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 چكیده 

 ی از آفوات مموم  یكو  ،Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae) ،پسیل معموولی پسوته  

پوذیری بوه محلوول    نا خسارت جبرانها،  ها و میوه ها، روی جوانه با تغذیه از شیره نباتی در پشت برگ است کهایران  در  ستهباغات پ

گوذارد. از ایون رو هرسواله     تاثیر میمحلول های بعدی نیز روی عملكرد کمی و کیفی  در سالکه گاهی  طوری به آورد، می پسته وارد

کنند. با هدف کاهش ملرف سموم شیمیایی در باغات پسوته،   های مختلفی استفاده میکش باغداران برای کنترل این آفت از حشره

 تنداکسویر  ، سویرینول )حواوی علواره روغنوی سویر( و     صابون روغن نارگیل(کش حاوی  حشره) شامل پالیزینکش گیاهی  آفت سه

در منطقه کاشمر با غلظت دو  1331( روی حشرات بالغ پسیل پسته در سال حشره کش حاوی علاره فرآوری شده فلفل قرمز تند)

متری داشته و موجب کاهش جمعیت حشرات کامول  کش تنداکسیر کارائی ب در هزار انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که آفت

روز  21و  14، 7، 3درصود در زموان هوای     11/33±13/2و 14/31±41/3، 9/39±36/9، 11/93±66/1پسیل پسته، به ترتیب، بوه  

تولیود  ( در راسوتای  ®)تنداکسیر حشره کش حاوی علاره فرآوری شده فلفل قرمز تندبنابراین کاربرد گردد.  بعد از محلول پاشی می

 پسیل پسته مورد استفاده قرار گیرد. جمت کاهش خسارتتواند  محلول سالم می
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 مقدمه:

یك آفت بومی در ، Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae) ،پسیل معمولی پسته

ایران است. پسیل معمولی  در های پسته حاضر آفت کلیدی باغ باشد. این حشره درحال های ایران و کشورهای همجوار می کاری پسته

 کند و جمعیت آن معموالً های پسته در روزهای اول بمار شروع به فعالیت می شدن جوانه شدن و باز م متورپسته بالفاصله پس از 

یابد. وجود تراکم شدید جمعیت حشره همزمان با شروع مغزبستن و یا پس از آن، موجب اختالل در روند  می سریع افزایش طور به

باغداران پسته، حساسیت شدیدی  جمتهمین  گردد. به می به محلول پسته وارد زیادینتیجه خسارت  گردد و در پرشدن مغز می

 (.1313، شایگان و همكاران) دارندکش سعی در کنترل آن  ارگیری مواد آفتک و با به شتهاین آفت دا  نسبت به

تعوداد زیوادی   حوال   اسوت و توا بوه    کوش بووده   شیمیایی حشوره  ترکیباتبعد عمدتاً با استفاده از  به 1393 سالکنترل این حشره از 

 یكوی  مختلو  های  کش این حشره، حشره اند. به دلیل ظمور پدیده مقاومت در شدهش رسمی روی این آفت آزمای طور کش به حشره 

مطالعه تاثیر حشره کش موسپیالن نشان داد که کاربرد مقودار  . (1311)پناهی و همكاران، دادند پس از دیگری تأثیر خود را ازدست

دشومنان  کند و این در حالی است که از لحاظ تاثیر روی  لیتر آب، پسیل پسته را کنترل می 1333گرم موسپیالن در  293و  233

لیتر آب از حشره کش آکتارا )پودروتابل  1333گرم در  333(. غلظت 1373طبیعی جزو سموم با خطر متوسط می باشد )افشاری، 

 (.1313باشد )بلیرت،  درصد( برای کنترل آفت پسیل پسته مناسب است و روی دشمنان طبیعی نیز دارای اثر سوء می29

پراید، ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام روی پسیل پسته در آزمایشوگاه نشوان داد    ئید استامیمطالعه اثرات زیرکشندگی سموم نیكوتینو

 (.1331های زیستی این آفت دارد )امیرزاده و همكاران،  کش تیامتوکسام کارایی بمتری روی شاخص که حشره

در  9/2و  2ز )تنداکسیر(  با دو غلظت کش )پالیزین( و  حاوی علاره فلفل قرم کش گیاهی شامل صابون حشره بررسی تاثیر دو آفت

باشند. همچنین بین ترکیبات ذکر شده و نیز غلظت  هزار نشان داد که تمام این ترکیبات قادر به کاهش جمعیت شته و کنه انار می

پوالیزین  های بكاربرده شده، اختالف معنی دار مشاهده نشد. بر اساس اطالعات بدست آمده، جمت کاهش خسارت شته انار، ترکیب 

 (.1333و جمت کاهش خسارت کنه انار، ترکیب تنداکسیر تاثیر بیشتری داشته اند )فرازمند، 

کش استامی پراید و علاره الكلی آنغوزه روی پوره سن پنجم پسیل پسته در شرایط آزمایشگاه نشوان داد کوه    مطالعه سمیت حشره

گرم بر لیتور بعود    میلی 6گرم بر لیتر و آنغوزه  میلی 333پراید   برای استامی LC50طوری که  باشد به ی الكلی آنغوزه موثرتر می علاره

 (.1331ساعت است )سرنوشت و همكاران،  72از 

سواعته چوریش روی    9/1ام از علاره  پی پی 79کاربرد علاره گیاه چریش در کنترل پسیل پسته در آزمایشگاه نشان داد که غلظت 

فور و   ساعته چریش رو ی حشرات کامل دارای دارای بمترین اثر کنترلی هستند )هموایون  9/1ره ام از علا پی پی 133پوره و غلظت 

 .(1331همكاران، 

ام،  پوی  پوی  1933ام، کنسوالت   پوی  پوی  333هوای آکتوارا    کوش  درصود و حشوره   93مطالعه تأثیر علاره گیاه زیتون تلو  بوا غلظوت    

درصد  روی پوره پسیل پسته در آزمایشوگاه نشوان داد کوه علواره      29ن تل  ام  و زیتو پی پی 433ام، کونفیدور پی پی 1733آمیتراز
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ام به ترتیب دارای باالترین درصد کشندگی بوده است )عابدی و  پی پی 333درصد و حشره کش آکتارا  93گیاه زیتون تل  با غلظت 

 .(1331همكاران، 

لیتر روی پسیل پسته در آزمایشوگاه نشوان    میكرولیتر بر میلی 13مقایسه سه علاره برگ حنا، پوست پرتقال و بذر روناس با غلظت 

 (1331ی برگ حنا و پوست پرتقال اثر کشندگی بمتری دارند )روحانی و همكاران،  داد که علاره

در هوزار   2بوا غلظوت   بررسی تاثیر دو آفت کش گیاهی شامل صابون حشره کش )پالیزین( و  حاوی علاره فلفل قرمز )تنداکسویر(  

باشند. بر اسواس اطالعوات بدسوت     اد که هر دو حشره کش گیاهی قادر به کاهش جمعیت پوره و تعداد تخم پسیل پسته مینشان د

کش گیاهی تنداکسیر کارایی بمتری دارد )دانای طوس و همكواران،   آمده، جمت کاهش خسارت پوره و تعداد تخم پسیل پسته آفت

1331.) 

 پسیل پسته مشخص گردید.حشرات بالغ  پالیزین، سیرینول و تنداکسیر روی های گیاهی کش آفتدر این تحقیق تاثیر  

 

 ها: مواد و روش

 9انتخاب گردید. آزمایش با  1331جمت انجام پروژه، یك باغ پسته رقم اوحدی در منطقه کاشمر )استان خراسان رضوی(، در سال 

سیرینول )حاوی علاره روغنی گیاه کش گیاهی  ، آفت( 69SC % کش گیاهی پالیزین )صابون روغن نارگیل،  آفت سهتیمار شامل 

کش  ، حشره(EC 13%کش حاوی علاره فرآوری شده فلفل قرمز تند،  )حشرهتنداکسیر کش گیاهی  ، آفت(%13± 9 سیر

 بلوکمایدرخت( بر پایه طرح  43پاشی با آب( و  هر تیمار شامل دو درخت )در مجموع  شیمیایی رایج )موسپیالن( و شاهد )محلول

و تنداکسیر )ساخت شرکت کیمیاسبزآور( بوده و ، سیرینول گیاهی پالیزین کش آفت سهتكرار انجام شد.  4 با تلادفی کامل

 پاش فرقونی بممزن دار انجام گردید. پاشی توسط سم محلول

طووری در یوك روز    استفاده شد بوه  سانتیمتر 13×23های زرد چسبنده به ابعاد  برای تخمین تعداد حشرات بالغ پسیل پسته از تله

پاشی روی هر درخت یك عدد تله زرد چسبنده نلب گردید و حشرات جلب شده بوه آنموا  شومارش شوده و میوزان       قبل از محلول

روز بعد از محلول پاشی، محاسبه شد. آنالیز آماری نتایج بوا اسوتفاده از نورم     21و  14، 7، 3درصد کاهش جمعیت حشرات بالغ در 

 انجام گرفت. SASآماری افزار 

 

 نتایج:

تنداکسیر کارائی بمتوری نسوبت بوه     گیاهی کش نشان داد که آفتمقایسه میانگین درصد کاهش جمعیت حشرات بالغ پسیل پسته 

، 11/93±66/1پالیزین داشته و موجب کاهش جمعیت حشرات کامل پسیل پسته، به ترتیوب، بوه    های گیاهی سیرینول و کش آفت

و این در حوالی  گردد.  پاشی می روز بعد از محلول 21و  14، 7، 3درصد در زمان های   11/33±13/2و 41/3±14/31، 36/9±9/39

تیموار   و درصد کاهش جمعیت داشته است  23کش شیمیایی موسپیالن  پاشی تیمار حشره از محلولروز بعد  21  ماناست که در ز
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کوش گیواهی    کاهش جمعیتوی نداشوته اسوت. همچنوین آفوت      روز بعد از محلول پاشی 21و  14، 7پاشی با آب( در  شاهد )محلول

کوش پوالیزین داشوته اسوت      های دارای کاهش جمعیت بوده است و کارایی بمتری نسوبت بوه آفوت    سیرینول در تمام نمونه برداری

 (.1)نمودار 

یابود و   اشی جمعیت در همه تیمارها کاهش میپ دهد که پس از محلول مقایسه تغییرات جمعیت حشرات بالغ پسیل پسته نشان می

 ترین جمعیت به ترتیب در تیمارهوای تنداکسویر، موسوپیالن و سویرینول وجوود داشوته اسوت.         کند و پایین سپس افزایش پیدا می

جمعیوت   اجورای تحقیوق دارای بواالترین    طوول مودت  دهد که تیمار شاهد همواره در  همچنین مقایسه تغییرات جمعیت نشان می

 .(1)شكل باشد میرات بالغ پسیل پسته حش

 
 درصد کاهش جمعیت حشرات بالغ در روزهای بعد از محلول پاشی( 1)نمودار
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( منحنی تغییرات جمعیت حشرات بالغ پسیل در طول اجرای تحقیق1شكل )  

 

 بحث:

پسیل پسته داشته  حشرات بالغنتایج بدست آمده نشان می دهد که آفت کش گیاهی تنداکسیر کارایی مناسبی در کاهش جمعیت 

کوش، یوك ترکیوب     و عالوه بر آن دوام تاثیر آن نیز تا سه هفته مناسب بوده و درحد سموم شیمیایی بوده است. عالوه بر ایون آفوت  

ل  شیمیایی از جمله کالیپسو، انویدور و میتوا   تهای مخ کش مقایسه حشرهر حالی است که و این د باشد ارگانیك و بدون خطر می

 (.  1314نشان داد که روی دشمنان طبیعی دارای تاثیر سوء هستند )بلیرت، 

 

 نتیجه گیری:

و محویط زیسوت سوالم و عودم تواثیر  منفوی روی        لذا با توجه به نتایج بدست آمده، و در راستای تولید محلول سوالم و ارگانیوك  

تنداکسیر  )غلظت دو در هزار( جمت مدیریت پسیل پسته در باغوات پسوته، قابول     گیاهی کش پاشی با آفت محلول دشمنان طبیعی

 استفاده می باشد.
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ی زیتون تل   های رایج و علاره کش . مقایسه سمیت برخی از حشره1331عابدی، علی اکبر. اولیائی ترشیز، علی و کروژده، حسین.  -11

(sapindalesMeliaceae)  Melia azedarach پسیل معمولی پسته رویBurkhardt & lauterer Agonoscena pistaciae 

 .313در شرایط آزمایشگاهی. خالصه مقاالت بیستمین کنگره گیاهپزشكی ایران. دانشگاه شیراز. صفحه 

 Agonoscenaدر کنترل پسیل پسته Azadirachta indica. کاربرد علاره چریش 1331. یهمایون فر، فرهاد و زهدی، هاد -12

pistaciae 366ایران. دانشگاه شیراز. صفحه  در شرایط آزمایشگاه. خالصه مقاالت بیستمین کنگره گیاهپزشكی. 
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  Abstract 

Pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae) ، is the most 

important pest of pistachio orchards in Iran to reduce the quantity and quality of product. Several 

different insecticides have been used to control psylla by gardeners. In the present study, for 

reduction of chemical insecticides using, the application of palizin, sirinol and Tondexir The 

pistachio psylla adults were tested in the fields of Kashmar region, during 2012. The treatments 

were compared considering psylla population before and after treatment. Based on the results, 

tondexir (2000 ppm) treated fruits was reduced psylla adults population by 59.81±1.66, 

35.5±5.96, 31.14±3.48 & 30.88±2.13%, respectively, in 3, 7, 14 & 21 days after treatment. 

Therefore, hot pepper extract insecticide emulsifiable (Tondexir
®
 WP) spray over the whole 

canopy of pistachio trees (2000 ppm), were effective in decreasing pistachio psylla damage. 
 

 

Key words: pistachio psylla, Agonoscena pistaciae, herbal pesticide, palizin, sirinol, tondexir, 

pest control, healthy product 
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