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چكيده
پسیل معمولی پسترAgonoscena pistaciae Burckharat ،
 ،& Lautererيکی از آفات م م هاغات پستر ش ايتان اس

رر ها تغذير از شیته نباتی ،خساشت بتان ناپذيتر هر
محصول پستر اش میآ ش  .از س شفتن شیته گیايی هاعث
ضعف عمومی شختان پستر ،ايجا لکريار ق وهار ش ر
هتگ ،شيزه هتگيا وانريا ،ايجا انريار روچک ،رايش
زن مغز افزايش شصد پوری يان هستگی میوه میشو .
تعدا نسل پسیل پستر ش ارثت نقاط رشوش  0-1نسل ش
سال میهاشد .رنتتل پسیل پستر ش قالب هتنامر مديتي
تلفیقی امکانپذيت اس  .هر يمین منظوش ضمن هاز يد منظم
ش ياهی آف ش هاغ ،ش هيار مختلف از قبیل شعاي اصول
هاغبانی ،شخم يخآب زمستانر تا ا ايل اسفند ،نصب راشت
زش ش ا ل فصل (هعد از توشم وانريا) زمان شيزه
پسیليار زمستانگذشان از ا اسط اسفند تا ا اسط
حماي از شمنان طبیعی ،استفا ه از
اش يب ش  ،حفاظ
اشقام مقا متت ش زمان احداث هاغ ش ن اي راشهت تتریبات
محافظتی آف رش ش رنتتل آف موثت يستند .آستانر
اقتصا ر هتار تتریبات محافظتی ،تعدا  1پوشه هر ازاء يت
هتگچر هتار تتریبات آف رش ،تعدا  94الی  91پوشه هر
ازاء يت هتگچر میهاشد .تعدا  90تتریب آف رش
مباشزه ها آف توصیر شده اس  ،رر انتخاب آف رش مناسب
ش يت مقطع زمانی هايد ها تو ر هر عوامل مختلفی مانند
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معی آف  ،زمان راشهت  ،آف رشيار هکاش شفتر قبلی،
نحوه تأثیت آف رش غیته صوشت گیت  .يمچنین تتریب
استقتاش
محافظتی رائولین هايستی قبل از افزايش معی
آف هت ش ر شختان استفا ه شو .
واژههايكليدي:
پسیل معمولی پستر ،رنتتل تلفیقی ،مباشزه شیمیايی ،راشت
زش  ،آف رش
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مقدمه
پستر هر عنوان يک محصول استتاتژيک ايگاه خاصی شا
ش هین تولیدات رشا شزر اشا هو ه هخش عمدهار از
صا شات غیتنفتی ايتان شا تشکیل می يد (پنايی يمکاشان،
 .)9939يکی از م متتين عوامل خساشتزا ش مناطق
پسترراشر ،و آف پسیل معمولی پسترAgonoscena ،
 ،pistaciae Burckharat & Lautererاس (سمیع
يمکاشان.)9930 ،
زمستانگذشانی پسیل پستر هر صوشت حشتة رامل زيت
پوستکيا ،هقايار گیايی ،رلوخريا ،شکاف يواشيا
ساختمانيار مجها ش ههاغ مهیهاشهند .شانت ار فهصل
زمهستان ينگام گتم شدن يوا معی زمستانگذشان ها
يجوم هر هاغات پستر ،اهتدا رمی از وانريار ش حال هاز
شدن تغذير سپس ش ر وانريا هتگيا تخمشيزر
میرنند (شکل  )2 9ها تو ر هر مساعد هو ن شتايط
مايی ستيعا معی خو شا افزايش می يند .هیشتتين
خساشت آف متهوط ماهيار گهتم سهال مهیهاشد ،زيتا
افزايش ش ة حتاشت مو ب افزايش معی پسیل پستر
میگت  .تعدا نسل پسیل پستر ش ارثت نقاط رشوش 0-1
نسل ش سال میهاشد (سمیع يمکاشان.)9930 ،
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شکل  -9حشتهرامل پسیل معمولی پستر

شکل  -2پوشه پسیل معمولی پستر
خساشت پسیل پستر ش نتیجر از س شفتن شیته
گیايی هاعث ضعف عمومی شختان پستر ،ايجا لکريار
وانريا ،ايجا انريار
ق وهار ش ر هتگ ،شيزه هتگيا
يان
روچک ،رايش زن مغز افزايش شصد پوری
هستگی میوه میشو (شکل ( )9م تنژا .)9939 ،
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شکل  -9خساشت پوشه پسیل معمولی پستر
خساشت پوشهيار پسیل پستر ش ر شختان ش زمان
هیشتت از سايت مواقع سال اس  .يکی ش خت ا ماه ،رر هاعث
شيزه هتگيا ،خوشريا ،وانريا افزايش میزان پوری
يگتر ش مت ا ماه ،رر هاعث نامتغوهی محصول ،افزايش
مقداش يان هستگی تا حدر شيزه هتگيا میگت  .لذا
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يژهار

رنتتل پسیل پستر ش ماهيار خت ا تیت از ايمی
هتخوش اش اس (امامی9911 ،؛ م تنژا .)9939 ،
و تتارم شديد معی حشته يمزمان ها شت ع مغز
هستن يا پس از آن ،مو ب اختالل ش ش ند پتشدن مغز
شنتیجر خساشت بتانناپذيتر هر محصول پستر
میگت
اش میگت  ،هرطوشررر گايی محصول  9سال متوالی شا
متاثت میساز (پنايی يمکاشان.)9939 ،
زمانیرر معی آف رم هو ه يا پوشهيها ش سهنین ا لیهر
خو هاشند میزان شکتك ش ر هتگيا رم اس رر اين حال
م آف يده شده خساشت قاههل
هیشتت ش نسليار ا ل
تو ر نیهس  .سمپاشیيار هیش ير ش اين متاحل ،معیه
ا لیر محد شمنان طبیعی شا از هین ههت ه طغیان آف
شا ش نسليار هعدر مو ب میگت  .ش نسليار موا ر هها
فصول گتم تولید شکتك هر حدر اس رهر زيهت شختهان شا
میپوشاند (شکل  .)0ش اين متحلر هتگيا شيزه مهیرننهد،
شيز پوك شدن خوشريا میشهو .
رر سبب ضعف شخ
ش اين زمان تجمع پسیل ش ر وانريا ،میتواند شيزه آنيا
شا ش پی اشتر هاشد لذا هايد ،مباشزه ها آف  ،هی شنگ انجام
شو .

6

شکل  -0شيزه شکتك زيت شخ
خساشت پسیل معمولی پستر
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ش نتیجر

رنتتل اين حشته از ير  9114هر هعد عمدتا ها استفا ه
تا هرحال هیش از
از حشتهرشيار شیمیائی هو ه اس
شص نوع ما ه حشتهرش هرطوش شسمی ش ر اين آف
آزمايش شده اس  .ش اهتدا حشتهرشيار سولفات
نیکوتین . .ت علیر اين آف استفا ه شد پس از آن
حشتهرشيار پاشاتیون ،يمتوآت ،تیو ان فوزالون هر
تتتیب هتار رنتتل اين آف استفا ه گت يد .مصتف متوالی
اين سموم ش يک شه چندسالر ،هر لیل چند نسلی هو ن
نیز سمپاشیيار هیش ير،
قدشت زا آ شر هاالر اين آف
هاعث هت ز پديده مقا م  ،از هین شفتن شمنان طبیعی آفات
طغیان شديدتت آفات گت يد (هصیتت.)9939 ،
هت اساس نتايج تحقیقات مختلف ش رشوش ،ش حال
رنتتل آف پسیل
حاضت تعدا  90تتریب آف رش
معمولی پستر هر ثب شسیده اس (نوشهخش .)9911 ،راشهت
مقداش  214 244گتم آف رش استامیپتايد ش  9444لیتت
آب ،نیز غلظ  944گتم آف رش تیامتورسام ش 9444
لیتت آب توصیر شده اس (افشاشر9911 ،؛ هصیتت.)9939 ،
راشهت رائولین فتآ شر شده (سپیدان®) ،منجت هر رايش
میزان تخمشيزر نیز تلفات پسیل معمولی پستر شده
عال ه هت آن ،شه زمانی تاثیت آن نیز از حشتهرشيار
شیمیايی هیشتت هو ه اس (حسن زا ه يمکاشان9912 ،؛
فتازمند يمکاشان .)9919 ،استفا ه از تتریب صاهون ش غن
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ناشگیل (پالیزين®) ش هاغات پستر ،مو ب رايش معی
پسیل معمولی پستر شد (فتازمند.)9912 ،
دستورالعمل
ها تو ر هر نتايج هر س آمده از تحقیقات ،ستوشالعمل
مديتي رنتتل پسیل معمولی پستر ههر منظهوش
زيت
تولید محصول سالم پیشن ا میگت :
 -9هاز يد منظم از هاغ ش ياهی معی آف
هتشسی معیه آفه ش ر ههتگيها (شهکل  ،)9هتشسهی
شکتك ايجا شده ش ر هتگيا زيت شختهان (شهکل )0
هتشسی هاغ از نظت شيزه هتگ وانر ش اثت آف ش هاغ.
 -2شعاي اصول هاغبانی (شهامل مهديتي صهحیب آهیهاشر
تغذير ،يهتس تتهیه مناسهب هتاسهاس سهتوشالعمليهار
تخصصی).
خساشت پسیل پستر ش ههاغيهار رهمآب هیشهتت اسه
مههديتي آب آهی هاشر مناسههب شختههان سههبب رههايش
معی پسیل پستر می شو  .يمچنین رمبو هیشهو
عناصت غذايی پتمهصتف رم مصتف ش معیه پسهیل
پستر خیل يستند .مصتف هیش از حد ازت مو ب ششهد
سبزينرار گیاه مناسب شدن هاف هتگيها ههتار تغذيهر
پسیل میشو  .استفا ه از رو يار پتاسیم اش میتوانهد ش
افزايش تحمل شخ هر آف نقش اشتر هاشد.
 -9شخم يخآب زمستانر تا ا ايل اسفند
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عملیات زيتخاكرت ن هتگيار شختان پستر مسهتقت ش
رف هاغ توسط شخم شصوشت امکان يخآب ،سبب حذف
شصد هااليی از حشتات زمستانگذشان پسیل میشو .
 -0نصب راشتيهار چسهبی زش شنهگ (ههر اهعها  94ش 24
سانتیمتت) ش ا ل فصل (هعد از توشم وانريا) زمان شيهزه
پسیليار زمستانگذشان از ا اسط اسفند تا ا اسط اش يب ش
(شکل .)1

شکل  -1راشهت راشت زش
انهدازه
تعدا تلهر نصهب شهده ههت اسهاس نحهوه راشه
شختان متغیت اس لی ش مجموع هر ازاء يت متهت طهول
ش يف شختان پستر ،يک رهاشت نصهب ش طهتف يگهت
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شخ يم هر يمین تتتیب عمل شو  .ش مکانيهايی رهر
ها شدت زيا نداشتر هاشد ،میتوان از تلريهار نهواشر زش
هر عتض  3تا  94سانتیمتتر يم اسهتفا ه رهت  .الزم ههر
ذرت اس استفا ه از تلريار زش خاشج از اين زمان ،خهو
سبب حذف معی هااليی از شمنان طبیعی میشو .
حماي از شمنان طبیعی
 -1حفاظ
شامل عدم چتار ام يا معآ شر هتگيار شيزه رت ه
ش رف هاغ زيهت شختهان نگ هداشر آنيها ش ن ریسهر
توشر ،استفا ه از گیايان پوششی محد رت ن منهاطق
سمپاشی پاشش ش زمان فعالی رم شمنان طبیعی.
 -1استفا ه از اشقام مقا م
اشقام پستر اشار حساسی يار متفا تی ش هتاههت پههسیل
يستند .هتار مثال ،شقم اربتر هیشتتين حساسهی شا ههر
آف اش  ،شحالیرر شقم ا حدر مقا متت اس  .اين نکتهر
هايستی ش احداث هاغيار ديد مدنظت قتاش گیت .
 -1استفا ه از تتریبات آف رش
ش ا ايل ا اخت فصل ششد هايد از سموم رم خطت ماننهد
يگزافلوموش ن (رنسال ®) ،اسهپیت يکلوفن (انويهد ش®)،
پیتتتين (آفریلت®) يا موا معهدنی ثبه شهده نظیهت
رائولین (سهپیدان®) (شهکل  )1يها صهاهونيها ازقبیهل
صههاهون حشههتهرههش راتههانولآمیههد ش غههن ناشگیههل
(پالیزين®) استفا ه نمهو  ،چهتا رهر ايهن مهوا ههت ش ر
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معی شمنان طبیعی رم اثت يا هیاثت میهاشهند .ش
ا اسط فصل يعنی ماهيار تیهت مهت ا رهر معیه
يمچنهین گیهاه
فعالی شمنان طبیعهی رمتهت اسه
میزهان هر خساشت پسیل حساستت اس  ،میتوان از سايت
حشتهرشيا نیز استفا ه نمو .
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شکل  -1راشهت رائولین هتار مباشزه ها آف
خساشت پسیل معمولی پستر
تتریبات محافظتی از قبیل رائولین ،مهیهايسه قبهل از
استقتاش آف هت ش ر شختان اسهتفا ه
افزايش معی
شوند لذا آستانر اقتصا ر هتار اين تتریبات ،حدارثت 1
پوشه هر ازاء يت هتگچر اس  .شصوشت هاال هو ن معیه
مشايده عسلک ش ر هتگيا ،قبل از مصهتف رهائولین،
اهتدا هاغ ها صاهون حشتهرش مانند پالیزين ،شستشو شده
سپس محلولپاشی ها رائولین انجام شو  .ضمنا آستانر
اقتصا ر هتار سايت تتریبات آف رش 94 ،تا  91پوشه هر
ازاء يت هتگچر میهاشد.
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آفتكشهاي مجاز براي كنترل پسيل معمولي پسته
رنتتل پسیل معمولی پستر آف رشيهار شهیمیايی،
گیايی معدنی متعد ر ش لیسه سهموم مجهاز سهازمان
حفظ نباتات قتاش اش ( د ل  .)9انتخاب آف رش مناسهب
ش يت مقطع زمانی هايد ها تو ر ههر عوامهل مختلفهی ماننهد
معی آف  ،زمان راشهت  ،میزان محصول ،آفه رهشيهار
هکاش شفتر قبلی ،نحوه تأثیت آف رش غیته صوشت گیت  .لذا
هتار انتخاب آف رش مناسب موثت ش يت نسل آف ه تهت
اس ها راششناس مجتب مشوشت شو  .هايد ش نظهت اشه
حتما
يت آف رش هت ش ر متحلر خاصی از آف موثت اس
هايد هت اساس آن تجويز شو .
آف رشيار شیمیايی ثب شده ش ر پسیل معمولی پسهتر،
از لحاظ نحوه اثت ،ش گت يار مختلف قتاش میگیتند ايجا
تنا ب ش انتخاب آف رشيا هايد هت اسهاس نحهوه اثهت آن ها
هاشد تا پديده مقا م اتفاق نیفتد .يژگیيار يک آف رش
نیز ش انتخاب آن زمان توصیر م م اس  .هر عنوان مثهال،
اسپیت تتتامات ها تاخیت ش ر آف عمل مهیرنهد هنهاهتاين
میتوان اين آف رش شا رمی ز تت هررهاش ههت  .هايهد تو هر
رت رر استفا ه از آفه رهش غیتمجهاز يها طیهف سهیع،
اگتچر ش روتاه مدت رنتتل آف شا ش پی خوايد اش  ،اما
ها تاثیت آن ا ش ر شمنان طبیعی يا فیزيولوژر آف  ،سبب
طغیان گستت ه آف خوايد شد.
هتگش
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هتار لوگیتر از مقا م اين آفه ههر آفه رهشيها،
توصیر میشو ش محلولپاشیيار متوالی از آف رشيار ها
گت ه مختلف هر صوشت متنا ب اسهتفا ه شهو  .يمچنهین ش
هاغيار هزشگ هتار محلولپاشی قطعات مختلف هاغ میتهوان
از آف رشيار مختلف هر صوشت موزائیکی استفا ه نمو  .ش
محلولپاشیيا شعاي مسائلی ،مانند شعاي سختی اسیديتر
آب مصتفی ،زمان محلولپاشی  ،...رر سبب افزايش شاندمان
آف رش میشو  ،اساسی ضت شر اس .
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پنايی ،ب .اسماعیل پوش،ع .فتهو ،ف .مؤذن پوش رتمهانی
- 4
،م فتيوشمی ن ،ح .9939 .شاينمار پستر راش اش
هت اش  .نشت آموزه رشا شزر .901 .صفحر.
سمیع ،م.ا ،.علیزا ه ،ع ،.صاهتر شيسر ،ش .9930 .آف يا
- 5
هیماشي ار م م پستر ش ايتان مهديتي تلفیقهی آن ها.
انتشاشات ا انشگايی احد ت تان 949 .صفحر.
حسههنزا ه ،يههه ،.فتازمنههد ،ح ،.ا لیههائیتتشههیز ،علههی،
- 6
سهیت انی ،م .9912 .اثیهت رهائولین فهتآ شر شهده ش ر
هاز اشنهههههدگی تخمتيهههههزر پسهههههیل معمهههههولی
پسهههترAgonoscena pistaciae Burckharat & ،
 .Lautererنشتير آف رش يها ش علهوم گیهاه پزشهکی.
لد  .9شماشه  .2صفحات .31-11
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فتازمند ،ح ،.حسن زا ه ،يهه ،.سهیت انی ،م ،.محمهدپوش،
- 7
ك ،.مشیتر ،ا ،.لی زا ه ،ح ،.عفترند شن ،ع.9919 .
مطالعر تاثیت رهائولین فهتآ شر شهده ش ر پهوشه پسهیل
معمهولی پسهترAgonoscena pistaciae Burckharat ،
) .& Lauterer (Hem.: Psyllidaeنشههتير آفههات
هیماشي ار گیايی .لهد  .32شهماشه  .2صهفحات -991
.901
فتازمنههد ،ح .9912 .مطالعههر تههاثیت صههاهون حشههتهرههش
- 8
رنتتل پسیل پستر .گزاشه ن هايی پهت ژه
پالیزين
تحقیقاتی .موسسر تحقیقهات گیهاه پزشهکی رشهوش04 .
صفحر.
 9م -تنژا  ،م.ش .9939 .پسیل پستر سايت پسیل يار م م
ايتان .انتشاشات سازمان تحقیقهات آمهوزه رشها شزر.
ت تان 991 .صفحر.
-94نوشهخش ،س .9911 .ف تس آفات ،هیماشي ا علف ار
يتز م م محصوالت عمده رشا شزر ،سهموم ش شه ار
رنتتل آن ا .انتشهاشات سهازمان حفهظ
توصیر شده
نباتات 213 .صفحر.
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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. The loss of sap, causes the general
weakness of pistachio trees, brown spots on
the leaves, leaf and buds loss, reduced fruit
weight and fruit shell dehiscence, and
increased small fruits and blank fruits. The
pistachio psylla has 4-5 generations per year
in most parts of the country. Pistachio psylla
control is possible in the integrated
management program. For this purpose,
while regularly visiting and monitoring of
pest in the garden, usage different methods
such as observing the principles of
gardening, plowing and winter ice water
until the beginning of March, installing a
yellow card in the first season (after the
swelling of the buds) and onset of flying
insects of the wintering generation (from
mid-March to mid-May), protecting natural
enemies, using more resistant varieties at the
time of the construction of the garden, and
finally using the protective and pesticide
compounds, effective in controlling the pest.
The economic threshold for protective
compounds is 5 nymphs per leaflet and for
pesticide compounds, 10 to 15 nymphs per
22

leaflet. A total of 14 protective and pesticide
compounds are recommended for pest
control. The choice of suitable pesticides at
any time should be made according to
various factors such as pest population,
application time, previous pesticides,
pesticides mode of action and etc. Also,
Kaolin's protective compound should be used
before increasing population and the
establishment of psylla on trees.
Key words:
Pistachio psylla, Agonoscena pistaciae,,
Integrated control, Chemical control, Yellow
card, Pesticide
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