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  Pulvinaria aurantii (Hem.: Coccidae)، مرکباتمعمولی ک تتعیین سطح زیان اقتصادی بالش

 های شیمیایی کشتیمارشده با برخی حشره مرکبات یها باغدر 
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 چکیده
 یریگ میتصم. برای استآفت مرکبات در استان مازندران، ایران  نیتر مهم Pulvinaria aurantii (Cockerell) ،مرکباتمعمولی ک تبالش

 . سطح زیان اقتصادی، ضروری استشود یمسطحی از تراکم آفت که موجب زیان اقتصادی  محاسبةکنترل آفت  منظور بهاسب من

P. aurantii  پرتقال رویWashington navel ( 1390-91در سال )تیمار از  شششد. در سال اول،  بررسی( در ساری )شمال ایران

( با 20و  15، 10، 5، 0تیمار ) پنجتکرار و در سال دوم،  هشت( هر تیمار با 13و  10، 7، 4، 1، 0تخم آفت ) ةمختلف کیس یها تراکم

اتیون،  یها کش حشره( برای EILند. سطح زیان اقتصادی )شددر قالب طرح کامل تصادفی ارزیابی ها  روی برگ تکرار هفت

 7و  9/5، 7/6، 1/7میانگین  شماربا  ها سرشاخهخم بر کیسة ت 131و  110، 125، 133و دیازینون به ترتیب  بوپروفزین، کلرپایریفوس

میوه به ترتیب برای  01/7و  88/5، 68/6، 1/7میانگین  شماربا  238و  201، 228، 242و  1390میوه برای نسل اول در سال 

 01/7و  88/5، 68/6، 1/7میانگین  شماربا  200و  168، 191، 203 نیهمچنو  1391در سال آفت برای نسل اول  یادشده یها کش حشره

 محاسبه شد.  1391در سال بالشتک برای نسل دوم 

 

 .مرکبات ةتخم، میو ة، سطح زیان اقتصادی، کیسکش آفت ،Pulvinaria aurantii :ی کلیدیها واژه
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ABSTRACT 

The orange Pulvinaria scale, Pulvinaria aurantii (Cockerell) is the most important pest of citrus in Mazandaran, Iran. 

The calculation of economic injury level is essential for the appropriate decision to pest control. The economic injury 

level (EIL) of P. aurantii on Washington navel orange was studied during two years (2011 and 2012) in Sari (north of 

Iran). In the first year, six treatments of different densities of pest ovisacs (0, 1, 4, 7, 10 and 13) and each treatment 

with 8 replications and in the second year, five treatments (0, 5, 10, 15 and 20), each treatment with 7 replications on 

the leaves were evaluated in a completely randomized design (CRD). Economic injury level (EIL) was calculated as 

133, 125, 110 and 131 ovisacs per branches with an average number of 7.1, 6.7, 5.9 and 7 fruits for the first 

generation of 2011 and 242, 228, 201, and 238 ovi sacs per branches with an average number 7.1, 6.68, 5.88 and 7.01 

fruits for the first generation of 2012, as well as 203, 191, 168 and 200 ovisacs per branches with an average number 

7.1, 6.68, 5.88 and 7.01 fruits for the second generation of 2012, for ethion, chlorpyrifos, buprofezin and diazinon 

pesticides, respectively. 

 

Keywords: Pulvinaria aurantii, economic injury level, pesticide, ovisac, citrus fruit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 1395زمستان  پاییز و ،2 ة، شمار47 ةایران، دور دانش گیاهپزشکی 314

 
 

 

 مقدمه

 Pulvinaria aurantii (Cockerell) ،ک مرکباتتبالش

جمهوری چین، ژاپن، روسیه و  ماننداز کشورهایی 

 ;Ebeling, 1951بایجان گزارش شده است )رآذ

Maleki & Damavandian, 2015 از  امروزه( و

 استآفت مرکبات در استان مازندران  نیتر مهم

(Damavandian, 2014این آفت با تغذیه از شیر .)ة 

دیگر  سویموجب ضعف درخت و از  سو کیگیاهی از 

با ترشح عسلک موجب رشد قارچ مولد دوده 

(Clodosporium sp شده که )خود سبب ریزش  ةنوب به

 ,Behdad) شود یماهش شدید کیفیت میوه یا ک

2003; Gharizadeh et al., 2004 )در شرایط  که

 و مرگ درخت ها سرشاخهطغیانی موجب خشکیدگی 

شدت به دلیل (. Damavandian, 2007) شود یم نیز

 ،های گذشتهزیاد آفت در طی سال آسیبآلودگی و 

وه از گر ییها کش آفتبا  ای، گسترده طور بهکنترل آفت 

 & Maleki) شود یمفسفره و هورمونی انجام 

Damavandian, 2015) اگرچه .Damavandian 

در شرایط خاص  هم آنرا  کانی یها روغن تنها (2014)

ک مرکبات توصیه کرده، اما استفاده تبرای کنترل بالش

سنتی همچنان در سطح  روش بهاز سموم شیمیایی 

زیاد  ةیناستان مرسوم است که یکی از نتایج آن هز

. هدف است ستیز طیمحمبارزه با آفت و آلودگی 

محصول است، اگرچه  بیشترینبرداشت  باغداران نهایی

شده و نیاز به کنترل دارند  آسیبآفات همواره سبب 

(Alston, 2011 بنابراین برای ،)مناسب  یریگ میتصم

سطحی از  در آغازکنترل آفت الزم است تا  منظور به

را  شود یمزیان اقتصادی  تراکم آفت که موجب

که موجب  مورد یب یها یپاش سممحاسبه کرد، تا از 

 ستیز طیمحهزینه و همچنین آلودگی  هدررفت

 ;Pedigo, 2004جلوگیری به عمل آید ) شود یم

Maleki & Damavandian, 2015.) 

بر تراکم جمعیت آفت  Stern (1966)نخستین بار 

نترل آفت عنوان یک شاخص برای تعیین زمان ک به

بر  Stone & Pedigo (1972) ازآن پسداشت و  دیتأک

در برنامة مدیریت  1(EILاهمیت سطح زیان اقتصادی )

                                                                               
1. Econamic Injury level  

برای کاربرد منطقی و مناسب  2(IPMتلفیقی آفات )

سطح زیان رو، تعیین  ینازاکردند.  دیتأککش  حشره

عنوان یک  آفات مهم محصوالت کشاورزی به اقتصادی

یگر توسط بار دریت تلفیقی آفات ضرورت اولیه در مدی

Peterson & Highly (1986)  .سطح زیان توجه شد

اقتصادی برای بسیاری از آفات محصوالت کشاورزی در 

 ;Park et al., 2007) است شده  محاسبه جهانسراسر 

Hassani, 2009; Mahmoud, 2014 .)گزارش  بنابر

Rajabpour et al. (2008)  درختان مرکبات توانایی

را داشته که منجر  P. aurantiiتحمل سطحی از تراکم 

و سطح زیان اقتصادی برای نسل دوم  شود ینمبه آسیب 

بالشتک مرکبات را ارائه داده، اما به دالیل چندی قابل 

استفاده نبوده )مشاهدة نگارندگان( که در بخش نتایج و 

ی خواهد شد. در این پژوهش ارتباط بین بررسبحث 

و دوم بالشتک مرکبات با میزان آسیب  تراکم نسل اول

 وارده روی درخت پرتقال تامسون ناول بررسی شد.

 

 ها روشمواد و 

در  1391لغایت آذر  1390این پژوهش از اردیبهشت 

، 1هکتار باغ تجاری مرکبات )بعثت  40یک قطعه از 

وابسته به شرکت کشاورزی و باغداری فجر( دارای 

ة نارنج پایروی اول درختان پرتقال رقم واشنگتن ن

سال  ده( با بیش از .Poncirus trifoliata L) سربرگ

کیلومتری  10متر واقع در  5×5کاشت  ةسن و با فاصل

و عرض  03/53شمال شهر ساری )طول جغرافیایی 

 ( انجام شد.34/36جغرافیایی 

 

 انجام پژوهش در سال اول و دوم ةنحو

هر ردیف و در  داشتهچندین ردیف  موردنظرقطعه باغ 

اصله درخت  48مجموع دردرخت وجود داشت.  هشت

 که یطور بهدر قالب طرح کامل تصادفی انتخاب شد، 

در درخت  ششردیف انتخاب و در هر ردیف  هشت

که در پای درختان نصب  ییها پالک ابگرفته و  نظر

و مشخص شد )در هر ردیف  یگذار شماره شد،

 ششاب شد(. انتخ اندازه هم یتا حدوددرختان سالم و 

، 0تخم آفت شامل:  ةمختلف کیس یها تراکمتیمار از 

                                                                               
2. Integrated Pest Management 



 315 ... مرکبات معمولی بالشتک اقتصادی یانز سطح تعیینهمکاران:  آموزگار و 

 

ک مرکبات به تتخم بالش ةکیس 13و  10، 7، 4، 1

یک  کم دستدارای  یمتر یسانت 25 ةازای یک سرشاخ

در نظر گرفته شد. در  یبردار نمونهواحد  عنوان بهمیوه 

درخت( و  هشتتکرار ) هشتسال اول هر تیمار دارای 

در هر سمت  یبردار نمونهواحد  چهارل هر تکرار شام

 یگذار نشانه)شمال، جنوب، شرق و غرب( درختان 

 آمده دست به یها دادهشده بود. در سال دوم با توجه به 

 20و  15، 10، 5، 0تیمار شامل  پنج، پیشاز سال 

دارای  یبردار نمونهتخم به ازای هر واحد  ةعدد کیس

ر تیمار دارای یک میوه در نظر گرفته شد. ه کم دست

درخت  35 وعجمدرمدرخت( و  هفتتکرار ) هفت

با بستن نوارهای  یبردار نمونه یواحدها. شدبررسی 

 مشخص شدند. موردنظر یها سرشاخه به دوررنگی 

گیاهی تغذیه  ةآفاتی که از شیر ویژه بهآفات  همة

از  ،شوند یم دودهکرده و با ترشح عسلک موجب ایجاد 

 یها شاخه همچنینشده و  انتخاب ها سرشاخهروی 

ململ  ةبا کمک پارچ متر یسانت 50مجاور تا شعاع 

ک تبالش یگذار تخمپایان با  همزمانشد.  یساز پاک

 مایل به زرد روشناز سبز  ها تخمو تغییر رنگ مرکبات 

 ها تخماز زمان تفریخ  یا نشانهکه  ی روشنا قهوهبه 

 ،اه تخماز تفریخ  پیشنگارندگان( و  ة)مشاهد است

 شمارک به تتخم بالش یها سهیکآلوده به  یها برگ

نشده موجود در باغ  یپاش سممورد نیاز از درختان 

سپس  شد. یآور گردمجاور  یها باغمورد آزمایش و یا 

تخم توسط قیچی بریده و  ةقسمتی از برگ حاوی کیس

چسب )چسب صنعتی(  ةلیوس به موردنظر به شمار

 یها پورهکه  یا گونه به ،انتخاب شده ها سرشاخهروی 

بتوانند روی سطح برگ  یراحت بهمتحرک خارج شده 

است  یادآوریچسبانده شد. الزم به  ،حرکت کنند

سه  کم دستزمانی  ةدرختان مورد آزمایش با فاصل

 یواحدهاتخم روی  یها سهیکاز قرار دادن  پیشهفته 

% 8/40 دورسبان کش حشرهبا ترکیب  یبردار نمونه

EC  در  2) توسط شرکت سازنده شده هیصتوبه نسبت

 6تا  4کانی به نسبت درصد روغن  5/0 به همراه هزار(

از  ها پوره همةتیمار شدند. پس از خروج  لیتر در هزار

روی آن مستقر  ها پورهکه  ییها برگ شمار ،تخمکیسة 

و  ها برگ شمار همچنینشمارش و  ،شده بودند

شدن نسل  زده تا زمان کامل دودهسالم و  یها وهیم

( برای آذرماهبرای نسل اول و تا زمان برداشت میوه )

 در ضمنشمارش شد،  بار کینسل دوم هر دو هفته 

جداگانه برداشت و  طور بهمربوط به هر تیمار  یها وهیم

 .شدصدم گرم وزن  1ترازو با دقت  ابدر آزمایشگاه 

 

 ها داده لیوتحل هیتجز

بین تراکم  ةطراب پایةبر سطح زیان اقتصادی  ةمحاسب

وارده  آسیبک مرکبات و میزان تتخم بالش یها سهیک

توسط  شده ارائه ةرابط بر پایةو  ها وهیم( به دوده)

Pedigo (1990)  :انجام شد 

(1                                        )   

 

مبارزه با آفت به ازای هر  ة: هزینCدر این رابطه، 

 دشدهیتولقیمت هر واحد محصول  :Vدرخت پرتقال، 

: میزان b)قیمت هر کیلوگرم پرتقال واشنگتن ناول(، 

زده( به ازای  دوده یها وهیموارده به محصول ) آسیب

 آسیب: ضریب کاهش Kک و تهر کیسه تخم بالش

در  1ناشی از مبارزه با آفت که در این محاسبه برابر 

 گرفته شد. نظر

 یها دادهخط رگرسیون که توسط  در رابطة

ضریبی است که  b، شود یممحاسبه  آمده دست به

را  بالعکسبا جمعیت آفت و یا  آسیببین میزان  ةرابط

( که در این پژوهش Pedigo, 2004) کند یمتعیین 

 یها سهیک شمارزده با  دوده یها وهیم شماربین  ةرابط

سطح زیان  تعیین منظور بهک بررسی شد. تتخم بالش

( Gain threshold) یسودآور ةستانآ در آغازاقتصادی 

 (:Pedigo et al., 1986زیر محاسبه شد ) ةرابط برابر

(2                                            )   

 

واشنگتن  یها پرتقال(: وزن GTسودآوری ) ةآستان

یک درخت  یپاش سم ةناول که ارزش آن معادل هزین

: Vرزه برای یک درخت و مبا ة: هزینCپرتقال است. 

 ةآستان ة. برای محاسباستقیمت هر کیلو پرتقال 

عدد پرتقال تامسون در زمان  چهل شمار، یسودآور

 ها آنتصادفی وزن و میانگین وزن  طور بهبرداشت 

 وزن یک عدد پرتقال در نظر گرفته شد. عنوان به

 SPSS افزار نرماز  ها دادهمیانگین  ةبرای مقایس

 استفاده شد. LSDن و آزمو 16.0
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 نتایج و بحث
  تعیین آسیب

و  1390در نسل اول سال  دهید آسیبی ها وهیمدرصد 

نشان داده  1در شکل  1391نسل اول و دوم سال 

 دهید آسیبی ها وهیم. یک روند افزایشی در شمار اند شده

ی تخم قرار داده شده روی سطح ها سهیکبا افزایش شمار 

درصد در درختان  80د گیاه با بیشترین آسیب حدو

 ها نسلی تخم در همة ها سهیکآلوده، با باالترین شمار 

 دهید آسیبی ها وهیممشاهده شد. تفاوت بین درصد 

ی تخم آلوده ها سهیکبا شمار بیشتر  ها شاخه که یهنگام

شدند، کمتر بوده است. این ممکن است به این دلیل 

آفت ی باالتر جمعیت ها تراکمباشد که شدت آسیب در 

و فعالیت بیشتر  ریوم مرگبه سبب افزایش رقابت، 

 . ابدی یمدشمنان طبیعی کاهش 

 

 
ی مختلف کیسة تخم در دو سال ها تراکما ب شده آلودهی مرکبات ها وهیمروی  P. aurantii. آسیب بالشتک مرکبات، 1شکل 

، 5، 0شامل  1-5و تیمارهای  1390خت در سال کیسة تخم به ازای هر در 13و  10، 7، 4، 1، 0شامل  1-6ی مارهایتمتوالی، 

: G2، 1391: نسل اول در سال G1، 1390: نسل اول در سال G1. )1391کیسة تخم به ازای هر درخت در سال  20و  15، 10

 (1391نسل دوم در سال 
Figure 1. Damage of the citrus cushion, P. aurantii on citrus fruits infected by different ovisac densities in two 

consecutive years, treatments 1-6 included 0, 1, 4, 7, 10, and 13 ovisacs per tree in 2011, and treatments 1-5 included 

0, 5, 10, 15, and 20 ovisac per tree in 2012. (G1: first generation of pest in 2011, G1: first generation in 2012, G2: 

second generation of 2012) 

 

 یها پورهتخم حاصل از  های کیسه نخستینظهور 

در و  آغازدر این سال در اوایل خرداد  زمستان گذران

انتخابی در اواخر  یها سرشاخه یساز آلودهآن عمل  پی

 ها تخمحاصل از این  یها پورهخرداد انجام گرفت. 

اغلب در پشت برگ مستقر شده و مراحل مختلف 

( را روی این و بلوغ یپورگزندگی )سنین مختلف 

حاصل  یها تخم ةکیس یتدرنهاگذرانده و  ها سرشاخه

مشاهده شد. با  1390از این نسل در اواسط شهریور 

تخم در هر سرشاخه در  یها سهیک شمارافزایش 

 ةآلوده به پور یها برگ شمارتیمارهای مختلف، 

آن افزایش رشد  ةک نیز افزایش یافت که نتیجتبالش

شد.  ها وهیمو  ها برگک در قارچ مولد دوده و سیاه

در تیمار  ها سرشاخه(. با توجه به اینکه 1)جدول 

 یمتر یسانت 50تخم( تا شعاع  ةکیس )بدونشاهد 

 ها وهیمبودند،  خوار رهیشهرگونه آلودگی به آفات  بدون

و  ها برگسیاهک بودند. در میانگین  بدوننیز  ها برگو 

اختالف  5و  4، 3زده بین تیمارهای دوده  یها وهیم

 شماردر  6مشاهده نشد، اگرچه تیمار  یدار یمعن

تیمارها اختالف  دیگرآلوده با  یها وهیمو  ها برگ

زده(  دوده)سالم و  ها وهیمکل  شمارداشت.  دار یمعن

 ها آنو اختالف بین  همسان ا حدودیبین تیمارها ت

با  6نبود و آلودگی شدید مربوط به تیمار  دار یمعن

 25تخم در هر سرشاخه  ةسکی سیزدهوجود 

 سبب ریزش میوه نشد. یمتر یسانت
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ی ها وهیمی و ا دودهی ها کپکو  P. aurantiiی بالشتک مرکبات، ها پورهشده به  ی آلودهها وهیم. میانگین شمار برگ و 1جدول 

 1390سالم در نسل اول 
Table 1. The mean numbers of leaves and fruits infected by nymphs of the citrus cushion, P. aurantii and sooty molds 

and intact fruits in the first generation of 2011. 

Treatment 
No. ovisacs 

per tree 

No. leaves infected to 

P. aurantii per branch 

No. blackened 

leaves 

No. blackened 

fruits 

No. intact 

fruits 

Total No. fruits 

(blackened+intact) 
1 0 0a* 0a 0a 0.906a 0.906a 

2 1 1.41a 0.625ab 0.031a 0.781a 0.812a 

3 4 4.22b 1.75abc 0.375b 0.437b 0.812a 

4 7 5.19bc 2.531bc 0.438b 0.375b 0.812a 

5 10 5.84c 3.531c 0.469b 0.375b 0.843a 

6 13 7.75d 7.906d 0.656c 0.187b 0.843a 

 .است 05/0در سطح  دار یمعنة اختالف دهند نشان ها ستونهای متفاوت در  * حرف
* Different letters within columns show significant differences at 0.05 level. 

 

 ،1391برای نسل اول سال  آمده دست بهنتایج بنابر 

زده بود و  دوده ةهرگونه برگ و میو بدونتیمار شاهد 

(. P≤05/0داشت ) یدار یمعنتیمارها اختالف  همةبا 

در یک  4و  3، 2زده تیمارهای  دوده یها برگ ازنظر

 یدار یمعناختالف  5گروه قرار گرفت و با تیمار 

 2تیمارهای  ،زده دوده یها وهیم ازنظرداشتند، اگرچه 

در گروه دیگر قرار  5و  4در یک گروه و تیمارهای  3و 

شده )سالم  برداشت یها وهیمگرفتند. میانگین وزن کل 

 ا حدودیتیمارها و شاهد ت همةزده( در  دوده+ 

 (.2نبود )جدول  دار یمعن ها آنیکسان و اختالف بین 

ک تاز بررسی فعالیت نسل دوم بالش آمده دست بهنتایج 

نشان داده شده  3در جدول  1391در سال  مرکبات

 ردیگبا  5تیمار  ةزد دوده یها وهیمو  ها برگ است.

میانگین کل  اگرچهداشت،  یدار یمعنتیمارها اختالف 

 ا حدودیتیمارها و شاهد ت همةدر  ها وهیم شمار

 نبود. دار یمعنبوده و  همسان

 
ی ها وهیمی و ا دودهی ها کپکو  P. aurantiiی بالشتک مرکبات، ها پورهشده به  ی آلودهها وهیمو  ها برگ. میانگین شمار 2جدول 

 1391 سالم در نسل اول
Table 2. The mean numbers of leaves and fruits infected by nymphs of the citrus cushion, P. aurantii and sooty molds 

and intact fruits in the first generation of 2012 

Treatment 
No. ovisacs 

per tree 

No. leaves infected to 

P. aurantii per branch 

No. blackened 

leaves 

No. blackened 

fruits 

No. intact 

fruits 

Total No. fruits 

(blackened+intact) 

1 0 0a* 0a 0a 0.75a 0.75a 

2 5 3.82b 1.93b 0.321b 0.465b 0.786a 

3 10 5.57c 2.96bc 0.429bc 0.246bc 0.675a 

4 15 8.50d 3.04bc 0.5cd 0.143cd 0.643a 

5 20 9.71d 4.07c 0.643d 0.071d 0.714a 

 .است 05/0در سطح  دار یمعنة اختالف دهند نشان ها ستونهای متفاوت در  * حرف

* Different letters within columns show significant differences at 0.05 level. 

 
ی ها وهیمی و ا دودهی ها کپکو  P. aurantiiی بالشتک مرکبات، ها پورهشده به  ی آلودهها وهیمو  ها برگ. میانگین شمار 3جدول 

 1391سالم در نسل دوم 
Table 3. The mean numbers of leaves and fruits infected by nymphs of the citrus cushion, P. aurantii and sooty molds 

and intact fruits in the second generation of 2012 

Treatment 
No. ovisacs 

per tree 

No. leaves infected by 

P. aurantii per branch 

No. blackened 

leaves 

No. blackened 

fruits 

No. intact 

fruits 

Total No. fruits 

(blackened+intact) 

1 0 0a* 0a 0a 1.041a 1.041a 

2 5 3.64b 1.071ab 0.357b 0.679b 1.036a 

3 10 5.64c 2.607bc 0.5bc 0.571bc 1.041a 

4 15 7.54d 3.464cd 0.607cd 0.5bc 1.041a 

5 20 8.5d 4.607d 0.75d 0.357c 1.036a 

 .است 05/0در سطح  دار یمعنة اختالف دهند نشان ها ستونهای متفاوت در  حرف* 

* Different letters within columns show significant differences at 0.05 level. 
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 سطح زیان اقتصادی ةبحاسم

ی تخم ها سهیک( بین شمار bخط رگرسیون ) یبش

توسط  دوده زدهی اه وهیم( و شمار xرهاسازی شده )

 I×Dمیزان  عنوان به طورمعمول به( yی )ا دودهی ها کپک

. شود یمدر رابطة سطح زیان اقتصادی در نظر گرفته 

( برای bمحاسبة آسیب ناشی از هر حشره ) منظور به

، 1390محاسبة سطح زیان اقتصادی نسل اول در سال 

رابطة رگرسیونی میان شمار کیسة تخم آفت و شمار 

 صورت بهبرقرار و رابطة خط رگرسیون  دوده زدهی ها وهیم

(591/0=R
2 ،)0321/0x + 0533/0y=   محاسبه شد که

 (.2)شکل  است b=0533/0بر رابطة بنا

 کاربرد ةمبارزه برای هر درخت شامل هزین ةهزین

به  کانیروغن  ةهزین ةاضاف به شده هیتوصسم به نسبت 

 کارگری و ة)هزین یپاش سم ةدرصد و هزین 5/0نسبت 

 

میانگین  کاربرد. با توجه به است( یپاش سمادوات 

)مشاهدات نگارنده و  لیتر محلول سم 6000حدود 

محلی( در هر هکتار باغ پرتقال واشنگتن ناول  اطالعات

اصله  400که دارای  5×5کاشت  ةساله با فاصل ده

محلول سم به  کاربرد، میزان شود یمدرخت پرتقال 

کارگری و  ة. هزیناستلیتر  15 ازای هر درخت برابر

مبلغی معین به  صورت بهمرکبات نیز  های ادوات در باغ

هزار  پاش سمتوسط  یپاش سملیتر  1000ازای هر 

با حجم متفاوت دریافت  ها پاش سم دیگرلیتری یا 

از بررسی قیمت هر  آمده دست به. نتایج شود یم

در  یفروش عمدهکیلوگرم پرتقال تامسون ناول در بازار 

نشان داد که هر کیلوگرم از این محصول  91سال 

تومان  700قیمت حدود  ا میانگینصادراتی ب تیفیباک

 .شود یماز باغدار خریداری 

 
 1390برای نسل اول آفت در سال  دوده زدهی ها وهیمی تخم بالشتک و شمار ها سهیک. رابطة همبستگی بین شمار 2شکل 

Figure 2. Relationship between the number of Pulvinaria aurantii ovisacs and the number of blackened fruits for the 

first generation of the pest in 2011 

 

مبارزه و قیمت  یها نهیهز پایةسودآوری بر  ةآستان

هر کیلوگرم محصول برای سموم مختلف محاسبه شد. 

عدد  چهلزن از میانگین و آمده دست بهنتایج  پایةبر 

 طور بهپرتقال تامسون هر عدد پرتقال تامسون ناول 

گرم وزن داشته، بنابراین هر  25/214 یانگینم

عدد پرتقال  67/4کیلوگرم پرتقال تامسون معادل 

 شده محاسبهسودآوری  ةآستان پایه. بر این است

محاسبه  منظور بهبرحسب کیلوگرم به ازای هر درخت، 

 برحسبسودآوری  ةتانسطح زیان اقتصادی به آس

 .شدمیوه به ازای هر درخت تبدیل  شمار

مربوط به  همبارز ةکمترین هزین ،محاسبات بنابر

تومان برای هر درخت( و  885) بوپروفزین کش حشره

تومان برای هر  1065بیشترین هزینه مربوط به اتیون )

با سموم  یپاش سم ة. متغیر بودن هزیناستدرخت( 

سودآوری و سطح  ةییر در آستانآن تغ در پیمختلف و 

زیان اقتصادی، مرتبط با قیمت سموم و غلظت 

سطح زیان اقتصادی  .استی از هر سم کاربرد

ک به ازای تتخم بالش ةکیس شمار پایة، بر شده محاسبه

یک درخت پرتقال واشنگتن  ةدارای میو یها سرشاخه

. با توجه به اینکه اعداد اعشاری برای بیان استناول 
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اعداد  صورت بهنتایج  بوده یمعن یبتخم  ةکیس شمار

 شود یمکه مشاهده  گونه همانصحیح گرد شده است. 

، سطح زیان یپاش سمعملیات  ةبا افزایش هزین

و این بدان معناست که  ابدی یماقتصادی نیز افزایش 

 است تحمل قابلتراکم بیشتری از جمعیت آفت 

 (.4)جدول 

 
برای  1390ة نسل اول بالشتک مرکبات در سال شد محاسبهنة سودآوری و سطح زیان اقتصادی ی، آستاپاش سم. هزینة 4جدول 

 ی مختلفها کش آفت
Table 4. The cost of control, gain threshold and economic injury level calculated for the first generation of P. aurantii 

in 2011 for the different pesticides 
Pesticide  

(dose, g/l) 

Cost of control  

per each tree (Rial) 

Gain threshold 

(kg) 

Gain threshold 

(no. fruit) 

EIL  

(No. ovisac per branches on each tree) 

Ethion (2) 10650 1.52 7.1 133 

Chlorpyrifos (2) 10050 1.43 6.7 125 

Buprofezin (0.5) 8850 1.26 5.9 110 

Diazinon (2) 10500 1.5 7 131 

 

برای محاسبة سطح زیان اقتصادی نسل اول در 

 ةکیس شمارمیان  همبستگی ةرابط 1391سال 

برقرار و  دوده زده یها وهیم شمارحشره و  یها تخم

 پایةبر  (.3 خط رگرسیون محاسبه شد )شکل رابطة

 درواقع( که b=0293/0) شده محاسبه خط یبشضریب 

ک تناشی از وجود هر کیسه تخم بالش بآسیمعادل 

 ةهزین پایةسودآوری بر  ةآستان ةو با محاسب است

فرموله شده  هر درخت با سموم مختلف یپاش سم

هزار لیتری( و قیمت به  پاش سم)با  موجود در بازار

، سطح زیان 91( در سال kgازای هر واحد محصول )

ک مرکبات در این سال تاقتصادی نسل اول بالش

 (.5سبه شد )جدول محا

 

 
 1391برای نسل اول و دوم آفت در سال  دوده زدهی ها وهیمی تخم بالشتک و شمار ها سهیک. رابطة همبستگی بین شمار 3شکل 

(G1 ،نسل اول :G2)نسل دوم : 
Figure 3. Relationship between the number of Pulvinaria aurantii ovisacs and the number of blackened fruits for first 

and second generation of the pest in 2012. (G1: first generation, G2: second generation) 
 

برای  1391ة نسل اول بالشتک مرکبات در سال شد محاسبهی، آستانة سودآوری و سطح زیان اقتصادی پاش سم. هزینة 5جدول 

 مختلفی ها کش آفت
Table 5. The cost of control, gain threshold and economic injury level calculated of the first generation of P. aurantii 

of 2012 for the different pesticides 

Pesticide 
Dose 

(g/l) 

Gain threshold 

(kg) 

Gain threshold  

(no. fruit) 

EIL  

(No. ovisac per branches on each tree) 

Ethion 2 1.52 7.1 242 

Chlorpyrifos 2 1.43 6.68 228 

Buprofezin 0.5 1.26 5.88 201 

Diazinon 2 1.5 7.01 238 
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تخم  ةکیس شمارخط رگرسیون  رابطةنمودار و 

برای نسل دوم در  دوده زده یها وهیم شمارحشره و 

و سطح  یودآورس ةو آستان 3در شکل  1391سال 

در فرموله شده زیان اقتصادی برای سموم مختلف 

خط رگرسیون  رابطة .استقابل مشاهده  6جدول 

R=657/0) صورت به
2 ،)092/0 x+ 035/0y=   محاسبه

که در  گونه همان. است b=092/0 رابطة بنا برکه  شد

، سطح زیان اقتصادی با شود یممشاهده  6جدول 

 استکاربردی متفاوت  و دُز کش آفتتوجه به نوع 

برای  سطح زیان اقتصادیباالترین میزان  که یطور به

به میزان آن برای بوپروفزین  نیکمتراتیون و  کش آفت

 آمد. دست

 
برای  1391ة نسل دوم بالشتک مرکبات در سال شد محاسبهی، آستانة سودآوری و سطح زیان اقتصادی پاش سم. هزینة 6جدول 

 ی مختلفها کش آفت
Table 6. The cost of control, gain threshold and economic injury level calculated of the second generation of P. 

aurantii of 2012 for the different pesticides 

Pesticide  
Dose 

(ppm) 

Gain threshold 

(kg) 

Gain threshold 

(no. fruit) 

EIL 

(No. ovisac per branches on each tree) 

Ethion  2000 1.52 7.1 203 

Chlorpyrifos  2000 1.43 6.68 191 

Buprofezin  500 1.26 5.88 168 

Diazinon  2000 1.5 7.01 200 

 

برای نسل اول  آمده دست بهسطح زیان اقتصادی 

بالشتک مرکبات در بررسی ملکی و دماوندیان 

کیسة عدد  135 ها کش آفت( برای باغ بدون 2015)

تخم به ازای هر شاخه بوده است که در مقایسه با 

عدد کیسة تخم به ازای هر  75/124نتایج این بررسی )

بیان  Pedigo (2004)شاخه( بیشتر بود. از سوی دیگر 

های بدون  داشته است که سطح زیان اقتصادی در باغ

که با  استشده  یپاش سمهای  بیشتر از باغ ها کش آفت

 آمده دست بهی همخوانی دارد. نتایج کل این نتایج به

که  دهد یمنشان  Rajabpour et al. (2008)توسط 

قیمت  برحسبسطح زیان اقتصادی بالشتک مرکبات 

مورد  پاش سمسموم، دُز کاربردی از هر سم، نوع 

پوره  8تا  5بین  83استفاده و قیمت محصول در سال 

. بر استبرگ هر درخت متغیر  24سن یک و دو در 

 50تنها در آلودگی زیاد )بیش از  ها آنیة نتایج پا

در وزن  دار یمعندرصد کل تاج درخت( شاهد کاهش 

کل عملکرد میوه )سالم + فوماژین زده( هستیم. این 

ینکه تا آلودگی متوسط، وزن ا باوجودبدین معناست، 

، اما ابدی ینمی دار یمعنکل عملکرد میوه کاهش 

به دوده و کاهش  ها وهیمة آلودگی بسیاری از واسط به

؛ به همین دده بازارپسندی آسیب اقتصادی رخ می

ی عملکرد محصول )وزن جا بهدلیل در این پژوهش 

شاخصی  عنوان بهی( دودزدگمیوه( از کیفیت محصول )

برای بیان آسیب در محاسبة سطح زیان اقتصادی 

است. برخی محققان نیز برای بیان آسیب  شده محاسبه

ی فلفل قرمز نارس ناشی از تغذیة ها وهیموارده به 

آمده از  دست ة بهماند یباقتریپس گل غربی از اثرگذاری 

 عنوان بهتغذیه نابالغان روی میوه )آسیب کیفی( 

 .(Park et al., 2007) اند کردهشاخص آسیب استفاده 

بهترین زمان مبارزه با  ازآنجاکهاز سوی دیگر 

تخم و  یها سهیکبالشتک مرکبات در زمان ظهور 

 استی سن یک از تخم ها پورهبا اوج خروج  همزمان

(Moghimi, 2013 لذا در این پژوهش از شمار ،)

ی تخم آفت برای محاسبة سطح زیان ها سهیک

اقتصادی استفاده شده است. بنابراین محاسبة سطح 

 تواند یمزیان اقتصادی بر پایة شمار کیسة تخم آفت 

فراهم  تر مناسبن ی درست را در زماریگ میتصمامکان 

با توجه به آسانی مشاهده و تشخیص  همچنینکند. 

ی تخم نسبت به دیگر مراحل رشدی آفت، ها سهیک

بیان سطح زیان اقتصادی برحسب شمار کیسة تخم، 

امکان برآورد عملی جمعیت حشره در شرایط باغ را 

 .سازد یم تر آسان مراتب به

با توجه به این نکته که آسیب اقتصادی 

در  Rajabpour et al. (2008)توسط  شده سبهمحا



 321 ... مرکبات معمولی بالشتک اقتصادی یانز سطح تعیینهمکاران:  آموزگار و 

 

بین  ها نهیهزو  ها متیقبسته به  1382-83ی ها سال

کیلوگرم پرتقال بوده و آستانة  665/0تا  35/0

برای سموم  91در سال  شده محاسبهسودآوری 

ة دهند نشانکیلوگرم رسیده  52/1تا  26/1مختلف به 

بت به ی تولید، رشد بیشتری نسها نهیهزآن است که 

قیمت محصول داشته، بنابراین باغدار باید سهم 

بیشتری از محصول را برای انجام عملیات مبارزه صرف 

ی برای لزوم انجام ریگ میتصمکند و این امر، دقت در 

تا با اجرای  کند یم دوچندانیا انجام ندادن مبارزه را 

ی اضافی به ها نهیهزمدیریت درست مانع از تحمیل 

ی تولید ها نهیهزموجب کاهش  تیدرنهاباغدار شده و 

 شود.

برای بیان شمار یا تراکم حشرات آفت در محاسبة 

ی چندی ها روشسطح زیان اقتصادی آفات مکنده از 

. در مورد آفات گیاهان زراعی بسته به شود یماستفاده 

نوع آفت و گیاه میزبان از تراکم حشرات در واحد 

(، Jemsi, 2007; Khajehzadeh et al., 2009سطح )

ی مشخصی ها قسمتشمار حشرات به ازای هر بوته یا 

 Naranjo et al., 1996; Torres-Vila etاز هر بوته )

al., 2003; Bahrami et al., 2003; Sirjani &. 

Rezvani, 2005; Jozeyan et al., 2007 و یا شمار )

 ,.Kovanci et alحشرات به دام افتاده در تله یا تور )

برای  ها شاخصاین  ازآنجاکه. شود یمفاده ( است2005

بسیاری از آفات درختان میوه با توجه به نوع میزبان 

ی دیگری برای برآورد و ها روشیست. از ن استفاده قابل

 مثال عنوان به. شود یمبیان تراکم یا شمار آفت استفاده 

طور  شمار حشرات آفت در واحد سطح به توان ینم

د آفات درختان میوه محاسبه را در مور مترمربعمثال 

ی ها سهیککرد. در این پژوهش بدین منظور از شمار 

ی دارای میوه استفاده شده است. ها سرشاخهتخم در 

Hassani et al. (2008)  برای بیان شمار پسیل پسته

( به ازای NDروز )-روی درخت پسته از شاخص پوره

 .Rajabpour et alهر برگچة انتهایی استفاده کردند. 

برای بیان شمار بالشتک مرکبات روی درختان  (2008)

ی سن یک و دو موجود ها پورهپرتقال تامسون شمار 

تصادفی انتخاب  طور بهبرگ هر درخت که  24روی 

 منظور بهرا شمارش کردند. برخی محققان  شدند یم

 Panonychus ulmiبرآورد تراکم کنة قرمز اروپایی، 

ی این آفت روی برای محاسبة سطح زیان اقتصاد

از شاخه را  متر یسانت 12رقمی از سیب، شمار کنه در 

. همچنین (Richard et al., 1994)شمارش کردند 

 منظور به Aphis gossypiiبرای بیان شمار شتة جالیز، 

محاسبة آستانة سودآوری این شته روی نارنگی رقم 

 25/0یک حلقه به قطر  Citrus clementineکلمانتین 

ار نقطة اصلی از تاج درخت قرار داده و شمار را در چه

 De Mendoza) ی درون آن را شمارش کردندها شته

et al., 2001). 

 

 کلی یریگ جهینت

ی سن اول بالشتک مرکبات برای ها پورهشناسایی 

. بنابراین از شمار استباغداران مرکبات دشوار 

شاخص  عنوان بهی جوان ها شاخهی تخم روی ها سهیک

ی تعیین سطح زیان اقتصادی استفاده شد. از جدید برا

کلی  های تخم بالشتک مرکبات به آنجائی که کیسه

 تواند یمقابل شناسایی و دید هستند، لذا این شاخص 

ی توسط باغداران محلی برای برآورد شدت آسان به

و تنظیم برنامة مدیریت با  شانیها وهیمآسیب به 

ود. با توجه به استفاده از ابزارهای موجود استفاده ش

برآورد شده  سطح زیان اقتصادینتایج این بررسی، 

کمتر از میزان آن برای  1390برای نسل اول در سال 

بوده است که این کاهش  1391نسل اول در سال 

تواند به سبب افزایش در هزینة اقتصادی تولید،  می

هزینة کنترل و دقت طرح آزمایشی باشد. همچنین 

 1391رای نسل اول در سال ب سطح زیان اقتصادی

نسبت به نسل دوم در همین سال باالتر برآورد شد. از 

ی وهوا آبهای تخم به سبب  بین رفتن بیشتر کیسه

های کنترل زیستی  نامناسب و فعالیت عامل

تواند دالیل احتمالی این موضوع باشد.  )بیولوژیک( می

بنابراین نتایج این بررسی نشان داد که سطح زیان 

و غلظت  کش آفتنسل آفت، نوع  برحسبدی اقتصا

 .استمصرفی متغیر 

 

 سپاسگزاری

ی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع پزشک اهیگاز گروه 

طبیعی ساری به سبب در اختیار قرار دادن امکانات و 

 .رددگمیقدردانی  ، تشکر وتجهیزات مورد نیاز
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