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 چکیده
به مدت يک ساال در اساتان    2932اين بررسي از ابتداي سال  ،با هدف كاهش مصرف سموم شيميايي در باغات پسته        

در قالاب  با سم راياج منطقاه    ظت هاي مختلف صابون حشره كش پاليزين غلهاي خراسان رضوي و خراسان جنوبي انجام و 

آماربرداري از تعداد پوره هاي پسيل، ياک روز   .قرار گرفت ايسهمقبلوک، مورد  4تيمار و  1طرح بلوک هاي كامل تصادفي در 

ميزان مرگ و مير پوره هااي پسايل براسااس فرماول     در پايان . روز بعد از محلول پاشي صورت گرفت 02و  24، 6، 9قبل و 

ناد دامناه اي دانکان    تجزيه و تحليل گرديد. ميانگين تيمارها نيز با آزماون چ  SASتيلتون تصحيح و با نرم افزار   -هندرسون

روز بعد از محلول پاشي اختالف بسيار معني داري بين تيمارها از نظر تعداد پاوره  24و  6،  9مقايسه شد. نتايج نشان داد كه 

مقايساه  روز بعد از محلول پاشي تفاوت  معناي داري باين تيمارهاا مشااهده نشاد. پاس از        02پسيل پسته وجود دارد  ولي 

روز بعد از محلول پاشي تيمار هااي   6و  9  ،دانکنا آزمون چند دامنه اي بير پوره هاي پسيل پسته  درصد مرگ و مميانگين 

در هزار (  01/2محلول پاشي ، موسپيالن ) روز بعد از  24و در هزار(  1/0در هزار ( و  پاليزين ) 01/2حشره كش موسپيالن ) 

بنابراين  براي مبارزه با پسيل پسته كاربرد صابون حشره كش پاليزين بيشترين مرگ و مير را به پوره هاي آفت وارد نمودند.  

در هزار پس از پايان زمان گلدهي درختان پسته مناسب تر است.  1/0به نسبت 

حشره کشپسته، پسیل پسته،  ،پالیزین   کلمات کلیدی: 

 مقدمه

هااي اياران و كشاورهاي همجاوار     كارييک آفت بومي در پسته Agonoscena pistaciae پسيل معمولي پسته

پسايل معماولي پساته بالفاصاله      .هاي پسته در ايران استحاضر آفت كليدي و مهم باغاين حشره درحال .باشدمي

كناد و جمعيات آن معماوالً    هاي پسته در روزهاي اول بهار شروع به فعاليت ميشدن و بازشدن جوانهپس از متورم

تراكم شديد جمعيت حشره همزمان با شروع مغزبساتن و ياا پاس از آن، موجاب      وجود .يابدميطورسريع افزايشبه

كه گااهي  طوريگردد، بهگردد و در نتيجه خسارت زيادي به محصول پسته وارد مياختالل در روند پرشدن مغز مي

فت داشته و اين آهمين دليل باغداران پسته، حساسيت شديدي نسبت بهبه .سازدسال متوالي را متأثرمي 9محصول 

زيست كش برروي محيطعالوه بر اثرات جانبي كه موادحشره ،كش سعي در كنترل آن دارندكارگيري مواد آفتبا به

شاود و  يما  هااي پسايل هماواره دياده    كنند، پديده ظهور مقاومت نياز در جمعيات  و فعاليت حشرات مفيد واردمي

پسايل   .(2982اناد )مهرناژاد،   ان ايان آفات عااجز باوده    كش در جلوگيري از طغيا توان ادعا نمود كه موادحشرهمي
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راساس . بشداز ايران گزارش 2901معمولي پسته اولين بار توسط كريوخين روي درختان پسته اهلي و بنه در سال 

پسايل غالاب   Agonoscena pistaciae   وسيله مهرناژاد انجاام شاد، مشاخص گردياد گوناه      هايي كه بهبررسي

كنترل اين حشره از دهاه  . شودميهاي بيشتر توصيهها بررسياست و درمورد حضور سايرگونههاي ايران كاريپسته

كاش  حشرهحال بيش از شصت نوع مادهاست و تا به كش بودهبعد عمدتاً با استفاده از مواد شيميايي حشرهبه 2312

ت عليه ايان آفات   .د.ونيکوتين و دهاي سولفات ددرابتدا حشره كش.  اندشدهطوررسمي برروي اين آفت آزمايشبه

ترتيب باراي كنتارل ايان آفات     ها، تيودان و فوزالون بههاي پاراتيون، ديمتوآتاستفاده شد و پس از آن حشره كش

هاي ذكرشده يکي پس از ديگري تاأثير  گرديد، ولي به دليل ظهور پديده مقاومت در اين حشره، حشره كشاستفاده

شده پسته داراي حساسيت و مقاومت متفاوتي دربرابر ارقام شناسايي .(2982همکاران، دادند)پناهي وخود را ازدست

قوچي، اكبري و احمدآقايي و نيز ارقام مختلف درختان نر در فصل بهار حداكثر جمعيات  ارقامي چون كله .اندپسيل

بيعاي، معماوالً جمعيات    دهد كاه در شارايط ط  ميمطالعات مهرنژاد نشان .نمايندخود جذب ميحشرات كامل را به

در بين ارقام پسته اهلي كمتارين   .باشدقوچي بيشتر از رقم اوحدي ميپسيل پسته بر روي پسته ارقام اكبري و كله

زرنااد، ساارخس، ايتاليااايي ريااز و درشاات  هااا در ارقااام بااادامي گااذاري و طااوالني تاارين دوره رشااد پااوره تخاام

بررسي حشره كش الروين روي مراحل مختلاف پسايل بکاار بارده     در يک  . (2982شود)پناهي و همکاران،ميديده

مطالعه  .(2969شد كه موجب افزايش ميزان تخمگذاري پسيل شده و لذا قابل توصيه نمي باشد )سميع و همکاران،

ليتر آب، پسيل پسته  2222گرم موسپيالن در  012و  022تاثير حشره كش موسپيالن نشان داد كه كاربرد مقدار 

مي كند و اين در حالي است كه از لحاظ تاثير روي دشمنان طبيعي جزو سموم با خطر متوسط مي باشد  را كنترل

درصد( براي كنترل آفات  01ليتر آب از حشره كش آكتارا )پودروتابل  2222گرم در  922غلظت  .(2963)افشاري، 

حشره كش پرايد با  .(2989رت، پسيل پسته مناسب است و روي دشمنان طبيعي نيز داراي اثر سوء مي باشد )بصي

 .(2968پي پي ام( داشت )امامي،  2122پي پي ام تاثير كمنري نسبت به حشره كش ميتاک ) 612و  122غلظت 
مقايسه سه حشره كش كاليپسو، انويدور و ميتاک نشان داد كه دو حشره كاش كاليپساو و انويادور تااثير كمتاري      

 .(2984ي دشامنان طبيعاي داراي تااثير ساوء هساتند )بصايرت،       نسبت به ميتاک دارند و هر سه حشره كش رو
در هازار نشاان داد كاه     1/0و  0آفت كش گياهي شامل پاليزين، سيرينول و تنداكسير با دو غلظت  9بررسي تاثير 

همچنين بين تركيبات ذكر شده و نياز غلظات    تمام اين تركيبات قادر به كاهش جمعيت شته و كنه انار مي باشند

بر اساس اطالعات بدست آمده، جهت كاهش خسارت شته اناار،   .ربرده شده، اختالف معني دار مشاهده نشدهاي بکا

 .(2932تركيب پاليزين و جهت كاهش خسارت كنه انار، تركيب تنداكساير تااثير بيشاتري داشاته اناد )فرازمناد،       
ظ برناگ سابز و باا باوي     پاليزين يک حشره كش و كنه كش تماسي است و شکل ظاهري آن به صورت ماايع غلاي  

درصاد( باه هماراه    62تاا 72مطبوع عصاره هاي گياهي قابل حل در آب مي باشدكه از صابون غليظ روغن نارگيال ) 

عصاره ي نعناع واكاليپتوس تشکيل شده است كه باعث ايجااد اخاتالل در سيساتم تنفساي و آسايب باه اساکلت        

سريع آن ميگاردد كاه در آزمايشاات انجاام گرفتاه      خارجي حشره كه موجب خروج مايعات حياتي از بدن  و مرگ 

بوسيله موسسه تحقيقات گياهپزشکي كشور ، كارآئي خود را در مبارزه با شته جاليز بار روي خياار گلخاناه اي، در    

مقايسه با سم شيميائي متاسيستوكس، به اثبات رسانيده و بعنوان نخستين حشره كش بادون باقيماناده سامي در    

پااليزين همچناين در كنتارل     .در هيئت نظارت بر سموم به ثبت موقت رسيده اسات  28/7/2986كشور، در تاريخ 

( در مراحل پوره و باالغ بار    . . . گونه هاي مختلف شته و كنه هاي زيان آور )كنه دونقطه اي ، كنه قرمز مركبات و

سايرينول ياک    . مي باشاد  روي گروه وسيعي از محصوالت كشاورزي )سبزي ، صيفي ، ميوه و گياهان زينتي( موثر

حشره كش تماسي حاوي عصاره روغني سير است كه شکل ظاهري آن به صورت مايع غليظ برنگ سابز و باا باوي    

نحاوه ي اثار آن باا ايجااد اخاتالل در       و به صورت مايع غليظ به رنگ سبز و با بوي سير فرموله شاده اسات و   سير

در آزمايشات انجاام گرفتاه ، كاارآئي بااالي خاود را در       .سيستم تنفسي حشره كه موجب مرگ سريع آن مي گردد
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مبارزه با سفيدبالک ها )مگس سفيد( در گلخانه هاي گياهان زينتي و سبزي و صيفي ، بدون به جااي گاذاردن اثار    

سيرينول همچنين در كنترل مينوز ، شپشک ها ، تريپس ، زنجرک ها و كنه هاا در   .سمي ، به اثبات رسانيده است

روياي و   با توجه به اينکه پوره و حشرات كامال پسايل در ساطح    .(2932ا و باغات موثر مي باشد)فرازمند،گلخانه ه

برگهاي پسته از شيره گياهي تغذيه مي كنند، روشي كه مانع تغذيه پسيل گردد، مناسب تار از حشاره كاش     زيرين

ياه شاده از روغان نارگيال(،     تركيبات گياهي شامل پااليزين )صاابون حشاره كاش ته     .هاي شيميايي موجود است

سيرينول )تهيه شده از عصاره سير( و تنداكسير )تهيه شده از فلفل قرمز( در كشور توليد شده و جهت آفات مکنده 

 .كارايي خوبي دارند

تاضمن بررسي تأثير تركيب گياهي پاليزين روي پسايل پساته ، تعياين ميازان مصارف و      شد در اين تحقيق سعي 

 .آن، راهکار مناسبي جهت مبارزه بااين آفت خطر ناک ارايه شودبهترين زمان مناسب 

 
 مواد و روش ها

در در دو منطقه ي استان هاي خراساان رضاوي و خراساان جناوبي      پروژه باتوجه به اهداف پيش بيني شده، اين  

براساس نقشه  درختان پسته، انتخاب  در هر منطقه  به منظور اجراي پروژه يک باغ همگن اجرا گرديد. 2932سال 

 4و  تيماار  1طرح در قالب بلوكهاي كامال تصاادفي در    .دشو آزمايش از اوايل خرداد ماه آغاز  عالمتگداريي طرح 

 1/0و  0،  1/2پااليزين   تيماار   1 .درخات( انجاام  شاد    42درخت )درمجموع  0بلوک اجرا و هر واحد آزمايشي با 

ماورد مقايساه قارار    محلاول پاشاي باا آب(   و شاهد )در هزار( 012/2سم رايج منطقه )موسپيالن به غلظت ، درهزار 

   گرفتند.
پاس از  حلاول پاشاي   . ماياران ماي باشاد    تركيبات گياهي مورد استفاده)پاليزين( سااخت شاركت كيمياا سابزآور     

پس از پايان گلدهي درختان خرداد ماه اوايل آزمايش در  .گرفتتوسط سم پاش پشت تراكتوري انجام كاليبراسيون 

بارگ كامال )حااوي ساه      22براي نمونه برداري از پوره ها، از هر درخت تعاداد   .انجام شد ته و تشکيل ميوه هاپس

مختلف جدا و در داخل كيسه هاي پالستيکي به آزمايشگاه منتقل و با بينوكولر تعداد  پاوره   ت هايبرگچه( در جه

روز بعاد از   02و  24، 6،  9قبال و   ياک روز آماربرداري د. شمارش شسانتيمتري پشت برگ 0*0در داخل كادر ها 

درصاد باود بار     92مرگ و مير احتمالي موجود در شاهد در صورتي كاه كمتار از    فت.هر محلول پاشي صورت  گر

 (:2337اساس  فرمول هندرسون تيلتون اصالح شد )نقل از بوسيک، 

222 × (Ca) ×  Cb / TB × (Ta -2 )= درصد مرگ و مير 

Ta ر تيمار محلول پاشي شده بعد از محلول پاشي= تعداد پوره د 

Ca تعداد پوره در شاهد بعد از محلول پاشي = 

 Tbتعداد پوره در تيمار محلول پاشي شده قبل ازمحلول پاشي = 

Cbتعداد پوره در شاهد قبل از محلول پاشي = 

اي دامناه  يمارهاا از آزماون چناد   انجام و جهت برآورد مقايساه مياانگين ت   SASافزار تجزيه آماري با استفاده از نرم

 دانکن استفاده شد.

 

 نتایج و بحث

روز بعد از محلول پاشاي تيمارهااي حشاره     6و  9نتايج حاصل از آزمايش در استان خراسان رضوي  نشان داد كه  

در هزار بيشاترين مارگ و ميار را باه پاوره هااي        1/0در هزار  و پاليزين به نسبت  01/2كش موسپيالن به نسبت 

روز بعد از محلول پاشي بتدريج افزايش يافت و باه بااالترين    6پسيل پسته وارد نمودند. درصد تاثير اين تركيبات تا 
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روز  بعد  از  محلول پاشي تفاوت بين حشاره كاش    24ميزان رسيد بطوريکه اين ميزان بتدريج كاهش يافت و  در  

روز بعاد از محلاول پاشاي      9ساتان خراساان جناوبي،    ((. در ا2و شاکل  2موسپيالن و پاليزين زياد تر شاد)جدول  

روز بعاد   24و  6تيمارهاي حشره كش موسپيالن  بيشترين مرگ و مير را به پوره هاي پسيل پسته وارد نمود  ولي 

از محلول پاشي درصد تاثير  پاليزين بتدريج افزايش يافت بطوريکه با تيمار حشره كش موسپيالن در يک گروه قرار 

 (.  0وشکل 0روز بعد از محلولپاشي بود كه بتدريج كاهش يافت)جدول  6رين ميزان مرگ و مير پاليزين گرفت. يشت
 
 

-خراسان رضوی  مرگ و میر پوره های پسیل پسته در  تیمارها در تجزیه واریانس مربوط به درصد  -1جدول 

1321 

روز هاي  بعد از محلول پاشي ميانگين مربعات  
تمنبع تغييرا درجه آزادي  

روز 02 روز 24  روز 6  روز 9   

12/92  n.s. 83/04  n.s. 17/08  n.s. 17/99  n.s. 9 بلوک  

26/419  n.s. 09/480 ** 69/417 ** 17/828  تيمار 9 **

76/84  17/11  22/19  26/12  اشتباه 3 

47/21  %  73/22%  94/3%  02/22% اتضريب تغيير    

  معني دارغير عني دار  وكامال ممعني دار ، به ترتيب    .n.sو        **

 

 

     1321-جنوبیخراسان مرگ و میر پوره های پسیل پسته در  تیمارها در تجزیه واریانس مربوط به درصد  -2جدول    

روز هاي  بعد از محلول پاشي ميانگين مربعات  
درجه 

 آزادي
 منبع تغييرات

روز 02 روز 24  روز 6  روز 9   

427/7  n.s. 270/07  n.s. 276/62  n.s. 170/022  n.s. 9 بلوک  

612/3  n.s. 270/2232 * 276/837 ** 003/2198  تيمار 9 **

180/4  003/280  883/03  837/264  اشتباه 3 

46/1  %  46/23%  38/7%  90/28% اتضريب تغيير    

  معني دارغير كامال معني دار  ومعني دار ، به ترتيب    .n.sو    **،       *

         

تايج حاصل از دو منطقه اجراي آزمايش مي توان چناين گفات كاه درصاد مارگ و ميار حشاره كاش         بر اساس ن  

در هازار روي  پاوره هااي پسايل پساته       1/0در هزار و تركيب گياهي پاليزين به نسبت  01/2موسپيالن به نسبت 

بود ، ولي با توجه باه   نزديک به هم بودند. گرچه در تمام مراحل حشره كش موسپيالن در باالترين گروه قرار گرفته

اينکه پاليزين يک تركيب گياهي است و اثرات منفي روي گياه، دشمنان طبيعي، كارگران سمپاش و محيط زيسات  

 1/0ندارد، نسبت به حشره كش مصنوعي مزيت دارد.  بنابراين  براي مبارزه با پسيل پسته كاربرد پاليزين به نسبت 

تان پسته مناسب تر اسات. تااثير ايان تركياب گيااهي پاس از محلولپاشاي        در هزار پس از پايان زمان گلدهي درخ
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روزبعد  قابل توجه است و بتادريج   24روز بعد از محلولپاشي به حداكثر مي رسد.  و تا  6بتدريج افزايش يافته ، در 

 كاهش مي يابد.
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