنجركها
تعيين شد.
نتايج و بحث
الف -شناسايي نمونهها:
در مدت  2سال نمونهبرداري از مزارع مختلف پنبه استان گلستان در سالهاي  ،3170-89در مجموع
 7گونه زنجرك از خانواده  Cicadellidaeجمعآوري و تعداد  5عدد از آنها در حد گونه شناسايي
شدند .نمونههاي شناسايي شده عبارتند از:
1.Austrogallia sinuata (Mulsant& Rey, 1855).
2.Empoasca meridiana Zachvatkin,1946.
3.Euscelis alisius Ribaut, 1952.
4.Exitiamus sp.
5.Macrosteles sp.
6.Neoaliturus(Circulifer) opacipennis (Lethierry, 1876).
7.Psammotettix striatus (Linnaeus, 1778).
گونههاي جمعآوري شده به  1زير خاانواده  Deltocephalinae ،Agallinaeو Typhlocybinae
تعلق داشتند .زنجرك  Austrogallia sinuataجازء زيار خاانواده  ،Agallinaeزنجارك Emposaca
 meridianaجاازء زياار خااانواده  Typhlocybinaeو بقيااه جاازء زياار خااانواده Deltocephalinae

ميباشند .دو نمونه متعلق به جنسهاي  Exitiamusو  Macrostelesدرپايان اجراي پروژه جماعآوري
گرديدند و به دليل كم بودن تعداد نرهاي جمع آوري شده ،گونه آنها مورد شناساايي قارار نگرفتناد .در
بررسيهاي انجام شده توسط بوراه ( ،)3005ردي و راجو ( )3087در هندوستان ،زنجارك (Circulifer
 )opacipennisبه عنوان آفت پنباه ذكار نشاده اسات .جوانمقادم و ناوري ( ،)3177آساتانه زنجارك
( )Empoasca decipiensرا به عنوان آفت مهم پنبه ورامين مورد بررساي قارار دادهاناد .اماا در ايان
تحقيق گونه شناسايي شده كامال با گونه مورد بررسي آنها متفاوت ميباشد .گونههاي ذكر شده در ايان
تحقيق با هيچيك از گونههاي شناسايي شده توسط درويش مجني و تقي زاده ( )3187مطابقت نادارد،
ولي دو جنس از موارد فوق با دو جنس شناسايي شده در اين بررسي مشاابهت دارد .عاالوه بار  1گوناه
شناساااايي شاااده از خاااانواده  ،Cicadellidaeياااك گوناااه از خاااانواده  Delphacidaeتحااات ناااام
( Laodelphax striatellus (Fallon,1826شناسايي گرديد .الزم به ذكر است كاه نموناههاا پاس از
ارسال به مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس شناسايي و تأييد گرديدند.
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ب -فراواني نسبي نمونهها و گونه غالب
در سالهاي  ،3170-89زنجرك  Circulifer opacipennisبا  88/23درصد فراواني ،داراي
بيشترين فراواني نسبي بود .لذا اين آفت در بين زنجركهاي خانواده  Cicadellidaeدر مزارع پنبه
استان گلستان ،گونه غالب بود .زنجرك  Empoasca meridianaبا  39/11درصد فراواني نسبي در
رده دوم جاي گرفت .فراواني نسبي ساير نمونههاي شناسايي شده  1/15درصد ميباشد .فراواني هريك
از گونهها در شكل  3نشان داده شده است.
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identified cicadellids in Golestan province

شكل  -1نمودار درصد فراواني زنجرکهای خانواده  Cicadellidaeدر مزارع پنبه استان گلستان
در سالهای 1731-08

ج -پراکنش گونهها
نحوة پراكنش زنجركهاي خانواده  Cicadellidaeدر مزارع پنبه استان گلستان نشان داد كه گونه
غالب زنجرك  Circulifer opacipennisدر همه نقاط و مزارع پنبه استان گلستان ديده ميشوند .اما
در بعضي مناطق مانند كرنگ كفتر ،بش اويلي ،تنگراه و سنگستان كه در دامنه كوه و نزديك جنگل
قرار دارند ،بسيار بيشتر از مزارع ميان دشت و دشت بوده است .در غرب استان نيز در روستاهايي مانند

Frequency percentage

60

39

مجله پژوهشهای پنبه ایران جلد ( )2شماره (2931 ،)2

كالجان قاجار و ايلوار جمعيت اين آفت باال بود .حشرات كامل و پورههاي زنجرك  C. opacipennisاز
زمان  4-1برگي ( اوايل ارديبهشت) تا برداشت دو م و گاهي تا پايان برداشت و مدتي پس از برداشت در
پشت برگها يافت ميشود .در اثر تغذيه شديد زنجركها از برگها ،حاشيه بيروني رنگ پريده و لكههاي
زرد رنگ در روي برگها تشكيل ميشود و سپس لكههاي مذكور تغيير رنگ داده و به رنگ قهوه اي در
ميآيند .به هر حال ،حشرات كامل و پورههاي اين آفت از زمان  1-4برگي (اوايل ارديبهشت) تا
برداشت دوم (نيمه دوم مهرماه) و گاهي تا پايان برداشت ،يافت مي شوند.
زنجرك  Emposaca meridianaكم و بيش در اكثر نقاط استان بهويژه در مزارع حاشيه جنگلها
مانند كرنگ كفتر ،سنگستان و شير آباد يافت ميشود .لذا اين آفت در شهرستان راميان و مينودشت
بيشتر از ساير نقاط نمونهبرداري ديده شد .در هنگام نمونهبرداري ،زنجرك Psammotettis striatus
صرفاً از مزرعه ايستگاه تحقيقات كشاورزي گنبد ،زنجرك  Austrogallia sinuataفقط در الله باغ و
بشاويلي و زنجرك  Exitiamus sp.فقط از سنگستان جمعآوري شدند ،اما پس از اتمام طرح در
نمونهبرداري ،از مزارع پنبه در ساير نقاط مانند گنبد ،كرنگ كفتر و ...نيز جمعآوري شدند .زنجرك
 P. striatusعالوه بر پنبه ،در آفتابگردان و گندم نيز فعال و به وفور در مزارع آفتابگردان گنبد و كالله
يافت مي شود .از نظر پراكنش زنجرك  Euscelis alisiusدر مناطقي مانند گنبد ،دلند ،ينقاق،
بشاويلي ،سارلي علياء و تنگراه به تعداد كم جمعآوري شدند .زنجرك  Austrogallia sinuataدر
مزارع پنبه ،آفتابگردان گلرنگ فعاليت دارد .فراواني و فعاليت اين آفت در آفتابگردان و گلرنگ بيشتر از
پنبه است .همانگونه كه در مطالب مذكور در باال آمده در مدت اجراي طرح تعداد كمي از گونهها و در
جاهاي محدودي از استان جمع آوري شده و لذا دو گونه در حد جنس شناسايي شدند.
نتيجه گيری
در مدت دو سال تحقيق ،از  1زير خانواده زنجركهاي  7 Cicadellidaeگونه از مزارع مختلف پنبه
استان گلستان ،جمعآوري و شناسايي شدند .در بين نمونههاي جمع آوري شده ،زنجرك ( Circulifer
 )opacipennisبا  88/23درصد فراواني ،گونه غالب بود و از نظر پراكنش در اكثر مزارع مختلف پنبه
ميان دشت و كوهپايه ديده ميشود.
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Abstract
Leafhoppers feed on plant saps. In addition to weakening the plant, they play a
role in transferring of some important viruses. Leaf hoppers (Cicadellids family)
are small insects(ranging from 2-7 mm in length) by various size and figures. The
particular characteristics of this family is the existence of one or some small rows
of spines on tibia. In order to determination of transmittance and frequency
percentage of Cicadellids in cotton fields of Golestan province, some fixed and
variable points were selected for sampling. Sampling were conducted by two
methods including sweeping and shaking of 25 randomly selected plants into a
sweep net, by 90 cm diameter and 8 leaves stage until harvesting. The samples
were separated on the basis of morphological characters and were given a code to
every samples. The specimens were identified after sending to Agriculture and
Natural Resources Research Center of Fars Province.
During 2000-2001 from various cotton fields of Golestan Province numbers of
7 Cicadellids belong to 3 subfamilies were identified which are as follows:
1.Austrogallia sinuata (Mulsant& Rey, 1855).
2.Empoasca meridiana Zachvatkin,1946.
3.Euscelis alisius Ribaut, 1952.
4.Exitiamus sp.
5.Macrosteles sp.
6.Neoaliturus(Circulifer) opacipennis (Lethierry 1876).
7.Psammotettix striatus (Linnaeus, 1778).
Among collected specimens from Golestan cotton fields, Cerculifer opacipennis by
%88.21 frequency was dominant species and in view of transmittance, it was seen
in most cotton field of high land and elevated plain.
Keywords: Faunistic, Cicadellidae family, Cotton, Golestan province1.
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