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 European grapevine moth, Lobesia botrana (Lep: Tortricidae), is 
one of the most significant pests in Iran and the world. This 
research was conducted in three parts; the first part aims to 
measure nutritional indices of L. botrana on ten Iranian grapes 
cultivars, the second part of this study is dedicated to investigating 
the physical and chemical characteristics of fruit cultivars, and the 
third part is related to larval host preference and moth egg laying 
preference. The results illustrated a significant difference 
between nutritional indices between grape cultivars. The 
cultivars Sefid Angoor Ghoochan and Sahebi Siah revealed 
antixenotic and antibiotic properties against larval feeding, and 
also showed ovipositional antixenosis, demonstrating their 
relatively high resistance against the aforementioned pest. The 
cultivars Rotabi Sefid Zarghan and Keshmeshi Bavanat were 
found to be relatively susceptible cultivars. The findings of the 
present research offer fundamental information on susceptible 
and resistant cultivars of grape against the pest L. botrana.   
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    مقاله پژوهشی     

 خوار بررسی حساسیت ده رقم انگور ایرانی به کرم خوشه 

   3ییبابا سکینه،  2امیری رقیه ، *1الدینیشجاع محمد

 . ای استان تهران، ایران حرفه  و  فنی  دانشگاه  شهریار،  کشاورزی  فنی  دپارتمان کشاورزی، آموزشکده   - 3،  1
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ترین آفات انگور در ایران  مهمیکی از  (  Lobesia botranaخوار انگور )خوشهکرم  
شود. این تحقیق، در سه بخش انجام شد. هدف از بخش اول،  و جهان محسوب می

رقم انگور بومی    10خوار روی  ای در الرو کرم خوشههای تغذیه گیری شاخصاندازه 
فیزیکی و شیمیایی انگور در ده ایران و استان فارس بود. در بخش دوم، خصوصیات  

های پره ریزی شبرقم، مطالعه شد و در بخش سوم، ترجیح میزبانی الرو و ترجیح تخم
ای الرو در ارقام  های تغذیه ماده آفت، بررسی گردید. نتایج نشان دادند که شاخص

داری با یکدیگر دارند. ارقام سفید انگور قوچان و صاحبی  مورد تغذیه، تفاوت معنی
بیوزی علیه تغذیه الروها دارند و همچنین دارای  زنوزی و آنتیسیاه، خصوصیات آنتی

مقاوم در    نسبتاًعنوان ارقام    های ماده هستند و بهپره ریزی علیه شبزنوز تخم آنتی
که ارقام رطبی سفید زرقان و  خوار انگور شناخته شدند. در حالی  برابر کرم خوشه

ایر ارقام، مطلوب الروها بودند و بیشتر مورد تغذیه قرار کشمشی بوانات، بیشتر از س
   . گرفتند
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 مقدمه 
ای  ارزش اقتصادی و تغذیه   ترین محصوالت باغی در دنیاست که هم به لحاظ سطح زیرکشت و هم از نظر از مهم   ، انگور 

انگور   . [ 1]   رود بر اساس گزارش فائو، ایران هفتمین کشور تولیدکننده انگور در جهان به شمار می . دارای اهمیت است  باال 
در   . [ 2] تن، بعد از پسته، دومین محصول مهم باغی ایران است    17309503هكتار و تولید    302000با سطح زیر کشت  

ارزش  .  [ 3]   باالترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است   61757استان فارس با سهم    های کشور بین استان 
از  مختلف  طرق  به  آن  مصرف  قابلیت  لحاظ  به  محصول  تازه ج  این  تهیه مله  و  آبمیوه،    خوری  کنستانتره،  کشمش، 

  زیاد است و از این لحاظ نقش مهمی در اقتصاد کشورهای   بسیار   ، انگور دانه  های تخمیری، مربا، شیره و روغن  ورده ا فر 
 . [ 4]   تولیدکننده دارد 
یكی از    Lobesia botrana Denis & Schiffermuller (Lepidoptera, Tortricidae)خوار انگور  کرم خوشه 

کوثری  بار،  خوار انگور را اولین کرم خوشه   . [ 5]   شود های جهان محسوب می ی انگور در تاکستان ا ز خسارت ترین عوامل  مهم 
های ایران است و در کلیه  و اکنون یكی از آفات مهم در تاکستان   [ 6] های ارومیه گزارش کرد  از موستان  1324در سال 

ی آذربایجان شرقی، غربی، همدان، قزوین، تهران، اصفهان، چهارمحال بختیاری  ها در استان   خص باال مناطق موکاری کشور  
انگور و کشمش    های رسیده . خسارت مستقیم آن مربوط به تغذیه الروها از گل، غوره، حبه [ 7] زا است  و فارس، خسارت 

 Botrytisهای عامل پوسیدگی میوه از جمله  باشد و خسارت غیرمستقیم آن از طریق ایجاد شرایط برای فعالیت قارچ می 

cinerea   [ 9  ;8] باشد می .   
  های شیمیایی برای کنترل این آفت، باعث ایجاد نژادهای مقاوم آفت به سموم شده است کش رویه حشره کاربرد بی 

های  محیطی و شیوع آفات دیگر، از محدودیت های زیست دیگر، انهدام دشمنان طبیعی آفت، آلودگی   از سوی  . [ 10] 
های  امروزه استفاده از سموم شیمیایی، تنها در برنامه   . [ 8]   باشد های شیمیایی برای کنترل این آفت می استفاده از روش 

تواند نقش مهمی در کاهش  دیریت تلفیقی که می یكی از اجزای مهم م   . [ 11]  مدیریت تلفیقی آفات، قابل توجیه است 
جزء الینفک    ، مقاوم   ارقام   ، در حال حاضر  . [ 12  ;11]   باشد می   خسارت آفات داشته باشد شناسایی و استفاده از ارقام مقاوم 

ای که روی  چون حشره   ؛ کند ر دشمنان طبیعی را تشدید می ی ث تأ   ، . رقم مقاوم در اکثر موارد هستند   مدیریت تلفیقی آفات 
 . [ 13] گیرد و زودتر مورد حمله دشمن طبیعی قرار می   است تر  کند ضعیف زندگی می آن  

خوار در طبیعت به طور مستقیم در ارتباط با کیفیت گیاه میزبان است و تغییرات کیفیت  شایستگی حشرات گیاه 
باشد، تأثیرات مستقیمی روی رشد و  یی میزبان می ای و بیوشیمیا های فیزیولوژیكی، تغذیه گیاه میزبان که شامل ویژگی 
ن حشره از ارقام مختلف  ای  تغذیه اند که  های متعددی نشان داده . پژوهش [ 14]  خوار دارد نمو و تولیدمثل حشرات گیاه 

 . [ 18- 15]   باشد ای این حشره، مؤثر  های تغذیه های زیستی و شاخص تواند در ویژگی انگور می 
تولید انگور است. با این وجود، اطالعات کافی از    در   جدی   مشكل این آفت،    به   کشور   های موستان   اکثر   شدید   آلودگی 

  این   مقاومت   مورد   در   جامع   مطالعات ارقام مختلف بومی ایران در دسترس نیست. این مسئله، لزوم    حساسیت   یا   مقاومت 
در این تحقیق، حساسیت ده رقم    .دهد را نشان می   ر کشو   بومی   و   وحشی   رهای و انگ   در   مقاومت   های ژن   شناسایی   و   ارقام 

های تغذیه و رشد و نمو حشره  گیری شاخص خوار انگور با اندازه از ارقام تجاری ایران و استان فارس نسبت به کرم خوشه 
است کرم خوشه  بررسی شده  انگور،  اندازه خوار  اول،  از بخش  انجام شده که هدف  در سه بخش  تحقیق  این  گیری  . 

رقم انگور بومی ایران است. در بخش دوم، بررسی خصوصیات فیزیكی و شیمیایی انگور در ده  ای ده  های تغذیه شاخص 
های ماده آفت روی ارقام مختلف،  پره ریزی شب رقم، مطالعه شده و در بخش سوم، ترجیح میزبانی الرو و ترجیح تخم 

 ارزیابی و مقایسه شده است. 
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 روش شناسی 

 محل انجام آزمایش و ارقام مورد مطالعه
  52̊   42'  41.91"ها در بهار و تابستان در باغ انگور مرکز تحقیقات زرقان استان فارس با موقعیت جغرافیایی یش آزما 

رقم تجاری و    110متر از سطح دریا انجام گرفت. این باغ تحقیقاتی، شامل    1602و با ارتفاع    29̊   26'  11.37"و  
هرس کوتاه در سیستم    صورت به یرتجاری است. شرایط ارقام از نظر آبیاری و کوددهی یكسان و هرس در تمام ارقام غ 

  بش   دودج،   قالتی   قوچان،   انگور   سفید   زرقان،   سفید   رطبی   مزایجان،   سیاه   رقم صاحبی   10باشد. از بین ارقام  پاچراغی می 
 . شدند   انتخاب   اوزم   قزل   مزایجان و   سفید   ن، سمرقندی خورجا   صابونی   خورجان،   سیاه   کشمشی بوانات،   مزایجان، 

 خوار انگور ای الرو کرم خوشه های تغذیهگیری شاخص اندازه 
  خوار انگور روی ارقام مختلف، تعداد صد عدد الرو تازه خارج گیری میزان تغذیه و رشد و نمو کرم خوشه برای اندازه 

آوری و به مرکز تحقیقات زرقان فارس منتقل شد و  دینكان شیراز جمع شده از تخم از روی رقم رطبی واقع در منطقه  
خوشه )یک الرو روی هر خوشه( درون    10عدد الرو روی    10ها  گیری شد. سپس روی هر کدام از رقم ها اندازه وزن آن 
 وزن شدند. وزن  روز تغذیه، مجددا    10ها وجود نداشته باشد. الروها پس از  هایی مستقر شدند تا امكان فرار آن کیسه 

اند  الروها قبل و بعد از تغذیه از ارقام انگور و وزن مدفوع الروها یادداشت شد و با محاسبه وزن غذایی که خورده شده 
 محاسبه گردید.   [ 19]   ( 1991)   س ی شارما و نور  ای مختلف به روش های تغذیه شاخص 

CL شاخص مصرف :  (Consumption index )  ،%AD غذا   شوندگی هضم   : شاخص   (Approximate digestibility )  ،
%ECI ( کارایی تبدیل غذای خورده شده :Efficiency of conversion of the ingested food  ،)%ECD  کارایی :

 Relative: نرخ مصرف نسبی ) RCR(،  Efficiency of conversion of digested foodتبدیل غذای هضم شده ) 

consumption rate .) 

(1                                  )                                                            (𝐶𝐿) =
وزن  غذای خورده  شده 

میانگین  وزن  الروها در طول  آزمایش 
 

(2                     )                                                          (%𝐴𝐷) =
وزن  غذای خورده  شده  −وزن  مدفوع  تولید  شده 

وزن  غذای خورده  شده 
× 100    

(3                             )                                                            (%𝐸𝐶𝐼) =
افزایش  وزن  الروها

وزن  غذای خورده  شده 
× 100 

(4                   )                                                      (%𝐸𝐶𝐷) =
افزایش  وزن  الروها

وزن  غذای خورده  شده  − وزن  مدفوع  تولید  شده 
× 100   

(5                    )                               (𝑅𝐶𝑅) =
وزن  کل غذای خورده  شده  به ازای هر الرو

مدت  زمان  آزمایش ×زیست  توده  الرو یا  تفاوت  وزن  الرو در ابتدای  و  انتها  آزمایش 
 

 

  25±1گیری وزن شفیره، الروهایی که از ارقام مختلف تغذیه کرده بودند به درون اتاقک رشد با دمای  برای اندازه 
ساعت تاریكی انتقال داده شدند و    8ساعت روشنایی و    16دوره نوری  درصد و    60±10درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 

 گیری شد. ها اندازه بعد از گذشت پنج روز که الروها به شفیره تبدیل شدند وزن شفیره 
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 های انگور های فیزیکی خوشهگیری شاخص اندازه 
گیری حجم، از  ی شد. برای اندازه گیر ها اندازه متر انتهایی خوشه سانتی 10( v( و حجم ) mبدین منظور، ابتدا وزن ) 

لیتر آب درون استوانه مدرج ریخته شد و  میلی   300لیتری استفاده شد. به این ترتیب که  میلی   500استوانه مدرج  
متر  سانتی   10عنوان حجم  متر انتهایی خوشه درون آب قرار گرفت و تفاوت حجم ایجاد شده به سانتی   10سپس  

( با استفاده از فرمول  Sها ) متری انتهایی خوشه سانتی   10د. در مرحله بعدی، چگالی  انتهایی خوشه در نظر گرفته ش 
   .[ 20] زیر محاسبه گردید  

(6                                                                 )                                                        S=m×v       

 های انگور های بیوشیمیایی میوهگیری شاخص اندازه 
ابتدا رفراکتومتر )قندسنج دستی    استفاده شد.   1بریكس یا مواد جامد محلول از روش رفراکتومتری ابتدا برای تعیین  

ای ریخته شد و عدد  میوه روی منشور شیشه   از عصاره یک قطره    و سپس با آب مقطر، کالیبره شد    ( HSR-500مدل  
  pHدر مرحله بعدی با استفاده از    . [ 21] بریكس که عمدتا  نشانه میزان قند تولید شده در داخل میوه است قرائت گردید  

 گیری شد.  ها اندازه میوه   pH(  Metrohm pH meter, Model 691) متر  
گرم از    0/ 1استفاده شد. بدین منظور  [ 22]  ( 1979ونگر )  برای سنجش آنتوسیانین موجود در میوه انگور از روش 

به    99و اسید کلریدریک    % 99/ 5لیتر متانول اسیدی ) الكل متیلیک  میلی   5بافت میوه را وزن نموده و در هاون حاوی  
ایش  های آزم درصد( به آن اضافه شد و عصاره به لوله   99/ 8لیتر دیگر متانول اسیدی ) میلی   5( خوب ساییده شد. سپس  1

ها  درجه سلسیوس قرار گرفت. در مرحله بعدی، نمونه   25ساعت در تاریكی در دمای    24دار منتقل شد و به مدت  سرپیچ 
لیتر از  ( شدند. پس از سانتریفوژ، سه میلی HEBM. Model: 2206Aسانتریفوژ )   4000دقیقه و با دور    10به مدت  

شیشه  کووت  در  رویی  در محلول  جذب  شدت  و  شد  ریخته  موج    ای  اسپكتروفتومتر    550طول  توسط  نانومتر 
 (JENWAY, 6300  ) .خوانده شد و غلظت آنتوسیانین با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید 

(7                                                                 )                                                    A= €×B×C          

A ،جذب خوانده شده :B   ،عرض کووت :C  ،غلظت آنتوسیانین :€ ( :1= 33000-Cm1 -Mm ) 
لیتر از عصاره میوه با پیپت  میلی   10استفاده شد. ابتدا    )2616گیری اسیدهای آلی از روش )استاندارد ملی  برای اندازه 

قطره    5لیتر آب مقطر اضافه گردید. داخل محلول فوق  میلی   40تا    20ای ریخته شد و روی آن  داخل ظرف شیشه 
  0/ 1فتالئین یک درصد اضافه شد و سپس عمل سنجش حجمی )تیتراسیون( توسط هیدروکسید سدیم نل شناساگر ف 

شد، عمل تیتراسیون خاتمه  نرمال صورت گرفت. هنگامی که رنگ محلول حاوی عصاره میوه به قرمز روشن تبدیل می 
قدار اسید را در عصاره میوه به  توان م یافت. بر اساس مقدار هیدروکسید سدیم مصرف شده در عمل تیتراسیون می می 

  و  ( =0E/ 075اسید )  تارتاریک   میزان  لیتر عصاره میوه محاسبه کرد. در نهایت میلی  100صورت درصد یا گرم اسید در  
 . گردید   محاسبه   ( با استفاده از معادله زیر =0E/ 064)   اسیدسیتریک   میزان   همچنین 

(8                                               )                                                      𝐴 =  
𝑆×𝑁×𝐹×𝐸

𝐶
× 100 

A ( مقدار اسید در عصاره میوه :g/100 ml  ،)S  مقدار :NaOH   ( مصرف شدهml  ،)N  نرمالیته :NaOH  ،F  فاکتور :
NaOH  ،C ( مقدار عصاره میوه :ml  ،)E هم : ( ارزEquivalent اسید مورد نظر ) 

 
1 Refractometery 
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فون  با استفاده از روش   DPPH  (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl )در میوه انگور با   اکسیدان گیری آنتی اندازه 
میكرولیتر از عصاره با سمپلر برداشته و در    100ها مقدار  صورت گرفت. برای تهیه نمونه   [ 23]   ( 1997و همكاران )   گادو 

حلول به دست آمده  ها اضافه شد و م به آن   pH  4 /7با    Tris-Hclمیكرولیتر بافر    900یک میكروتیوب ریخته شد. سپس  
ام به  پی پی   160( با غلظت  Sigma)   DPPHمیكرولیتر   1000( شد و در آخر  VELPورتكس )  برای حل شدن عصاره 

به اضافه    Tris-Hclمیكرولیتر    900میكرولیتر عصاره به همراه    100( شامل  Blankهای تصحیح ) ها اضافه شد. نمونه آن 
میكرولیتر بافر    900( دارای  Controlهای شاهد ) بودند. همچنین نمونه  DPPHمیكرولیتر متانول خالص بدون   1000

 میكرولیتر متانول بودند.     1000+  
  30ثانیه شیک شدند و بعد از    10میكرولیتر در میكروپلیت ریخته شد و به مدت    300سپس از هر نمونه به میزان  

( خوانده شد و درصد فعالیت  Biotek. ELX, 808تر ) نانوم   517دقیقه قرار گرفتن در تاریكی، میزان جذب در طول موج  
 اکسیدانی با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید. آنتی 

(9)                  ]×100control )/Ablank A – sample I=[(A           

 بررسی ترجیح میزبانی 
اختر و اسلم    شده توسط ای الروهای نسل سوم آفت نسبت به ارقام مختلف از روش انجام  برای تعیین ترجیح تغذیه 

عنوان تیمار صورت گرفت که هر تكرار شامل  میزبان مختلف به   10تكرار و با    10استفاده شد. آزمایش در     [ 24]   ( 2003) 
های انگور با فاصله یكسان از یكدیگر در اطراف ظروف مزبور در اختیار  متر بود. حبه سانتی   20ای شكل به قطر  ظرف دایره 

طور تصادفی از یک جمعیت انتخاب شدند و پس از یک ساعت گرسنگی در  عدد الرو به  5تعداد    الروها قرار داده شد. 
های مختلف حرکت کنند. پس از یک ساعت تعداد  مرکز ظروف آزمایش قرار گرفتند تا بتوانند آزادانه به سمت میزبان 

 الروهای مستقر شده روی هر میزبان شمارش و ثبت گردید.  
رقم مختلف صورت گرفت. هر تكرار در   10تكرار و با    5گذاری حشرات ماده، آزمایش در م برای تعیین ترجیح تخ 

رقم به فاصله یكسان از یكدیگر از دیواره قفس آویزان    10خوشه از   10یک قفس پرورش انجام گرفت. در داخل هر قفس 
ریزی  ساعت میزان تخم   24شده بود. در هر قفس سه عدد حشره ماده و پنج عدد حشره نر رهاسازی گردید. پس از  

 ریزی روی ارقام مختلف، مطالعه شد. های ماده بر ارقام مورد آزمایش شمارش و ترجیح میزبانی آفت از لحاظ تخم پروانه 

 هاآنالیز داده
داده  نرم آنالیز  از  استفاده  با  یک  SPSS V.19 افزار ها  واریانس  تجزیه  روش  گرفت.  به  انجام  گیری  اندازه طرفه 

ها در  های بیوشیمیایی در سه تكرار انجام شد. مقایسه میانگین های انگور و نیز کلیه آزمایش های فیزیكی خوشه شاخص 
های تغذیه و خصوصیات  ای دانكن انجام گرفت. همبستگی بین شاخص ( با استفاده از آزمون چند دامنه P>   0/ 05سطح ) 

 پیرسون محاسبه شد. باغبانی با استفاده از ضریب همبستگی  

 هایافته 

 خوار انگور ای الرو کرم خوشه های تغذیه تأثیر ارقام مختلف انگور بر شاخص 
انگور روی شاخص مصرف   (، شاخص  ADشوندگی ) ، شاخص تقریبی هضم ( CI) نتایج تأثیر ارقام مورد آزمایش 

خوار انگور در  ( کرم خوشه ECD( و شاخص بازدهی تبدیل غذای هضم شده ) ECIبازدهی تبدیل غذای خورده شده ) 
بیشترین  (.  ≥0p/ 05دار مشاهده شد ) ارائه شده است. در مورد هر چهار شاخص بین ارقام مختلف اختالف معنی   1جدول  
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شاخص مصرف، مربوط به رقم رطبی سفید زرقان و رتبه دوم به کشمشی بوانات و کمترین میزان شاخص مصرف، به  
   حبی سیاه مزایجان تعلق داشت. های بش مزایجان بوانات و صا رقم 

(  ECI(، شاخص بازدهی تبدیل غذای خورده شده ) ADشوندگی ) (، شاخص تقریبی هضم CI. شاخص مصرف) 1جدول 
 خوار انگور تغذیه کرده ازده رقم انگور ایرانی ( الروهای کرم خوشه ECDو شاخص بازدهی تبدیل غذای هضم شده ) 

 (%) CI AD (%) ECI (%) ECD ارقام

 25a 98 /72±0 /33a 0 /52±0/12b 0 /53±0/12b/ 1±65/ 11 رطبی سفید زرقان 

 5cd 95 /72±1/8ab 0 /66±0 /14b 0 /68±0 /14b/ 0±65/ 4 صابونی خورجان 

 0/45ef 78 /17±15 /83cd 1 /3±0 /23b 1 /3±0 /23b±44/ 1 صاحبی سیاه 

 1/01ef 39±15 /93d 4 /9±2 /54a 4 /2±2 /57a±73/ 1 سفید انگور قوچان

دودج قالتی   3 /82±0/71cde 89 /46±9 /94abc 0 /36±0 /06b 0 /36±0 /06b 

 74c 89 /15±9/9abc 0 /37±0 /1b 0 /37±0 /1b/ 0±9/ 4 سمرقندی سفید 

 62def 59 /16±16 /1bcd 1 /3±0 /2b 1 /32±0/21b/ 0±04/ 2 سیاه خورجان 

 1/41ab 99 /68±0 /07a 0 /31±0/08b 0 /31±0/08b±37/ 9 کشمشی بوانات

 0/41f 59 /68±16 /29bcd 0 /4±0 /13b 0 /4±0 /13b±53/ 0 بش مزایجان 

 26b 89 /41±9 /93abc 0 /42±0 /1b 0 /43±0 /1b/ 1±55/ 8 قزل اوزم 

ها در آن  دار میانگین دهنده اختالف معنی دار و حروف غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنی حروف مشابه در هر ستون، نشان 
 درصد(    95ستون با یکدیگر هستند )آزمون دانکن سطح اطمینان  

یزان مواد  تواند به علت کمبود مواد غذایی مورد نیاز آفت در گیاه میزبان یا تفاوت در م کاهش شاخص مصرف می 
گیاهانی که به میزان کمتری برای میزبان خود مناسب هستند ممكن است به دلیل حضور    . [ 4] بیوشیمیایی ثانویه باشد  

زنوزی داشته باشند یا ممكن است به دلیل نبود  بیوزی یا آنتی برخی از مواد شیمیایی ثانویه در این ارقام خاصیت آنتی 
پایین بودن   . [ 25]   عه حشره مورد نیاز هستند کمتر مورد توجه آفت قرار گیرند مواد مغذی اولیه که برای رشد و توس 

زنوزی وجود دارد؛ زیرا در مراحل نخستین  معرف این است که در واریته مقاوم مورد نظر خصوصیات آنتی   CIشاخص  
 . [ 25]   های مثبت چشایی توسط حشره بستگی دارد تغذیه، ادامه تغذیه به دریافت محرک 

توان محتوای مواد  کند؛ از جمله این عوامل می اری در میزبان وجود دارد که آن را برای حشره مناسب می عوامل بسی 
برد.  نام  را  حشرات  توسط  قندها  جذب  و  هضم  قابلیت  و  میزبان  در  موجود  ثانویه  مواد  غلظت    مغذی،  در  تفاوت 

 . [ 26]   رات، مؤثر باشد تواند روی عملكرد الرو حش ها بین ارقام مختلف گیاهان می آللوکیمیكال 
شوندگی به ترتیب به ارقام کشمشی بوانات،  بیشترین میزان شاخص هضم (  ADشوندگی غذا ) هضم در شاخص  

رطبی سفید زرقان، صابونی خورجان مزایجان و کمترین میزان نیز به ترتیب به ارقام سفید انگور قوچان، صاحبی سیاه  
لی چون مقدار  شوندگی در ارتباط با عوام (. شاخص تقریبی هضم 1مزایجان و سیاه خورجان بوانات تعلق داشت )جدول  

شوندگی  باشد. هر چه در ماده غذایی، ترکیبات کاهنده هضم مواد غذایی، مقدار تبادل، میزان الیاف خام و مقدار آب می 
شوندگی یک رقم گیاهی، کمتر باشد، حشره از  هر چه قابلیت هضم   . [ 27]   شوندگی کمتر است بیشتر باشد، قابلیت هضم 

 . [ 26] شود  ( و در نتیجه، گیاه، خسارت کمتری را متحمل می تر ایین شاخص مصرف پ کند ) آن کمتر تغذیه می 
نشان داد که بیشترین میزان بازدهی تبدیل غذای خورده شده،    ( ECI) نتایج شاخص تبدیل غذای خورده شده  

ن  بود. بین سفید انگور قوچا درصد(  0/ 31( و کمترین مربوط به کشمشی بوانات ) درصد 4/ 9مربوط به سفید انگور قوچان ) 
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یكی از  .  داری مشاهده نشد که بین سایر ارقام، اختالف معنی داری وجود دارد؛ در حالی  با سایر ارقام، اختالف معنی 
است. این شاخص، توانایی حشره در  (  ECIتبدیل غذای خورده شده )   کارایی های سودمندی غذا،  ترین شاخص مهم 
غذای خورده شده، مطلوبیت بیشتری   هر چه این شاخص باالتر باشد؛ .  [ 17]  برداری از مواد غذایی مورد نیاز است بهره 
 . [ 26] دارد  

درصد( بازدهی تبدیل غذای خورده    4/ 2نشان داد بیشترین درصد )   ( ECD) نتایج شاخص تبدیل غذای هضم شده  
درصد( به    0/ 31که کمترین درصد ) . در حالی  اند کرده وهایی است که از سفید انگور قوچان تغذیه  شده مربوط به الر 

شاخصی است که برای تعیین کیفیت غذا به شمار    ECDباشد.  اند مربوط می الروهایی که از کشمشی بوانات تغذیه کرده 
استفاده از مواد غذایی مورد نیاز است. این  دهنده توانایی حشره در نشان  ECIرود. این شاخص نیز همانند شاخص می 

باال بودن این شاخص    . [ 4] شود ( تبدیل می Biomassتوده ) کند که چه بخشی از ماده غذایی به زیست شاخص، بیان می 
 . [ 28] دهنده مطلوبیت بیشتر ماده غذایی است  ( نشان ECIهمانند شاخص قبلی ) 

حشره به علت وفور    AD. احتماال  با باال رفتن  [ 29]   دارد   ADرابطه معكوسی با مقدار    ECDو    ECIمعموال  مقدار  
دهد که در نهایت،  دهد و میزان دفع را افزایش می ماده غذایی مطلوب هضم کمتری روی مواد خورده شده انجام می 

باالتر خسارت بیشتری را متحمل    ADتوان انتظار داشت میزبانی با  خواهد گشت. می   ECDو    ECIمنجر به کاهش  
روی پروانه سفید آمریكایی روی پنج میزبان متفاوت انجام    2006در سال  همكاران    و رضایی  خواهد شد. در تحقیقی که  

توده حشره، مربوط به توت بود و گردو در  دادند نتایج نشان داد که بیشترین کارایی تبدیل غذای خورده شده به زیست 
های مختلف در  کننده دهنده کیفیت بهتر غذا و همچنین وجود جلب ارد که این امر ممكن است نشان ردیف بعدی قرار د 

 . [ 30]   کند برگ توت باشد که الرو را به تغذیه از آن ترغیب می 
 Helicoverpaفاکتورهای مربوط به دوره زندگی و قدرت باروری   2010و همكاران در سال  ی  ناصر در تحقیق  

armigera    ارقام روی  )   را  ارقام مختلف سویا  از  تغذیه  اثرات  کردند. همچنین  بررسی  رقم( روی  13مختلف سویا، 
داری بین  های معنی آمده از این مطالعه، تفاوت   به دست های  بررسی شد. داده   H. armigeraای  های تغذیه شاخص 
ویا را نشان داد. آنها  یافته روی ارقام مختلف س پرورش   H. armigera( الروهای  ECDو    ECIای ) های تغذیه شاخص 

اند را حضور برخی از مواد  مناسب بوده   H. armigeraدلیل اینكه چرا برخی از ارقام به میزان کمتری جهت تغذیه  
 . [ 31]   اند اند، دانسته بیوتیک عمل کرده زنوتیک و آنتی عنوان آنتی ها که به شیمیایی ثانویه در این واریته 

 :.Helicoverpa armigera (Lepای  های تغذیه که با عنوان شاخص   [ 32]   2013باقری و همكاران  در تحقیق  

Noctuidae)   روی پنج میزبان مختلف انجام گرفته بیان شده که در اغلب موارد باالترینECI  وECD   مربوط به لوبیا
باشد.  وری تبدیل غذایی مصرفی در رشد حشره  در الرو ممكن است در اثر کاهش بهره   ECIبلبلی بود. کاهش در  چشم 
وری کمتر برای تبدیل  دهد که الروهای تغذیه کرده از ذرت، دارای بهره مربوط به ذرت بود که نشان می   ECDترین  پایین 

خوبی مشخص شده که میزان استفاده از مواد غذایی، بستگی به میزان هضم  غذای هضم شده به توده بدن هستند. این به 
 . [ 20] شوند، دارد  می توده حشره  مواد غذایی که تبدیل به زیست 

ای در دفاع گیاه  های گوارشی مهارکننده تغذیه سنتز کنند که نقش عمده ای مثل آنزیم توانند مواد ثانویه گیاهان می 
 Coreyraو    Anagasta kueniellaای  های تغذیه های گیاهی بر شاخص . اثر منفی لكتین [ 15] در قبال آفت داشته باشد  

cephalonica    همچنین ارتباط بین  [ 29]   داده شده است به خوبی نشان .ECI    وECD   های گوارشی  و فعالیت آنزیم
 . [ 33] مورد بحث قرار گرفته است  

شود و پایین بودن آن، معرف وجود مكانیسم  برای تعیین کیفیت غذا به کاربرده می  ECIشاخص  طور کلی،به 
ای  کننده فرایندهای متابولیكی مؤثر بر فیزیولوژی تغذیه بیوزی در ترکیب مورد نظر است و به عبارتی، تعیین آنتی 
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می  شاخص .  [ 34] باشد  حشره  مقدار  نهایت،  تعیین می   ECDو    AD, ECIهای  در  مكانیسم  کنن تواند  وجود  ده 
کننده فرایندهای متابولیكی مؤثر بر فیزیولوژی تغذیه  ها تعیین های مقاوم باشند؛ زیرا این شاخص بیوزی در واریته آنتی 

 . [ 25] باشد  حشرات می 
ارائه شده است.    2خوار انگور در جدول  کرم خوشه   ( RCR) نتایج تأثیر ارقام مورد آزمایش انگور بر نرخ مصرف نسبی  

اس  معنی بر  اختالف  نسبی،  نرخ مصرف  نظر  از  ارقام مختلف  از  تغذیه کرده  نتایج، در الروهای  دارد  اس  داری وجود 
 (05 /0p≤  میانگین با  بوانات  رقم کشمشی  از  کرده  تغذیه  الروهای  در  نسبی  مصرف  نرخ  میزان  بیشترین   .)24 /55  
 (mg/mg/day و کمترین میزان در الروهای تغذیه کرده از رقم صاحبی س )  8/ 04یاه مزایجان با میانگین   (mg/mg/day  )

داری بین نرخ مصرف نسبی الروهایی که از ارقام رطبی سفید زرقان، صابونی خورجان، سفید  مشاهده شد. اختالف معنی 
 اند مشاهده نشد. انگور قوچان، قالتی دودج، بش مزایجان و قزل اوزم تغذیه کرده 

 خوار انگور روی ده رقم انگور ایرانی خوشه   ( الروهای کرم RCR. نرخ مصرف نسبی ) 2جدول 
 (mg/mg/day)( M±SE) ارقام (mg/mg/day)( M±SE) ارقام

 26a/ 17±83/ 54 سمرقندی سفید 15ab/ 5±86/ 27 رطبی سفید زرقان 

 44b/ 1±76/ 8 سیاه خورجان 85ab/ 12±01/ 29 صابونی خورجان 

 14/4a±24/ 55 کشمشی بوانات 06b/ 2±04/ 8 صاحبی سیاه 

انگور قوچانسفید   22 /48±18 /16ab 09/ 8±25/ 50 بش مزایجانab 

 62ab/ 8±61/ 34 قزل اوزم  77a/ 17±25/ 54 قالتی دودج 

ها با یکدیگر هستند )آزمون  دار میانگین دهنده اختالف معنی دار و حروف غیرمشابه، نشان دهنده اختالف معنی حروف مشابه، نشان 
 درصد(.    95دانکن سطح اطمینان  

دهنده نرخ تغذیه  رود و نشان برداری حشره از غذا به کار می گیری سرعت بهره ( برای اندازه RCRنرخ مصرف نسبی ) 
رابطه با وزن حشره در زمان مشخص است. نرخ تغذیه حشرات به میزان آب و سایر خصوصیات فیزیكی و شیمیایی  در  

ای دارند اگر در غذای حشره  ها که تأثیرات ضد تغذیه ترکیبات ناگوار مثل آزادیراختین و لكتین  . [ 35]   غذا بستگی دارد 
 . [ 29  ;4] یابد  افزایش می   ECDو   ECI شوند ولی میزان  می   RCRموجود باشد موجب کاهش میزان  

  کرم   هایتغذیه، وزن الروها، میزان فضوالت الروی و وزن شفیره   میزان  روی  انگور   مختلف   ارقام  تأثیر
 انگور  خوارخوشه

خوار  خوشه های کرم  شفیره   وزن   و   الروی   فضوالت   میزان   الروها،   نتایج تأثیر ارقام مورد آزمایش روی میزان تغذیه، وزن 
نشان داده شده است. این نتایج، بیانگر آن است که در الروهای تغذیه کرده از ارقام مورد آزمایش،    3انگور در جدول  

 (. ≥0p/ 05داری دارند ) مقادیر این چهار شاخص بین ارقام مختلف از نظر آماری، اختالف معنی 

آزمایش، میزان فضوالت و وزن شفیره الروهای کرم    میزان تغذیه، تفاوت وزن الروها در ابتدا و انتهای   . 3  جدول 
 خوار انگور روی ده رقم انگور ایرانی خوشه 

 میزان تغذیه  ارقام 
تفاوت وزن الروها در  
 ابتدا و انتهای آزمایش 

 ها وزن شفیره  میزان فضوالت الروی 

 92a 96 /3±68 /0a 6 /7±77 /0ab 64 /7±37 /0a/ 02±783/ 81 زرقان   سفید   رطبی 

 117ab 15 /2±55 /0b 5 /9±41 /5a 35 /7±63 /0ab/ 1±676/ 32 خورجان   صابونی 
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 میزان تغذیه  ارقام 
تفاوت وزن الروها در  
 ابتدا و انتهای آزمایش 

 ها وزن شفیره  میزان فضوالت الروی 

 48cd 29 /2±63 /0b 1 /2±96 /0bcd 62 /2±16 /1c/ 54±318/ 31 سیاه   صاحبی 

 37d 82 /0±62 /0b 31 /0±12 /0d 58 /2±12 /1c/ 97±79 قوچان   انگور   سفید 

 191bc 15 /2±33 /0b 28 /7±29 /1abc 4 /5±88 /0abc/ 25±429/ 53 دودج   قالتی 

 115bc 15 /1±25 /0b 15 /5±67 /0abcd 22 /6±02 /1ab/ 2±530/ 37 سفید   سمرقندی 

 63cd 38 /1±45 /0b 35 /1±62 /0cd 1 /4±41 /1bc/ 57±211/ 41 خورجان   سیاه 

 74cd 13 /1±15 /0b 53 /4±84 /0abcd 26 /7±66 /0ab/ 03±313/ 19 بوانات   کشمشی 

 86bc 23 /1±49 /0b 79 /1±59 /0cd 6 /6±51 /1ab/ 1±423/ 31 مزایجان   بش 

 87cd 2±43 /0b 41 /3±6 /0bcd 92 /5±22 /1ab/ 44±307/ 45 اوزم   قزل 

ها در آن ستون  دار میانگین دهنده اختالف معنی دار و حروف غیرمشابه، نشان دهنده اختالف معنی حروف مشابه در هر ستون، نشان 
 درصد(.   95با یکدیگر هستند )آزمون دانکن سطح اطمینان  

(  گرم میلی   873/ 81تغذیه در الروهای تغذیه کرده از رطبی سفید زرقان با میانگین ) بر اساس نتایج، بیشترین میزان  
  های بررسی   ( مشاهده شد. گرم میلی   79و کمترین میزان تغذیه در الروهای تغذیه کرده از سفید انگور قوچان با میانگین ) 

  افزایش   بیشترین   آفت،   الرو   که   داد   آزمایش نشان مربوط به وزن الروها در ابتدا و انتهای    واریانس   تجزیه   جدول   از   حاصل 
  یه گرم( را هنگام تغذ میلی 0/ 82)   وزن   افزایش   کمترین   و   زرقان   سفید   رقم رطبی   از   یه گرم( را هنگام تغذ میلی   3/ 96)   وزن 
  های الرو   با   زرقان   سفید   رطبی   رقم   از   کرده   تغذیه   های الرو   ، نشان داد که تنها   یج انگور قوچان داشته است. نتا   ید از سف 
  داری معنی   اختالف   ارقام،   سایر   از   کرده   تغذیه   الروهای   بین   که در حالی  .  داشتند   دار معنی   اختالف   ارقام،   سایر   از   کرده   تغذیه 

 . نشد   مشاهده 

  0/ 31گرم( و کمترین میزان ) میلی   9/ 5بیشترین میزان فضوالت تولید شده هنگام تغذیه از رقم صابونی خورجان ) 
بود. مقایسه بین میانگین وزن فضوالت نشان داد که بین ارقام رطبی سفید  هنگام تغذیه از سفید انگور قوچان  گرم(  میلی 

 داری وجود دارد.  زرقان و صابونی خورجان با ارقام سفید انگور قوچان، سیاه خورجان و بش مزایجان، اختالف معنی 

هایی که از الروهایی که از ارقام رطبی سفید زرقان،  شفیره، بیانگر آن بود که شفیره گیری وزن  نتایج حاصل از اندازه 
گرم  میلی   7/ 26گرم و  میلی   7/ 35گرم،  میلی   7/ 64اند با میانگین به ترتیب  صابونی خورجان و کشمشی بوانات تغذیه کرده 

که از الروهایی که از ارقام صاحبی سیاه    هایی که شفیره ها بودند؛ در حالی  دارای وزن بیشتری نسبت به سایر شفیره 
اند دارای کمترین بودند.  گرم تغذیه کرده میلی   2/ 58گرم و  میلی   2/ 62مزایجان و سفید انگور قوچان با میانگین به ترتیب  
ان،  های رطبی سفید زرقان، صابونی خورج و سفید انگور قوچان با رقم   همچنین نتایج نشان داد که بین ارقام صاحبی سیاه 

 داری وجود دارد. سمرقندی سفید و کشمشی بوانات، از این نظر، اختالف معنی 

خوار انگور که از  مطابقت دارد که نشان دادند که الروهای خوشه   [ 18] (  2007) تیری و مورو    این نتایج با تحقیقات 
افزایش پید میزبان  بودند وزن کمتری داشتند و طول دوره الروی  تغذیه کرده  نامطلوب  این الروها  های  بود.  ا کرده 
تغییر در سرعت رشد و    [ 17]   ( 2006مورو و همكاران )   کردند. در پژوهشی دیگر تری را نیز ایجاد می های کوچک شفیره 

 اند. خوار انگور را گزارش کرده نمو الروهای کرم خوشه 

 خوار انگور به ده رقم انگورگرایش الرو کرم خوشه . 4جدول  
 M ± SE ارقام M ± SE ارقام

 0cd/ 13±0/ 2 یدسف سمرقندی 0a/ 13±0/ 8 زرقان  سفید رطبی
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 M ± SE ارقام M ± SE ارقام
 0cd/ 13±0/ 2 خورجان سیاه  0abc/ 22±0/ 6 خورجان  صابونی

 0a/ 14±1 بوانات کشمشی 0d±0 سیاه  صاحبی

 0bcd/ 22±0/ 4 مزایجان بش 0d/ 1±0/ 1 قوچان انگور سفید

 0a/ 14±1 اوزم  قزل 0abc/ 16±0/ 6 دودج  قالتی

ها با یکدیگر هستند دار میانگین دهنده اختالف معنی دار و حروف غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنی حروف مشابه، نشان 
 درصد(.   95)آزمون دانکن سطح اطمینان 

 

 انگور رقم  ده   به   انگور  خوار خوشه  کرم  پره شب   گذاری تخم   . 5جدول 
 M ± SE ارقام  M ± SE ارقام 

 0d/ 6±1/ 6 سفید  سمرقندی  0abc/ 6±5/ 6 سفید  رطبی   رقم 

 1abcd/ 16±3/ 6 خورجان سیاه  0d/ 081±1/ 6 خورجان  صابونی 

 0ab/ 92±6/ 6 بوانات  کشمشی  0cd/ 83±3 سیاه   صاحبی 

 0bcd/ 92±3/ 2 مزایجان  بش  0d/ 37±1/ 2 قوچان انگور   سفید 

 0a/ 58±6/ 8 اوزم  قزل 1abcd/ 32±3/ 2 دودج  قالتی 

ها با یکدیگر هستند دار میانگین دهنده اختالف معنی دار و حروف غیرمشابه، نشان دهنده اختالف معنی حروف مشابه، نشان 
 درصد(.   95)آزمون دانکن سطح اطمینان 

 
 های انگورهای فیزیکی و بیوشیمیایی خوشه شاخص 

( ارائه شده است. بر اساس  1مطالعه در شكل ) متر آخر خوشه ده رقم مورد  نتایج میانگین حجم و وزن ده سانتی 
داری با یكدیگر دارند  متر آخر خوشه در ارقام مورد آزمایش، اختالف معنی نتایج به دست آمده، حجم و وزن ده سانتی 

 (05 /0p≤  بیشترین میزان حجم .)متر انتهایی خوشه در ارقام رطبی سفید زرقان و کمترین میزان در سفید  سانتی   10
وچان، قالتی دودج، سمرقندی سفید و سیاه خورجان مشاهده شد. رقم رطبی سفید زرقان همچنین دارای  انگور ق 

متر انتهایی خوشه بود. کمترین مقدار وزن در ارقام سفید انگور قوچان، بش مزیجان و  بیشترین مقدار وزن ده سانتی 
 سیاه خورجان مشاهده شد. 

(. در این میان،  A2 ( )شكل  ≥0P/ 05داری با یكدیگر دارند ) ف معنی ها در ارقام مورد آزمایش اختال چگالی خوشه 
لیتر  گرم بر میلی 0/ 72لیتر بیشترین چگالی و بش مزایجان با  گرم بر میلی   33/1ارقام صابونی خورجان با میانگین  

چان با ارقام  کمترین چگالی را دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که بین ارقام سفید انگور قو 
 داری وجود دارد. صابونی خورجان، قالتی دودج، و بش مزایجان، اختالف معنی 
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متر آخر خوشه در ارقام (. وزن ده سانتی Aمتر آخر خوشه در ارقام مورد آزمایش ) . حجم ده سانتی 1شکل  

 مورد آزمایش

 (B حروف غیرمشابه، بیانگر اختالف معنی .)  درصد با استفاده از آزمون دانکن  95دار در سطح اطمینان 

 
(. میزان مواد جامد محلول یا درجه بریکس در Aهای مورد آزمایش انگور ) های رقم . چگالی خوشه 2شکل  

 آزمایش ارقام مورد  
 (B حروف غیرمشابه، بیانگر اختالف معنی .)  درصد با استفاده از آزمون دانکن.  95دار در سطح اطمینان 

بریكس  نتایج   یا درجه  مواد جامد محلول  )   10میانگین  مورد مطالعه در شكل  ) B2 رقم  ارائه شده است   ) 

05 /0p≤ های درجه بریكس ارقام مختلف نشان داد که میزان درجه بریكس در رقم سمرقندی  (. مقایسه بین میانگین
است. همچنین نتایج تجزیه    درصد( بوده   10/ 9درصد( و در رطبی سفید زرقان، کمترین )   20/ 2سفید، بیشترین ) 

داری با یكدیگر  سیتریک ارقام مورد آزمایش، اختالف معنی  و  تارتاریک و اسیدهای   pHواریانس نشان داد که مقدار 
 ( مربوط به رقم سمرقندی سفید و کمترین میزان مقدار  6 /3)   pH(. بیشترین مقدار  3( )شكل  ≥0p/ 05دارند ) 

pH (7 /2  به قالتی دودج اختصاص داشت. همچنین نتیجه آزمون مقایسه میانگین تارتاریک اسید و سیتریک اسید )
لیتر تارتاریک اسید و سیتریک اسید ( دارای  میلی   100گرم بر    0/ 61و    0/ 71نشان داد که سیاه خورجان با میانگین ) 

لیتر تارتاریک اسید و سیتریک اسید( دارای کمترین  میلی   0/ 22و    0/ 26یشترین میزان و سمرقندی سفید با میانگین ) ب 
 (.  3میزان ترکیبات اسیدی بودند )شكل  
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سیتریک اسید در ارقام   (. میزان تارتاریک اسید و Aارقام مورد آزمایش انگور)   pH. مقایسه میانگین  3شکل  

 مورد آزمایش انگور

 (B  .) درصد با استفاده از آزمون دانکن  95دار در سطح اطمینان  حروف غیرمشابه، بیانگر اختالف معنی 

 
در ارقام مورد  DPPHهای آزاد  درصد مهار رادیکال (. A. میزان آنتوسیانین در ارقام مورد آزمایش انگور ) 4شکل  

 آزمایش انگور

   (B .)    درصد با استفاده از آزمون دانکن  95دار در سطح اطمینان  معنی حروف غیرمشابه، بیانگر اختالف 

ارائه شده است که حاکی از وجود    4های مورد مطالعه در شكل  اکسیدانی رقم و فعالیت آنتی  میزان آنتوسیانین 
  مزایجان (. بر این اساس، صاحبی سیاه ≥0p/ 001های مختلف است ) دار بین میزان این ترکیبات در رقم اختالف معنی 

گرم بر لیتر( میزان آنتوسیانین  میلی 40/ 4گرم بر لیتر( و سمرقندی سفید دارای کمترین ) میلی   152/ 92دارای بیشترین ) 
درصد( و قالتی دودج دارای کمترین    99/ 11ارقام صابونی خورجان و سیاه خورجان دارای بیشترین) بودند. همچنین  

 (.  4بودند )شكل  اکسیدانی  درصد( میزان فعالیت آنتی   43/ 52) 

 خوار و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ارقام مورد مطالعه ای الرو کرم خوشه های تغذیه همبستگی بین شاخص 
( و خصوصیات فیزیكی و  CLدر بررسی همبستگی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص مصرف ) 

شوندگی و چگالی  اساس نتایج بین شاخص هضم   (. بر p>0/ 05داری مشاهده نشد ) شیمیایی انگور، همبستگی معنی 
شوندگی و میزان اسید سیتریک، رابطه  ( و بین شاخص هضم 0p≤  ،622 /0    =R/ 05دار و مثبت ) خوشه، رابطه معنی 

(. بین شاخص بازدهی تبدیل غذای خورده شده و نیز شاخص  0p≤  ،602 /0 -    =R/ 05دار و منفی مشاهده شد ) معنی 
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در   . ( p>0/ 05داری مشاهده نشد ) ده و خصوصیات فیزیكی و شیمیایی، همبستگی معنی بازدهی تبدیل غذای هضم ش 
(  0p≤  ،631 /0 -    =R/ 05( و آنتوسیانین ) 0p≤  ،652 /0 -    =R/ 05که بین نرخ مصرف نسبی و مقدار اسیدسیتریک )   حالی 

 دار مشاهده شد.  رابطه منفی و معنی 
  حجم   ( و 0p≤  ،806 /0    =R/ 01)   وزن   و   الروها   تغذیه   میزان   بین   داد   نشان   پیرسون   همبستگی از آزمون    حاصل   نتایج 

 (01 /0p≤ ،817 /0   =R ،خوشه )   و   آزمایش   طول  در   الروها  تغذیه  میزان   بین  دارد.   وجود   داری معنی   و   مثبت   همبستگی  
تنها    یافت   داری معنی   همبستگی   فیزیكی و شیمیایی،   فاکتورهای   سایر    خوشه،   وزن   و   وها وزن الر   یش افزا   ین ب نشد. 

همچنین بین تراکم خوشه و میزان فضوالت الروی،    (. 0p≤  ،645 /0    =R/ 05داشت )   وجود   داری معنی   و   مثبت   همبستگی 
های ارقام، رابطه  وزن شفیره و ویژگی   (. در نهایت، بین 0p≤  ،704 /0    =R/ 05داری وجود داشت ) همبستگی مثبت و معنی 

 داری به دست نیامد. معنی 
را در ارقام  Eupoecilia ambiguella و     Lobesia botranaسارت ناشی از خ   [ 36]   ( 1993ن ) پاوان و همكارا 

کردند که خسارت کرم خوشه  گزارش  و  کردند  بررسی  ارقام که خوشه زودرس،  در  انگور  بزرگ خوار  و  های  دارند  تر 
در تحقیقی روی   [ 16]  ( 1998فرمود ) تر هستند، بیشتر است. همچنین  ترند یا ارقامی که به پوسیدگی حساس متراکم 

  همبستگی   خوار، ها و میزان آلودگی به کرم خوشه خوار انگور نشان داد که بین فشردگی خوشه نسل سوم کرم خوشه 
 وجود دارد. 

دار  در بررسی همبستگی نرخ مصرف نسبی با خصوصیات فیزیكی و شیمیایی انگور، نتایج، بیانگر همبستگی معنی 
یتریک اسید و میزان آنتی سیانین ارقام انگور است. این احتماال  به این دلیل است  و منفی با میزان تارتاریک اسید و س 

زمان معین، میزان تغذیه کمتری از ارقام داشته باشند یا شاید اسیدهای فوق  شوند الرو در مدت که این مواد موجب می 
خوشه  کرم  همان باشند   سمی خوار،  برای  که .  )   طور  همكاران  و  دادن   [ 37]   ( 1970کلون  حلقوی  نشان  آلی  اسید  د 

خاصیت    Ostrinia nubilalisموجود در شاخ و برگ ذرت بر روی ساقه خوار اروپایی     (Dimboa)هیدروکسامیک اسید  
 زنوزی دارند. آنتی 

 ترجیح میزبانی الرو و حشره کامل روی ارقام مختلف
،  0p≤    ،9 =df/ 001های مختلف ) خوار به میزبان نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین گرایش الروهای کرم خوشه 

78 /5 =F گذاری حشرات ماده روی ارقام مختلف  ( و نیز ترجیح تخم (0/ 001p≤ ،  9 =df ،  04 /6 =F )   داری  اختالف معنی
داری، بیشتر  طور معنی های کشمشی بوانات و رطبی سفید زرقان را به (. الروها برای تغذیه، رقم 5و    4وجود دارد )جداول  

های صاحبی سیاه مزایجان و سفید انگور قوچان مشاهده شد.  اند و کمترین گرایش در رقم از سایر ارقام ترجیح داده 
  کشمشی   و (  6/ 8±0/ 58)   اوزم   قزل   ارقام   گذاری را روی پره بیشترین تخم حشرات ماده این شب ریزی،  همچنین از نظر تخم 

( و  1/ 2±0/ 37)   قوچان   انگور   سفید   های رقم   روی   ترتیب   به   نیز   ریزی تخم   میزان   کمترین   . اند داشته   ( 6/ 6±0/ 92)   بوانات 
 .  آمده است   دست   به   ( 1/ 6±0/ 6) سمرقندی سفید مزایجان  رقم  

گذاری حشرات ماده با خصوصیات فیزیكی  خوار و ترجیح تخم همبستگی بین ترجیح میزبانی الرو کرم خوشه بررسی  
گذاری  و شیمیایی ارقام مورد مطالعه نشان داد که تنها همبستگی بین درجه بریكس و ترجیح میزبانی الرو و ترجیح تخم 

 داری مشاهده نشد. ین سایرین، اختالف معنی ( و ب 0p≤  ،666 /0 -    =R/ 05دار و معكوس وجود دارد ) رابطه معنی 
داری بیشتر از سایر ارقام ترجیح  طور معنی های کشمشی بوانات و رطبی سفید زرقان را به با توجه به نتایج، الروها رقم 

این رقم  زنوزی در  توان به وجود ویژگی آنتی ترجیح تغذیه الروها روی ارقامی مانند سفید انگور قوچان را می اند. عدم داده 
ارتباط داد. رضایی و همكاران، ترجیح میزبانی الروهای پروانه سفید آمریكایی را روی پنج میزبان مختلف، مورد مطالعه  

رانا  همچنین در مطالعات  دهند.  ها ترجیح می قرار دادند و نشان دادند که الروها برگ توت را نسبت به سایر میزبان 
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در مقایسه با    Brassica  napusنسبت به    ( Lipaphis erysimi)   ردل مبنی بر ترجیح بیشتر شته خ   [ 38]   ( 2005) 
Brassica juncea     وBrassica rapa     .رسد که تمایز شته در استقرار روی ارقام نظر می به    گزارش شده استB. 

rapa    و B. juncea  های مرفولوژیكی گیاه میزبان، ارتباط دارد که جذابیت بیشتری را برای تشكیل  به برخی از ویژگی
 کند.  ها برای شته ایجاد می کلونی روی آن 

گذارد. این تغییر رفتار  ریزی و استقرار حشره، تأثیر می زنوزی گیاه میزبان، بر رفتار تخم طور کلی، مقاومت آنتی به 
در این    . [ 39]   وصیات مورفولوژیكی، بیوفیزیكی، بیوشیمیایی و کیفیت ساختاری گیاه میزبان باشد تواند ناشی از خص می 

داران نسبت به انتخاب گیاه میزبان، ترجیح  پولک دهد که راسته بال نشان می   [ 40]   ( 1989)   ک ی رنو رابطه، مطالعات  
 ریزی دارند.  تخم 

رود فاکتورهای فیزیكی مانند رنگ  اده، احتمال می گذاری حشرات م در نتایج به دست آمده در مورد ترجیح تخم 
ها و مواد جامد محلول و ...( روی انتخاب حشرات ماده،  ها، چگالی و ...( و بیوشیمیایی )اسیدها، فنول حبه   و شكل ها  حبه 

دهد که بوهای  ( نشان می 2006)   .Tasin et alمؤثر بوده باشند و باعث جذب یا دفع آنان شوند. به طور مثال، مطالعات  
 خوار انگور هستند.  کننده حشرات ماده کرم خوشه های انگور جلب متصاعد شده از میوه 

نتایج  .  [ 41]   ریزی شود زنوز تخم باعث ایجاد آنتی تواند  ترکیبات موجود در یک گونه گیاهی یا ارقام یک گیاه می 
 :Liriomyza huidobrensis (Dipteraگذاری  روی ترجیح میزبانی و تخم   [ 26]   ( 2005)   تین و پولین مار پژوهش  

Agromyzidae)   ارقام    آفت روی   ن ای   تغذیه گذاری و  روی چند میزبان مختلف انجام گرفت. نشان داد که میزان تخم
زنوزی در برخی از ارقام  ( وجود خاصیت آنتی 2006)   و همكاران   ی ن ی پاسكوال باشد. طبق پژوهش  مختلف، متفاوت می 
شود. همچنین معدود الروهایی که روی این ارقام رشدونمو  ها روی این ارقام می ریزی ماده تخم گالبی، سبب کاهش  

خوار  خوار برنج و کرم ساقه گذاری کرم ساقه م نتایج مشابهی از ترجیح تخ  . [ 41]   شوند رو می بیوز روبه یابند با پدیده آنتی می 
 . [ 42] نیشكر روی ارقام مختلف برنج و نیشكر به دست آمده است  

 گیریبحث و نتیجه 
مطلوبیت برای پناه گرفتن، تغذیه یا  زنوز، وضعیتی است که در آن، حشره یک وارایته گیاهی را به دلیل عدم آنتی 

  تواند بروز کند گذاری می زنوز تخم ای و آنتی زنوز تغذیه این پدیده به دو صورت آنتی   . [ 39]   کند یزی انتخاب نمی ر تخم 
خوار انگور، کمترین تمایل به تغذیه را روی رقم سفید  جمیع نتایج به دست آمده، الروهای کرم خوشه با توجه به    . [ 11] 

های این رقم، حجم و وزن  ریزی افراد ماده نیز روی این رقم بوده است. خوشه اند. کمترین میزان تخم انگور قوچان داشته 
پذیری را در  های آن، کمترین شاخص هضم چنین میوه گیرند. هم کمتری داشتند و کمتر مورد توجه این آفت قرار می 

اند که  تری را ایجاد کرده های کوچک اند. الروها روی این رقم، کمترین میزان تغذیه را داشتند و شفیره الروها سبب شده 
بی سیاه و سمرقندی  بیوز در ارتباط دانست. با توجه به نتایج این رقم در کنار ارقامی مانند صاح توان آن را با پدیده آنتی می 

 گردند. خوار انگور معرفی می عنوان ارقامی به نسبت مقام در برابر کرم خوشه زنوزی به سفید به علت داشتن خصوصیات آنتی 
ریزی روی ارقام رطبی سفید زرقان و کشمشی بوانات بوده است.  ای و تخم در نقطه مقابل، بیشترین ترجیح تغذیه 

پذیری باال سبب تغذیه بیشتر الروها  اند. شاخص هضم یری را روی این دو رقم داشته پذ الروها باالترین شاخص هضم 
گیرند و  و در نتیجه، خسارت بیشتر بوده است. این دو رقم نسبت به سایر ارقام، بیشتر مورد توجه این حشره قرار می 

 تر هستند. حساس 
از آنجایی که استفاده از ارقام مقاوم به حشرات، منجر به افزایش چشمگیر تولید محصول در مناطق عمده کشاورزی  
جهان گردیده، موضوع مقاومت گیاهان به حشرات، جایگاه مهمی را احراز کرده است. امروزه، استفاده از ارقام مقاوم در  



 35-53(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی                                                             رانی...بررسی حساسیت ده رقم انگور ای

50 

 
 

رو  ین ا های شیمیایی باشد؛ از  کش ر راستای کاهش مصرف حشره تواند گام مؤثری د برنامه مدیریت تلفیقی آفات می 
های مقاوم با سایر  عنوان تله در باغات و همچنین تلفیق واریته شناسایی ارقام مقاوم و حساس و کاشت ارقام حساس به 

واند اطالعات  ت های این پژوهش می تواند گامی مؤثر در راستای کاهش خسارت آفات باشد. یافته های کنترل آفات می روش 
 خوار را در دسترس قرار دهد. خصوص حساسیت یا مقاومت برخی از ارقام انگور نسبت به کرم خوشه   در   یه پا 
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