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 : چكيده

از طریق مکيدن شيره گياهی در منطقه ریشه ، خسارت این آفتاست. کشور  هایتاکستان آفاتمهمترین ، یکی از مو زنجره

شود؛ لذا رطوبت خاك و میرون خاك سپری  د ،گی زنجره مو ای از سيکل زند ه بخش عمدگيرد. از آنجا که صورت می هاتوسط پوره

 تیریمد شيوه ،اساس نیبر ا. باشد واند مؤثرتیم ها،مو در تاکستان زنجره تيشدت و دامنه فعالنحوه پراکنش ریشه های سطحی، بر 

در  رانداتاكگردد. با توجه به گرایش تواند به عنوان یک عامل تاثيرگذار، در ميزان خسارت این آفت، قلمداد در سطح باغ، می یاريآب

استفاده  یها و اثرگذار نوع سامانه نیا یفن یها تیمحدودای از یک سو و از سوی دیگر، وجود برخی ی آبياری قطرهها سامانهاستفاده از 

-سامانه تیریمد؛ در این مقاله ترویجی، نحوه و مباحث بروز آفات شهیر تينوع ترب ،یاهيرشد گ طيدر مح یا قطره یاريآب یها از سامانه

کاهش خسارت  منظور بهها، مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی اجرائی، تاکستانمنظور کاهش خسارت زنجره مو در  به مذکور یها

های مسن که پس از تغيير روش آبياری )از روش سطحی به ارائه شده است. این راهکارها بخصوص در تاکستان داران تاكزنجره مو، به 

های عنوان ابزاری کارامد جهت رفع محدودیتتواند بهگردند، میش و افزایش احتمال خسارت زنجره میای(، دچار تنآبياری قطره

 گردد. ای قلمداد های آبياری قطرهاجرائی سامانه
 

 کنترل آفت، سامانه آبياری، خسارت، نفوذ عمقی. کليدي: کلمات

 بيان مسئله:

 به یاز مناطق مو کار بعضیدر این حشره  ،در حال حاضرها بوده که در تاکستان مهم آفات از آفت زنجره مو، یکی

 و کامل حشرات توسط زنجره آفت خسارت شده است. ميزان پراکنده ،در سراسر کشور و تقریباً تبدیل شدهآفت مهم مو 

های سن تغذیه پورهاست. خسارت اصلی زنجره مو، مربوط به  سال در محصول کل درصد 05 گاهی تا ها،تاکستان در هاپوره

  تخمهای جوان درخت ميزبان، گردد. حشرات بالغ، درون شاخهدرصد، کاهش محصول را موجب می 05آخر بوده و گاهی تا 

کنند. درختان های ضعيف، توليد میها کوچک شده و حبهها زرد و خوشههایی که این آفت شيوع دارد، برگگذارند. در باغمی

مو در  کاهش خسارت زنجرهبهره ور به منظور  یاریآب سامانه

 های انگور تاکستان
 

 2، سيد وحيد فرهنگی 1*افشين یوسف گمرکچی
  

کشاورزی و منابع طبيعی بخش تحقيقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقيقات و آموزش محقق -1
 استان قزوین، سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

قزوین، ایران. بخش تحقيقات گياه پزشکی، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی  -2 
 استان قزوین، سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران.

Email: a.gomrokchi@areeo.ac.ir 
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ی از نحوه خسارت ا نمونه 2و  1های در شکل .(4شوند )توقف یا کاهش رشد و سرانجام، خشک میضعيف، دچار  جیتدر به 

 ها نشان داده شده است. این آفت در تاکستان

 
  پوره زنجره در بهار هیتوقف و کاهش رشد در اثر تغذ -1شكل 

 

 
 پوره زنجره  هیکاهش رشد در اثر تغذ -2شكل 

 

 ها،(. پوره2) مؤثر است ،خاك زنجره در پوره تيبر فعال ،خاك یها یژگیاز و یبرخ که دهد یموجود نشان م قاتيتحق

 نیا ازکه  دهند یم ترجيح خود، رشد برای را مرطوب کامالً و شرایط بوده مستقر ریشه، اطراف در طوقه از متری یک شعاع تا

 و . فعاليتکنندیآنها استفاده م یهاوارهید زشیاز ر یريجلوگ جهت، خود یهاساختن و اندود کردن النه یبرا ،رطوبت

 .(4است ) زیادتر دارند، سطحی هایقسمت در متراکم هایو یا ریشه کم آنها خاك عمق که هاییزمين در این آفت، خسارت

مانند  ؛خاك یها یژگیو یبرخ ريتأث تحت یا مالحظه به طور قابل ،ها در خاكزنجره تيفعال ،انجام شده نشان داد یها یبررس

 یی،ايميو ش یکیزيف اتيخصوص از گرید یو برخ یجرم مخصوص ظاهر ،یاهيگ پوشش بافت خاك، نوع مواد،رطوبت خاك، 

 ای از حشرات کامل و پوره زنجره مو، نشان داده شده است.نمونه 4و  3های در شکل .(0) قرار دارد
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 حشرات کامل زنجره مو  -3شكل 

 

 
 پوره زنجره مو  -4شكل 

 

در ميزان فعاليت و خسارت زنجره مو  ،دو عامل مهم و تاثيرگذار ،هالذا رطوبت خاك و الگوی پراکنش سطحی ریشه

زائی زنجره را تشدید و یا تواند ميزان خسارتاست. و هرگونه تغيير در الگوی خيس شدگی خاك و یا نحوه تربيت ریشه، می

ها در فرآیند قابل توجه این نوع سامانه یایمزاای )در کنار های آبياری قطرهنهسازی سامابا پياده ،تضعيف نماید. به طور نمونه

بر فعاليت و خسارت  ،هایی ایجاد گردد که به صورت غيرمستقيممحدودیت ،مدیریت آبياری(، ممکن است در برخی موارد

-های مسن، دو محدودیت عمده سامانهستانو بروز تنش در تاک هاشهیپراکنش ر یالگودر  رييتغزنجره مو نيز تاثيرگذار باشد. 

بوته انگور را مستعد افزایش خسارت زنجره مو خواهد  ،که در هر دو حالت( 1) ها استدر تاکستان فشارتحتهای آبياری 

 یها تیمز نیمهمتری است. عمق ایقطره یاريآب یها سامانه هایتياستفاده از قابل ،مشکل نیرفع ا یاز راهکارها یکنمود. ی

است که راهکار منظور جذب رطوبت از خاك  به ،به سمت اعماق خاك شهیر تیهدا ی،عمق ایقطره یاريآب یها سامانه

-کارگيری روشه توانند با بداران میتاك ،باشد. در این راستاهای انگور میدر کاهش خسارت زنجره مو در تاکستان ،موثری

 آفت زنجره مو نمایند.اقدام به کاهش خسارت  ،هزینه های اجرائی کم
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 معرفی دستاورد

 ای:های آبياری قطرهراهکارهای کاهش خسارت زنجره از طریق مدیریت سامانه

 ،ای، الگوی پراکنش ریشه انگور به سمت سطح زمين گرایش خواهد داشت. ليکنی قطرهاريآب  سامانهبه دليل ویژگی 

 عاملی هر ،واقع در دارد. بستگی ،ریشه سيستم توسعه نحوه و خاك عمق به ،ها پوره فعاليت عمق ؛که اشاره گردید گونه همان

 ،ها پوره خسارت افزایش باعث نماید، جلوگيری بيشتر ،عمق به هایشهر توسعه از و شود ها یشهر نفوذ عمق کاهش باعث که

 از خروج برای سپس و ها یشهر به دسترسی و خاك در جابجایی ها برایپوره ،که چرا ؛شد خواهد گياه ریشه سيستم روی

 تا 05 عمقعميق ) یها خاك در عمقی های یشهر روی ،ها پوره فعاليت ،که یطور بهدارند.  نياز کمتری انرژی و زمان به خاك،

-، استفاده از قابليتفشار تحتهای آبياری یکی از راهکارهای رفع این مشکل در سامانه .(3بوده است ) کمتر ،(متر یسانت 155

 ریشه محل در آب ،آن در که آبياری است خرد ینوع ،یعمق یا قطره آبياریای عمقی است. ی آبياری قطرهها سامانههای 

در  ،آن است که ،یرسطحیزی آبياری ها سامانهبا  ،گردد. تفاوت این روش آبياری یمتوزیع  ،خاك سطح منطقه زیر در ،گياهان

 اتيلن یپل لوله خطوط با ،خاك در مدفون شبکه یک طریق از ،توسعه ریشه منطقه تحویل آب به ،یرسطحیزسامانه آبياری 

 فشار با آب ،آن در که است روشی ،ای عمقیقطره (. آبياری15گيرد ) یم انجام یآرام  به و مستقيمطور  به ،چکان قطره دارای

 .(7نماید ) مرطوب را خاك یجتدر به تواند یم و گرفته ریشه قرار محيط در ،پایين انرژی صرف و کم

هدایت ریشه به سمت  ؛که اشاره گردید گونه همان ،ای عمقیی آبياری قطرهها سامانههای  یتمزیکی از مهمترین 

ریشه  ،ی سطحیا قطرهدر روش آبياری  ،باشد. در صورتی که یمجذب رطوبت و مواد غذائی از خاك  منظور به ،اعماق خاك

از پروفيل سطحی خاك  ،یا قطرهبه دليل ماهيت سامانه آبياری  ،به سمت خاك سطحی هدایت شده و جذب رطوبت ،درختان

در  شتريبه نفوذ هرچه ب ای عمقی و هدایت ریشه انگورهای آبياری قطره(. این روش تربيت ریشه در سامانه7گيرد ) یمانجام 

طرح  ،0در شکل مورد استفاده قرار گيرد.  ،ها تاکستاننجره مو در جهت کاهش خسارت ز ،ابزاری عنوان به تواند یم، خاك

نشان داده  ،های عمقی در تاکستانا قطرهای از اجرای سامانه آبياری نمونه ،6ی عمقی و در شکل ا قطرهشماتيک سامانه آبياری 

 شده است.

 

 
 ي عمقیا قطرهطرح شماتيک سامانه آبياري  -5شكل 
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  هاتاکستاندر  یعمق يا قطره ياريسامانه آب ياز اجرا يا نمونه -6شكل 

 

 برداران بهرههای مسن، نگرانی ی در تاکستانا قطرهی آبياری ها سامانهیکی از مشکالت عمده در اجرای  ،از سوی دیگر

وی که به نح ،(1ی است )ا قطرهدر تغيير روش آبياری سطحی به روش آبياری  ،از بروز تنش به درخت و کاهش عملکرد

و  یشیرشد رو یها مشخصه یبر روتغيير روش آبياری به دليل بروز تنش به تاك، که آن است  دیمؤتحقيقات انجام شده 

و  ها بيدر معرض آس شتريب ،فيضع هایاین در حالی است که بوته (.6است ) هداشت و کاهشی دار یاثر معن ،عملکرد محصول

های پس از در سال ،آفت زنجره وعيش یبرا طیشراها، تاكشدن  فيبا ضعو  از آفت زنجره مو قرار دارند یخسارات ناش

کشاورزان خسارات  اغ،ب یاصول تیریدر صورت عدم مد ،که یا گونه به ؛خواهد شدفراهم  ،ایاجرای سامانه آبياری قطره

به  ؛های مسنی عمقی در تاکستانا قطرهی اريآبی ها سامانهاستفاده از قابليت  ،رو  نیا از را متحمل خواهند شد. یتوجه قابل

ی ها تیمحدودبوده و باعث کاهش  دوچنداندليل کاهش تنش وارده به بوته و نحوه توزیع رطوبت در عمق توسعه ریشه، 

 گردد.ها میی در این نوع تاکستانا قطرهی آبياری ها سامانهاجرائی 

 

 ي عمقی:ا قطرهروش اجراي سامانه آبياري 

نسبت به  ،آن یاجرائ هاینهیهز شیافزا ،یعمق ایقطره یاريآب هایدر توسعه سامانه یجد هایتیاز محدود یکی

در  ،یعمق ایقطره یاريسامانه آب برداریو مشکالت بهره یاجرائ یها نهیهز ،است. هرچند یسطح ایقطره یاريروش آب

از نظر  ،یعمق ایقطره یاريروش آب ،یکل طور بهکمتر است.  اريمراتب بس به ،یرسطحیز ایقطره یاريبا روش آب سهیمقا

مرتبط با  نهیهز شیدر افزا ،است و عمده اختالف آن یسطح ایقطره یاريکامالً مشابه با روش آب ،مورد استفاده زاتيتجه

جهت اجرای  ،کپارچهی یها لولهو  تراوا یها پوشش، مشبک یها لولهیی همانند استفاده از ها روش ،. امروزهاست هالندهيگس

نسبت  ،برابر 15تا  8 نيب لندهيهر گس نههزی ها،روش نیدر ا ،ليکن ؛به کار گرفته شده است ،ی عمقیا قطرهی اريآبی ها سامانه

منجر  تواند یم ،یافتیهمچون استفاده از مواد باز ،یابتکار یها دهیا ،هرچند(. 7) افتیخواهد  شافزای ،چکانهر قطره نهیبه هز

 .(8) آن شود یاجرائ یها نهیبه کاهش هز
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 تیمنظور هدا به ،P.V.C یها لولهاستفاده از منظور انتقال رطوبت در عمق خاك،  به ،یک روش کم هزینه اجرائی 

 15به قطر حداقل دار سوراخ P.V.Cلوله  کیبا استفاده از  ،روش نیا. در است شهیتوسعه ر هيبه ناح ،خاك یرطوبت سطح

 ،موجود در باغ زهیسنگراز  لتر،يف یخال یپر نمودن فضا یانجام شده که برا ،متريسانت 05تا  35 نيو ارتفاع لوله ب متريسانت

 15از ماسه شسته و با ابعاد کوچکتر و به ارتفاع حداقل  ،لوله نیيپا یفضا یستیدر ابتدا با ،کني. ل(7)شکل  شود یاستفاده م

 15بخش  ،یمتريسانت 45در لوله  ،نیپر شود. بنابر ا ،تربا ابعاد درشت سنگریزهاز  ،بخش نیا یباال یپر شده و فضا ،متريسانت

پس از  شود.یم ليتکم ،تر و با ابعاد درشت یبا ماسه بادام ،ییباال متريسانت 35و  زتریبا ماسه شسته و ابعاد ر ،نیيپا یريمتسانت

از  لتريف یفاصله کارگذار(. 8)شکل  شوندمی تيتثب ،حالت نیقرار گرفته و در ا ،یا زهیسنگر لتريها در محل ف چکان قطره ،آن

 .باشد یممتری از تنه، در هر طرف سانتی 05تا  45در فاصله  و شهیتوسعه ر هي، در ناحبوته

 
 مورد استفاده PVCي از لوله ا نمونه -7شكل 

 
  PVCآبياري در لوله  چكان قطرهتثبيت  -8شكل 

در داخل  ،صورت منظم بهرا  زهیاز سنگر یستونتوان با استفاده از یک لوله، می ،های اجرائیکاهش هزینه منظور به

در  ،شود یم هيتوص ،ها چکان منظور کارکرد بهتر قطره به ،. هرچندديکش رونيب ،از درون خاك را لوله ،و پس از آن دادخاك قرار 

ها بهتر  چکان تا هم قطره ؛شود یکارگذار ،متريسانت 10تا  15به ارتفاع  P.V.Cلوله  کیحداقل  لتر،يف یو سطح ییبخش باال

عمق خاك  و لتريبه داخل ف ماًيمستق ،یها بدون نفوذ جانب چکان آب حاصل از قطره ،نکهیمستقر شوند و هم ا دخو تيدر موقع

 .دینفوذ نما
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 توصيه ترویجی

در  ،رو ها خواهد شد. ازاینمنجر به کاهش خسارت زنجره مو در تاکستان ،هدایت ریشه به سمت اعماق خاك -1

به دليل هدایت ریشه به نفوذ هرچه بيشتر در خاك، خسارت کمتری به گياه بر اثر حمله آفات  ،ای عمقی سامانه آبياری قطره

 د خواهد آمد.ای، وارسه با روش آبياری قطرهدر مقای ،خاکزی )همانند زنجره مو(

است. در صورت  روبروی بيشتری ها تیمحدودبا  ،ی سطحیا قطرههای مسن، اجرای سامانه آبياری تاکستان در -2

تنش وارد خواهد شد و امکان خسارت زنجره را در  ها بوتهبه  ،ها، پس از تغيير روش آبياریعدم توجه به این محدودیت

نظر گرفته شود.  ، درنفوذ عمقی رطوبت در این نوع باغات منظور بهراهکاری  ،گردد یملذا توصيه  ؛افزایش خواهد داد ،تاکستان

رفع این  منظور به ،ابزاری کارآمد و اقتصادی ،یا زهیسنگرهمراه با فيلترهای  ی عمقیا قطرهی اريآبی ها سامانهاستفاده از 

 خواهد بود. ،محدودیت و کاهش خسارت احتمالی ناشی از آفت زنجره مو
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