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 در مزارع پنبه استان گلستان Cicadellidaeبررسی فونستیک زنجرکهای خانواده  
 

 سليمان خرمالي 

 گلستان استان طبيعيمركز تحقيقات كشاورزي و منابعمربي پژوهشي 
 

 52/2/15 يخ پذيرش:؛ تار  52/11/11تاريخ دريافت: 
 

 چكيده 

، در انتقال بيماريهاي مهم ميزبان ف گياهيضعتعالوه بر كنند. آنها ميزنجركها از شيره گياهي تغذيه 

حشراتي كوچك به  Cicadellidaeي خانواده ها( نقش دارند. زنجركها)توسط بعضي گونه ويروسي

وجود يك  ،ددي هستند. صفت بارز اين خانوادههاي متعبوده و داراي اشكال و اندازه مترميلي 7-2طول 

تعيين پراكنش و درصد  در اين تحقيق برايباشد. خار كوچك روي ساق پاي عقب ميرديف يا چند 

برداري انتخاب براي نمونهو متغير  چند نقطه ثابت ،در مزارع پنبه استان گلستانزنجركها فراواني 

 09گيري به قطر بوته تصادفي در داخل تور حشره 25. با دو روش تور زدن و تكان دادن ندگرديد

هاي جمع برگي تا مرحله برداشت انجام شد. در آزمايشگاه نمونه 8برداري از مرحله سانتيمتر، نمونه

پس  هانمونه  )مرفولوژي( تفكيك شده و به هر يك شماره داده شد. براساس شكل ظاهري ،آوري شده

سال  2در مدت  شناسايي شدند.ي و منابع طبيعي استان فارس مركز تحقيقات كشاورزاز ارسال به 

 Cicadellidae 7خانواده زير  1 از ،( از مزارع مختلف پنبه استان گلستان3170-89) نمونه برداري

 شناسايي شدند. عدد از آنها به شرح ذيل در حد گونه  5تعداد آوري و جمعگونه 
 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). 

درصد فراواني،  23/88با  (Circulifer opacipennis) آوري شده، زنجركي جمعهادر بين نمونه

 شود. مي گونه غالب بود و از نظر پراكنش در اكثر مزارع مختلف پنبه ميان دشت و كوهپايه ديده

 

 3پنبه، Cicadellidae فونستيك، زنجرك، خانواده ی کليدی:هاواژه
                                                             

 sukhormali@yahoo.comمسئول مكاتبه: *
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 مقدمه

از دير زمان در كشور كشت شده و زماني از اقالم مهم  ،اساسي تمحصوالي از عنوان يكهپنبه ب

 195سطح زير كشت  3175نمود. در سال صادراتي مملكت بوده و ارز فراواني براي كشور تحصيل مي

در چند سال اخير به داليل پيچيده و  اماهزار بوده و مقاديري از محصول نيز صادر گرديده است. 

در سال كه طوريبه ،، اجتماعي و آگروتكنيكي، كشت پنبه روند نزولي داشته استعديده اقتصادي

هزار هكتار كاهش يافته است. اين روند كاهش سطح زير  339سطج زير كشت پنبه در كشور به  3109

هاي كشت پنبه در استان گلستان بسيار چشمگير است. به طوري كه طبق آمار رسمي اداره پنبه و دانه

هزار هكتار  32هزار هكتار بوده به  345سطح زير كشت پنبه در استان گلستان  3157ر سال روغني د

 كاهش يافته است.  3109در سال 

ميليمتر  7-2حشرات كوچكي به طول  ،هاي برگكيا زنجر Cicadellidaeي خانواده هازنجرك

بسيار زيادي كه در اين گونه اد كنند. تعدها تقريباَ از شيره تمام گياهان تغذيه ميكهستند. اين زنجر

 1قرار دهند و  Cicadelloideaخانواده قرار دارد، موجب شده تا كارشناسان آنها را جزء باال خانواده 

 حشراترا در آن رده بندي كنند. اين   Deltocephalidaeو   Jassidae ،Typhlocybidaeخانواده 

 هاي مهمّي را به محصوالت كشاورزي انتقاليدر سال يك تا دو نسل دارند و بعضي از آنها بيمار

گذراني به صورت حشره كامل يا زنجركها معموالَ زمستان ،(. با توجه به گونه3001، )حجت دهندمي

خارهاي كوچك در امتداد يك يا چند رديف وجود  ،باشد. از خصوصيات بسيار بارز اين خانوادهتخم مي

 (. 3080بورر و همكاران، ) باشدساق پاي عقب مي

( سه گونه زنجرك سبز از مزارع پنبه استان گلستان شناسايي 2998) درويش مجني و تقي زاده

 :كردند كه عبارتند از
1.Asymmetrasca decdens  

2.Psammotetix alienus 

3.Emposca decipiens  

. گونه دندبررسي كررا عنوان گونه غالب معرفي كرده و بيولوژي آن را به A. decdensآنها گونه 

ي زراعي آن هاگذراند. ميزباننسل در سال داشته و زمستان را در زير علفهاي هرز مي 1تا  5مذكور 

 پنبه، سويا، كلزا، باقال، خيار و گوجه فرنگي است.

در شرايط را  Empoasca decipiens( آستانه زيان اقتصادي زنجرك 3008) جوانمقدم و نوري

هاي پنبه كاريمناطق دارند كه آفت مذكور در اغلب ند. آنها اظهار ميآب و هوايي ورامين بررسي كرد

برگ پنبه  399حشره بالغ و پوره را در  399كشور با جمعيت قابل توجه انتشار وجود دارد. آنها وجود 

 اند. اقتصادي در نظر گرفتهزيان را به عنوان آستانه 
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هاي آسام هندوستان انجام داد، به هدر تپكه براي شناسايي آفات پنبه ( در بررسي 3005) بوراه

از جمله  (Amrasca biguttula biguttula) ، و زنجركگونه آفت پي برد. شته، سفيد بالك 32وجود 

 (3003) شدند. سينگ و همكارانآفاتي بودند كه در طول دورة رشد پنبه بطور قابل مالحظه ديده مي

به عنوان آفت خسارت زاي پنبه از هندوستان گزارش را براي اولين بار  (Kusala maculta) زنجرك

در بررسي كه در كارناتاكاي هندوستان انجام دادند،  3083-81( در سالهاي 3087) كردند. ردي و راجو

از مزارع پنبه جمع آوري و  Delphacidaeگونه از خانواده  1و  Cicadellidaeگونه از خانواده  39

 شناسايي كردند. 

( تدوين شده، از خانواده 3174) ي ايران كه توسط ميرزايانسهاو زنجرك هادر فهرست زنجره

Cicadellidae 0 هاي گونه مربوط به استان گلستان بوده كه از مناطق مختلف به خصوص جنگل

اي هايي كه انجام دادند، مجموعه( ضمن بررسي3003) استان جمع آوري شده است. كلركس و لنترن

بندي، زيست شنايي و و دشمنان طبيعي آن تهيه كردند كه در آن رده  Empoasca lybica هدربار

 بحث شده است.  Jacobiasca(Empoasca)جنس يهاگونه خصوصاً Cicadellidsكنترل 

 

 هامواد و روش
)گنبد، كالله، كرنگ  چند مزرعه ثابت Cicadellidaeي خانواده هابه منظور جمع آوري زنجرك

كاري استان گلستان انتخاب گرديد. اين مزارع در نواحي عمده پنبه باغ و شيرآباد( كفتر، خان ببين، الله

)به  شدندطوري انتخاب شدند كه در آنها سموم حشره كش كمتر استفاده شده و يا اصالَ سمپاشي نمي

ز ساير شد(. عالوه بر مزارع ثابت، ايم مزارعي كه صرفاَ در آنها مبارزه بيولوژيك استفاده ،عنوان مثال

صورت هفتگي ه برداري ببرداري انجام شد. نمونهكاري در مراحل مختلف رشد، نمونهنواحي مختلف پنبه

 عالوه بر تور زدن ،برداريبرگي شروع و تا مرحله برداشت ادامه داشت. در هر نمونه 8از مرحله 

 ا روش تكان دادن بوتهطور تصادفي انتخاب و ببوته به 25 )بخصوص در اوايل رشد تا مرحله گلدهي(،

آوري انجام شد. جمع  سانتيمتر 09گيري به قطر )به ويژه نيم قسمت انتهايي( در داخل تور حشره

جمع آوري شده از مزارع پنبه پس از قرار دادن در شيشه سم سيانور پتاسيم به آزمايشگاه   هاينمونه

مرفولوژيكي صفات  راساس شكل ظاهريآوري شده بي جمعهاآزمايشگاه نمونه انتقال داده شدند. در

كد  تفكيك شده و به هر يك شماره يا ...مانند رنگ بدن، خصوصيات موجود در پشت سر، پرونوتوم و

مركز ي جمع آوري شده براي شناسايي و تعيين اسامي علمي به هاداده شد. سپس پايان هر سال نمونه

 دند.ارسال ش تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس

با استفاده از ميانگين تعداد زنجركهاي جمع آوري شده از مزارع مختلف پنبه استان در مدت زمان 

اي را كه داراي باالترين فراواني ها تعيين گرديد. سپس نمونهاجراي طرح تحقيقاتي، فراواني نسبي نمونه
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جمع آوري شده و گونه  هاينسبي بود، به عنوان گونه غالب معرفي گرديد. در خصوص پراكنش نمونه

كاري استان گلستان صورت گرفت، تعداد و شماره ق عمده پنبهطهايي كه از مناغالب، در نمونه برداري

 هاپراكنش زنجرك ،ي مذكورهاآوري شده يادداشت گرديد. با توجه به يادداشت بردارينمونه جمع

 د.شتعيين 

 

 و بحث نتايج

 ها: شناسايي نمونه -الف

، در مجموع 3170-89برداري از مزارع مختلف پنبه استان گلستان در سالهاي سال نمونه 2در مدت 

شناسايي عدد از آنها در حد گونه  5تعداد آوري و جمع Cicadellidaeونه زنجرك از خانواده گ 7

 ي شناسايي شده عبارتند از:هاشدند. نمونه
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). 

 Typhlocybinaeو    Agallinae ،Deltocephalinaeزير خاانواده   1آوري شده به هاي جمعونهگ

 Emposaca، زنجارك  Agallinaeجازء زيار خاانواده     Austrogallia sinuataتعلق داشتند. زنجرك 

meridiana   جاازء زياار خااانوادهTyphlocybinae    و بقيااه جاازء زياار خااانوادهDeltocephalinae  

آوري درپايان اجراي پروژه جماع  Macrostelesو   Exitiamusهايدو نمونه متعلق به جنس باشند.مي

گونه آنها مورد شناساايي قارار نگرفتناد. در        ،گرديدند و به دليل كم بودن تعداد نرهاي جمع آوري شده

 Circulifer) ( در هندوستان، زنجارك 3087) (، ردي و راجو3005) هاي انجام شده توسط بوراهبررسي

opacipennis  آساتانه زنجارك   ،(3177) شاده اسات. جوانمقادم و ناوري    ( به عنوان آفت پنباه ذكار ن 

(Empoasca decipiens)   اناد. اماا در ايان    را به عنوان آفت مهم پنبه ورامين مورد بررساي قارار داده

هاي ذكر شده در ايان  باشد. گونهتحقيق گونه شناسايي شده كامال با گونه مورد بررسي آنها متفاوت مي

 ،( مطابقت نادارد 3187) ي شناسايي شده توسط درويش مجني و تقي زادههاتحقيق با هيچيك از گونه

گوناه   1ولي دو جنس از موارد فوق با دو جنس شناسايي شده در اين بررسي مشاابهت دارد. عاالوه بار    

تحااات ناااام    Delphacidae، ياااك گوناااه از خاااانواده Cicadellidaeشناساااايي شاااده از خاااانواده 

(Laodelphax striatellus (Fallon,1826   هاا پاس از   نموناه شناسايي گرديد. الزم به ذكر است كاه

 .شناسايي و تأييد گرديدند مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان فارسارسال به 
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 ها و گونه غالبواني نسبي نمونهفرا -ب

داراي  ،درصد فراواني 23/88با  Circulifer opacipennis زنجرك، 3170-89 در سالهاي

در مزارع پنبه  Cicadellidaeهاي خانواده اين آفت در بين زنجركرين فراواني نسبي بود. لذا بيشت

ر ددرصد فراواني نسبي  11/39با  Empoasca meridiana استان گلستان، گونه غالب بود. زنجرك

هريك فراواني  باشد.درصد مي 15/1هاي شناسايي شده . فراواني  نسبي ساير نمونهجاي گرفت دومرده 

 نشان داده شده است. 3ها در شكل از گونه
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 در مزارع پنبه استان گلستان    Cicadellidaeنجرکهای خانواده زنمودار درصد فراواني  -1شكل 

 1731-08  هایدر سال
 

 هاگونه پراکنش -ج
 در مزارع پنبه استان گلستان نشان داد كه گونه Cicadellidaeنحوة پراكنش زنجركهاي خانواده 

اما شوند. مي ديدهدر همه نقاط و مزارع پنبه استان گلستان  Circulifer opacipennis زنجركغالب 

در بعضي مناطق مانند كرنگ كفتر، بش اويلي، تنگراه و سنگستان كه در دامنه كوه و نزديك جنگل 

وستاهايي مانند رقرار دارند، بسيار بيشتر از مزارع ميان دشت و دشت بوده است. در غرب استان نيز در 
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از  C. opacipennisهاي زنجرك حشرات كامل و پورهكالجان قاجار و ايلوار جمعيت اين آفت باال بود. 

م و گاهي تا پايان برداشت و مدتي پس از برداشت در ) اوايل ارديبهشت( تا برداشت دو برگي 4-1زمان 

هاي هها، حاشيه بيروني رنگ پريده و لكاز برگ هاشود. در اثر تغذيه شديد زنجركپشت برگها يافت مي

 هاي مذكور تغيير رنگ داده و به رنگ قهوه اي درهشود و سپس لكتشكيل مي هازرد رنگ در روي برگ

رديبهشت( تا )اوايل ا برگي 1-4هاي اين آفت از زمان حشرات كامل و پوره ،. به هر حالآيندمي

 شوند. ان برداشت، يافت ميم مهرماه( و گاهي تا پاي)نيمه دو مبرداشت دو

ها حاشيه جنگلويژه در مزارع كم و بيش در اكثر نقاط استان به Emposaca meridianaزنجرك     

مينودشت  و راميان اين آفت در شهرستانلذا شود. يافت مي مانند كرنگ كفتر، سنگستان و شير آباد 

 Psammotettis striatusبرداري، زنجرك مونه. در هنگام نديده شدبرداري نمونهبيشتر از ساير نقاط 

فقط در الله باغ و  Austrogallia sinuata، زنجرك گنبد صرفاً از مزرعه ايستگاه تحقيقات كشاورزي

اما پس از اتمام طرح در  ،آوري شدندفقط از سنگستان جمع  .Exitiamus spو زنجرك اويليبش

 آوري شدند. زنجركجمع زمانند گنبد، كرنگ كفتر و... نياز مزارع پنبه در ساير نقاط  ،بردارينمونه

 P. striatus و به وفور در مزارع آفتابگردان گنبد و كالله  گندم نيز فعال در آفتابگردان و ،عالوه بر پنبه

مانند گنبد، دلند، ينقاق،  يدر مناطق Euscelis alisiusيافت مي شود. از نظر پراكنش زنجرك 

در   Austrogallia sinuataآوري شدند. زنجرك ياء و تنگراه به تعداد كم جمعاويلي، سارلي علبش

مزارع پنبه، آفتابگردان گلرنگ فعاليت دارد. فراواني و فعاليت اين آفت در آفتابگردان و گلرنگ  بيشتر از 

و در  اهپنبه است. همانگونه كه در مطالب مذكور در باال آمده در مدت اجراي طرح تعداد كمي از گونه

 .شدندشناسايي جنس جاهاي محدودي از استان جمع آوري شده و لذا دو گونه در حد 

 

 نتيجه گيری

از مزارع مختلف پنبه گونه  Cicadellidae 7زنجركهاي  خانوادهزير  1 ازدر مدت دو سال تحقيق، 

 Circulifer) هاي جمع آوري شده، زنجركشناسايي شدند. در بين نمونهو آوري جمع ،استان گلستان

opacipennis)  گونه غالب بود و از نظر پراكنش در اكثر مزارع مختلف پنبه درصد فراواني،  23/88با

 شود. مي ميان دشت و كوهپايه ديده
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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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