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 چکیده
-کاریترین آفت بومي در پستهمهم Burckhardt & Lauterer (Hem.: Psyllidae)  Agonoscena pistaciaeپسته، پسيل معمولي

های این آفت در  تارکل و دایابون روی پورههای موونتو، سيوانتو، اسآفتکش LC90و  LC50در این پژوهش مقادیر باشد. های ایران مي
پاشي و کود مایع سيليکات پتاسيم عليه آفت به کار به دست آمد. سپس در شرایط صحرایي به همراه تيمار آب  شرایط آزمایشگاهي

پاشي محاسبه از محلول روز بعد 11و  14، 7، 3ها مير پورهوپاشي( مورد مقایسه قرار گرفت. ميزان مرگرفت و با شاهد )بدون محلول
های کامل تصادفي در سه تکرارو با دو فاکتور تيمار و زمان های صحرایي بر اساس آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوکدادهگردید. 

 00/1333و  70/011سنجي به ترتيب برای موونتو ها در آزمایشات زیستکشحشره LC90و  LC50مقادیر  تاثير، تجزیه آماری شد.
و  13/7استارکل  ميکروليتر بر ليتر و  11/133و  00/03ميکروليتر بر ليتر، سيوانتو  41/13033و  07/7103 ، دایابونکروليتر بر ليترمي

های استارکل و سيوانتو در شرایط آزمایشگاهي بيشتر از دایابون و موونتو روی کشبه دست آمد. بنابراین آفت ميکروليتر بر ليتر 31/31
های دایابون، استارکل، کشدرصد آفت 01های کشنده ثر هستند.  ميزان تلفات آفت در شرایط صحرایي برای غلظتاین آفت مو

 11/40، 11/01، 33/07، 11/71، 33/01پاشي به ترتيب مونتو، سه روز بعد از سم کشسيوانتو، کود سيليکات پتاسيم، پاشش آب و آفت
 04اکثر تيمارها وضعيت مشابهي داشتند. در روز چهاردهم تلفات در تيمار موونتو به درصد به دست آمد. در روز هفتم  11/40و 

داری بيشتر از سایر تيمارها بود ولي تيمار استارکل هيچ گونه تلفاتي نداشت و در روز بيست و یکم نيز طور معنيدرصد رسيد و به
ن و موونتو در شرایط صحرایي بيشتر از سایر تيمارها بود و استارکل های دایابوکشهمين روند ادامه یافت. بنابراین سميت و دوام آفت

پاشي نياز دارد، بر اساس کمترین دوام را روی این آفت نشان داد. از آنجا که کنترل پسيل معمولي پسته در طول سال به چندین بار سم
موونتو به  کشزیست و آفتدليل سازگاری با محيطپتاسيم و آب پاشي به گياهي دایابون، کود سيليکات کشنتایج این پژوهش آفت

تواند در مدیریت تلفيقي پسيل  استارکل به دليل تأثير سریع مي کشدليل دوام بيشتر برای کنترل این آفت مناسب است. همچنين آفت
 معمولي پسته به کار رود.  

 .سنجیتو، زیستپسیل معمولی پسته، دایابون، سیلیکات پتاسیم، موون :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
Common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemi., Psyllidae) is a native pest in 
pistachio orchards of Iran. In this research, the LC50 and LC90 values of Movento, Sivanto, Starkel and Diabon 
pesticides were obtained on the nymphs of this pest in laboratory conditions. Then it was used against the pest in field 
conditions along with water spray treatment and potassium silicate liquid fertilizer and compared with the control 
(without spraying). Finally, the mortality rate of nymphs was calculated 3, 7, 14 and 21 days after spraying. The field 
data were statistically analyzed as a factorial experiment based on a randomized complete block design in three 
replications with two factors of treatment and effect time.The values of LC50 and LC90 of insecticides in bioassay 
tests are respectively for Movento 500.78 and 1933.88 µl/l, for Diabon 7259.57 and19839.41 µl/l, for Sivanto 59.85 
and 193.16 µl/l and for Starkel 7.19 and 36.96 µl/l were estimated.Therefore, the lethality of Starkel and Sivanto 
pesticides in laboratory conditions is higher on psyllium than Diabon and Movento. The results of the field test 
showed that the highest pest mortality on the third day after spraying were related to Diabon, Starkel, Sivanto 
insecticides, potassium silicate fertilizer, water spray and Movento pesticide, respectively equal to 81.33, 70.66., 
57.33, 56.00, 48.00 and 45.66%. On the 7th day, most treatments had the same status. On the 14th day, the mortality 
rate in Movento treatment reached 84% and was significantly higher than other treatments, but the Starkel treatment 
did not have any death rate and the same trend continued on the 21st day. Therefore, the toxicity and durability of 
Diabon and Movento pesticides on this pest in field conditions are more than other treatments and Starkel showed the 
least durability in field conditions. Therefore, since the control of pistachio psyllium requires spraying several times 
throughout the year, based on the results of this research, Diabon herbal pesticide, potassium silicate fertilizer and 
water spray due to its compatibility with the environment and Movento insecticide due to its durability It is suitable to 
control this pest. Also, Starkel insecticide can be used in the integrated management of common pistachio psylla due 
to its quick effect. 
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 مقدمه

گرمسیری وابسته به  درخت پسته اهلی، گیاهی نیمه

است که از دیرباز در نقاط  Anacardiaceaeتیره 

-مختلف ایران مورد کشت قرار گرفته است. پسته به 

عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی را در 

ای بین تولیدات کشاورزی ایران دارا بوده و بخش عمده

 ,.Panahi et al)دهد تشکیل میاز صادرات غیرنفتی را 

.  توسعه کشت و کار پسته به صورت تک (2001

های کشچنین مصرف وسیع حشرهکشتی و هم

متنوع، موجب ظهور آفات جدید این محصول شد. در 

این ارتباط، زنجره پسته )شیره تر( جایگاه خود را به 

عنوان آفت درجه اول از دست داد و پسیل معمولی 

 سیل معمولیشک( جای آن را گرفت. پپسته )شیره خ

 Agonoscena pistaciae Burckhardt andپسته، 

Lauterer (Hem: Psyllidae)  آفت بومی در پسته

پسیل . (Mehrnejad, 2003)باشد های ایران میکاری

بالفاصله پس از متورم شدن و باز شدن  ،معمولی پسته

عالیت های اول بهار شروع به فهای پسته در روزجوانه

کند و جمعیت آن معموالً به طور سریع افزایش می

زمان با  یابد. وجود تراکم شدید جمعیت حشره هممی

بستن و یا پس از آن، موجب اختالل در  شروع مغز

گردد و در نتیجه خسارت زیادی روند پرشدن مغز می

طوری که گاهی  گردد، بهبه محصول پسته وارد می

سازد. به همین متأثر می محصول سه سال متوالی را

دلیل باغداران پسته، حساسیت شدیدی نسبت به این 

های مختلف کشآفت داشته و با به کارگیری آفت

. (Shayegan et al., 2003)سعی در کنترل آن دارند 

های این آفت با قطعات دهانی حشرات کامل و پوره

کنند و از این ها، تغذیه میمکنده از شیره گیاهی برگ

-ریق سبب کاهش کمی و کیفی محصول پسته میط

کنترل این حشره از . (Samih et al., 2005)شوند 

عمدتاً با استفاده از آفت کش بوده و تا  1۵34ی دهه

ی آفت کش به طور نوع ماده ۰4به حال بیش از 

اند که به علت ظهور رسمی روی این آفت آزمایش شده

ا یکی پس از ی مقاومت در این حشره، آفت کشهپدیده

 ,Mehrnejad)اند دیگری تأثیر خود را از دست داده

های کم دوام و ناپایدار کش. لذا باید از آفت(2003

استفاده کرد که برای آفت هدف بسیار تخصصی 

. برای (Mgocheki and Addison, 2009)هستند 

مبارزه با پسیل معمولی پسته از آفت کش های 

داکلوپراید، هگزافلومورون، مختلف ازجمله آمیتراز، ایمی

تیامتوکسام و استامی پراید استفاده شده است که در 

-موسسه تحقیقات پسته کشور آزمایش شده

 Rouhani et al., 2011; Rouhani and Samih).اند

2012; Shabani et al., 2011; Mirzaei et al., 2011) 
های سولفات دو نیکوتین و د.د.ت کشدر ابتدا حشره

این آفت استفاده شد و پس از آن پاراتیون، علیه 

)رکسیون(، تیودان، فوزالون به ترتیب برای  دیمتوات

کنترل این آفت استفاده گردید، ولی به دلیل ظهور 

پدیده مقاومت، آفت کش های  ذکر شده یکی پس از 

. اندمنسوخ شده دیگری تاثیر خود را از دست داده و

ها یک ها در پسیلی مقاومت به آفت کشظهور پدیده

در پسیل باشد که این موضوع ی معمول میپدیده

 1۵34معمولی پسته به خوبی و به وضوح از اوایل دهه 

 .(Mehrnejad, 2003)است  شده مشاهده 

های کشبا توجه به سابقه مقاومت این آفت به آفت

مختلف، در این تحقیق از ترکیبات شیمیایی و گیاهی 

ف روی پسته را ندارند، یا جدیدی که سابقه مصر

سابقه کمی دارند و همچنین دارای مکانسیم اثر 

متفاوتی می باشند، برای از بین بردن یا کاهش 

کش حشره. خسارت پسیل معمولی پسته استفاده شد

سید ت امشتقااز جمله  1اسپیروتترامات )موونتو(

گلخانه و مایشگاهی آزیط اشردر ست که رونیک اتت

ه مکندت فاای از آمجموعهروی یی مناسبی رآکا

اع نوو اپسیلها ، سفیدبالکها، شپشکها، )شتهها

های مختلف نشان داده است روی میزبانها( تریپس

.(Nauen et al., 2008; Kay and Herron, 2010)  این

ات، از حشرن بددر چربی ن شدترکیب در ساخته 

د یجال اختالآ، انزیم استیل کواطریق کاهش فعالیت 

نهایت روری و در بارت قد، کاهش یطاین شرا میکند.

 ,.Hodges  et al)شت داهد اپی خوه را در حشرگ مر

گیاهی . این ترکیب بعد از ورود به بافت (2012

                                                                               
1 Spirotetramat (Movento®) 
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م تماه و مددرآلکلی رت ترکیب ابه صوه و لیز شدروهید

ل در کش سیستمیک فعاهیک حشرزم الی یژگیهاو

 ,.Mohapatra et al)باشد های آبکش را دارا میآوند

. به همین دلیل تأثیر این آفت کش روی آفات (2012

 Alston)مکنده به صورت تأخیری گزارش شده است 

and Drost, 2008).  آفت  ،2رون )سیوانتو(یفوادفلوپیر

ت فاری از آست سیستمیک که علیه بسیاکشی  ا

روی سفیدبالکها و ها كنجر، زمانند شتههاه مکند

همچنین میباشد. ده استفامختلف قابل ت محصوال

، شپشکها، فاتی مانند پسیلهال آکنترروی تحقیق 

کش هین حشرانباتی توسط ی ککهاو سرخرطومیها 

کش سیوانتو حشرهمایش میباشد. و آزسی ربرل حادر 

های نیکوتینی استیل کولین در ناحیه پس به گیرنده

سیناپسی متصل شده و از انتقال پیام عصبی جلوگیری 

آفت کش برای کنترل آفات مکنده ثبت کند. این می

-دایابون یک آفت  .(Jeschke et al., 2015)شده است 

سازگار است که از روغن کش جدید گیاهی و زیست

کرچک تهیه شده است. این آفت کش کوتیکول آفت 

نماید و حشره به تدریج آب بدن خود را را تخریب می

-ه آفتدهد. بنابراین آفت هر قدر هم که باز دست می

های شیمیایی مقاوم شده باشد در مقابل دایابون کش

تواند مقاومت نماید و به این ترتیب نژادهای مقاوم نمی

در رابطه  (Rezaei et al., 2016).از بین خواهند رفت 

با اثر ترکیبات گیاهی روی پسیل معمولی پسته نیز 

های شیمیایی کشمطالعاتی انجام شده و با آفت

تأثیر ایی ست از جمله: در مطالعهمقایسه شده ا

-آبامکتین، هگزافلومورون، پی هایکشآفتکشندگی 

متروزین، کائولین و صابون گیاهی پالیزین نشان داد 

درصد تلفات باالترین  ۵4که صابون پالیزین با 

درصد  83اثرکشندگی و بعد از آن سم آبامکتین با 

ه خود درصد رتبه سوم را ب 74رتبه دوم و کائولین با 

(. مطالعه Hassani et al., 2014اند )اختصاص داده

نیکوتینوئید،  هایکشآفتاثرات زیرکشندگی 

پراید، ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام روی پسیل  استامی

کش  پسته در شرایط آزمایشگاه نشان داد که حشره

های زیستی  تیامتوکسام کارایی بهتری روی شاخص

                                                                               
2 Flupyradifurone (Sivanto®) 

مطالعه تأثیر  (.Amirzade et al., 2012این آفت دارد )

درصد و  34عصاره گیاه زیتون تلخ با غلظت 

میکرولیتر بر لیتر، کنسالت  544های آکتارا  کش حشره

میکرولیتر بر  1744میکرولیتر بر لیتر، آمیتراز 1344

 23میکرولیتر بر لیتر و زیتون تلخ  044لیتر، کونفیدور

اد که درصد روی پوره پسیل پسته درآزمایشگاه نشان د

-درصد و حشره 34عصاره گیاه زیتون تلخ با غلظت 

میکرولیتر بر لیتر به ترتیب دارای  544کش آکتارا 

 ,.Abedi et alباالترین درصد کشندگی بوده اند )

3استارکل )دینوتفوران( (.2012
کشی حشره 

-سیستمیک، تماسی و گوارشی از نسل سوم حشره

تفوران به باشد. دینوهای نئونیکوتینوئیدی میکش

 ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام از گروه اولهمراه 

نئونیکوتینوئیدها شامل مشتقات نیتروگوانیدین به 

پاشی هم از طریق آیند. استارکل بعد از سمحساب می

ها جذب شده و به شاخ و برگ و هم از طریق ریشه

شود. این ترکیب به های گیاه منتقل میتمامی اندام

وتینیک استیل کولین در ناحیه پس های نیکگیرنده

سیناپس متصل شده و در نتیجه از جذب استیل 

کولین در ناحیه پس سیناپس جلوگیری کرده و 

استیل کولین در ناحیه سیناپس تجمع کرده، که این 

امر موجب تشنج، فلج، بیهوشی و نهایتاً مرگ سریع 

سیلیس در  (Talebi Jahromi, 2013).گردد آفت می

کند و به طور اپیدرمی گیاهان رسوب میهای سلول

های گیاهی و حشرات آفت از خاص علیه بیماری

-. اولین مطالعه(Ma, 2004)کند گیاهان محافظت می

ای که نشان داد که سیلیس باعث افزایش مقاومت 

گیاه به یک حشره شده است روی کرم ساقه برنج بود 

.(Sasamoto, 1953)  مقایسه در این مطالعه با تأکید بر

پسیل های کنترل شیمیایی و زراعی زمان تأثیر، روش

در شرایط آزمایشگاهی  A. pistaciaeمعمولی پسته، 

 و صحرایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
 

 ها روش و مواد

 یسنج ستیز شیآزما

 استفاده، مورد های کش آفت موثر غلظت نییتع یبرا

                                                                               
3 Dinotefuran (Starkle®) 
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 یباال حد غلظت یمقدمات شاتیآزما یکسری با ابتدا

 آفت%(  14) یکشنندگ نییپا حد و%(  ۵4)  یکشندگ

 فاصله سپس. دیگرد نییتع استفاده مورد یها کش

 معادله کی کمک به اقل حد حداکثرو یها غلظت نیب

 غلظت 3 به یتمیلگار فواصل اساس بر و یمجهول دو

 تکرار هر در و تکرار چهار در غلظت هر. شد میتقس

. گرفت قرار ماریت مورد لیپس دو سن پوره عدد14

 ینسب رطوبت ، ºC2±25 ییدما طیشرا در شاتیآزما

 8 و ییروشنا ساعت 1۰ ینور دوره و درصد 74-۰4

. دیگرد انجام چمبر گروس داخل در یکیتار ساعت

 LC50 ریمقاد و هیتجز تیپروب روش به ها داده سپس

 ها غلظت نیا.  دیگرد نییتع کش آفت هر  LC90 و

 روش به رماهیت در نوبت کی در  ییصحرا طیشرا در

 کار به گرید یمارهایت همراه به آفت هیعل پاشی محلول

 .رفت

 

 ییصحرا شیآزما

 پسته باغ کی در ۵۰ سال ماه ریت در ییصحرا شیآزما

 یس حدوداً درختان یدارا مترمربع 527۰ مساحت به

 اکبرآباد منطقه در( یاوحد رقم) بارده ی ساله

: ییایجغراف مختصات با کرمان استان زرند شهرستان

 ،ییایجغراف عرض "E ''20 '43 56   ییایجغراف طول

30 46' 44'' N 5۰ تعداد شده، ادی باغ در. گرفت انجام 

 به تایی12 فیرد سه صورت به سن هم پسته درخت

 شیآزما. شد گرفته نظر در یشیآزما یواحدها عنوان

 ماریت 12 با یتصادف کامل های بلوك طرح هیپا بر

 کراپ ریبا شرکت ساخت) موونتو یها کش آفت شامل

 ترلی یلیم 2444 و 344 های غلظت با( آلمان نسیسا

( ایدا فناوران نانو شرکت ساخت) ابونیدا تر،یل هزار در

 تر،یل درهزار ترلی یلیم 24444 و 7344 های غلظت با

 با( آلمان نسیسا کراپ ریبا شرکت ساخت) وانتویس

 تر،یل هزار رد ترلی یلیم 1۵4 و 74 های غلظت

 با( ژاپن Mitsui Chemicals شرکت ساخت) استارکل

 عیما کود و تریل هزار در ترلی یلیم 04 و 8 یها غلظت

 با( کایآمر IFTC شرکت ساخت) میپتاس کاتیلیس

 تر،یل هزار در ترلی یلیم ۰444 و 0444 های غلظت

 سه در ،(یپاش محلول بدون) شاهد و یپاش مارآبیت

 آفت یبردار آمار. شد انجام ختدر سه شامل تکرار

 انجام شیآزما یمارهایت پاشی محلول از قبل روز کی

 مختلف نیسن پوره12 تا 8 نیانگیم طور  به که شد

 پاشی محلول اتیعمل. شد مشاهده برگ هر یرو

 دستگاه کی توسط رماهیت در نوبت کی در مارهایت

 و همزن به مجهز ،یتریل 24 یزرپشتیما اتو سمپاش

 از پس. شد انجام مناسب پاشش قدرت یدارا

 حساس کاغذ از پاش، سم دستگاه قیدق ونیبراسیکال

 محلول قطرات کنواختی پاشش از نانیاطم یبرا یآب

 پوره تیجمع از یآماربردار یبرا. شد استفاده یپاش

 جهت چهار از صبح 14 ساعت در پسته، لیپس های

 یتصادف طور به برگ 13 تعداد شده ماریت درخت

 یکیپالست های سهیک در جداگانه طور به و خابانت

 در. شدند منتقل شگاهیآزما به بالفاصله و بندی بسته

 در پسته پسیل مرده و زنده های پوره تعداد شگاهیآزما

 دهستفاا با کامل گبر هر روی و پشت

 اولجد در و هشد رششما کروسکوبیازاسترئوم

 روز 21 و 10 ، 7 ، 5 ،یبردار آمار. شدند ثبت مربوطه

 . افتی ادامه پاشی محلول از بعد

 

 ها داده یآمار هیتجز

 انجام شگاهیآزما طیشرا در سنجی ستیز شیآزماس

 و LC50 ریمقاد و هیتجز تیپروب روش به ها داده و شد

LC90   ییصحرا شیآزما های داده. شد زده نیتخم 

 کامل های بلوك طرح هیبرپا لیفاکتور صورت به

 فاکتور. شد هیتجز تکرار سه در ماریت 12 با یتصادف

 تحلیل و تجزیه.  بود اثر زمان دوم فاکتور و ماریت اول

 نیانگیم سهیمقا و ANOVA روش از استفاده با ریماآ

 درصد پنج سطح در یتوک آزمون از استفاده با ها داده

 .شد انجام SPSS 22 افزار نرم با

 
 

 نتایج

 های زیست سنجینتایج آزمایش -الف

یست سنجی آفت کشهای  موونتو، سیوانتو، نتایج ز

های پسیل معمولی پسته استارکل و دایابون روی پوره

درج شده است. بر  1در شرایط آزمایشگاهی در جدول 
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های کشآفت LC90و  LC50اساس این جدول مقادیر 

پاشی به ترتیب ساعت بعد از سم 72دایابون 

انتو میکرولیتر بر لیتر، سیو 01/1۵85۵و  37/723۵

 1۵/7میکرولیتر بر لیتر و استارکل  1۰/1۵5و  83/3۵

ساعت  204موونتو   میکرولیتر بر لیتر و برای ۵۰/5۰و 

 88/1۵55و  78/344بعد از سم پاشی به ترتیب 

میکرولیتر بر لیتر به دست آمد. بنابراین کشندگی 

های استارکل و سیوانتو در شرایط آزمایشگاه کشآفت

  یشتر از دایابون و موونتو است.روی پسیل معمولی ب

همچنین مشخص شد که اثر موونتو با تأخیر روی آفت 

 شود. ظاهر می

 
 های موونتو، دایابون، سیوانتو و استارکل روی پوره سن دوم پسیل معمولی پستهکشسنجی حشرهنتایج زیست -1جدول 

Table 1. The bioassay results of Movento, Diabon, Sivanto and Starkel insecticides on pistachio psyllium 

second instar nymphs 

P-Value Chi square df 
LC50 

(mg/l) 

LC90 

(mg/l) 
Slope±SE Number Time (h) Insecticide 

0.80 0.99 4 
500.78 

412.05-625.01 
1933.88 

1537.45-2398.22 
0.0007±0.91 150 240 Movento 

0.65 1.62 4 
7259.57 

5933.96-8614.55 
19839.41 

14949.53-34740.56 
0.0017±0.001 150 72 Dayabon 

0.12 5.66 4 
59.85 

46.52-73.85 
193.16144.71-310.10 0.16±0.91 150 72 Sivanto 

0.92 1.43 4 
7.19 

4.43-9.87 
36.96 

27.12-59.02 
0.48±0.01 150 72 Starkel 

 

نتایج تلفات پسیل پسته در غلظت کشنده  -ب

میکرولیتر بر لیتر  0555ها، کشدرصدحشره 05

پاشی در کود سیلیکات پتاسیم و تیمار آب

 شرایط صحرایی

میر پسیل پسته در ونتایج تجزیه واریانس درصد مرگ

های مختلف نشان داد درصد تیمار 34غلظت کشنده 

مختلف پسیل  های سنین میر پورهوکه میزان مرگ

 (F(6)=48.40, p<0.01)پسته توسط تیمارهای مختلف

، دارای  (F(4)=76.95, p<0.01)های مختلفو زمان

باشند. همچنین داری با یکدیگر میاختالف معنی

میر واثرات متقابل زمان تاثیر و تیمار بر میزان مرگ

های سنین مختلف پسیل پسته دارای اختالف  پوره

براساس نتایج به دست  (.2دولداری بود )جمعنی

های سنین  میر پورهوآمده، بیشترین میزان درصد مرگ

کش روز بعد از تیمار با  حشره 5مختلف پسیل پسته 

، 55/81های دایابون، استارکل و سیوانتو به ترتیب 

روز برای دایابون و  7درصد،  بعد از  55/37و  ۰۰/74

 10بعد از درصد ،  ۰۰/74و  ۰۰/8۰موونتو به ترتیب 

 ۰۰/30و  44/80روز برای موونتو و دایابون به ترتیب 

درصد به  55/37روز برای موونتو با  21درصد و بعد از 

 (.1دست آمد )شکل 

میکرولیتر  0444ها، غلظت کشدرصد حشره 34میر پسیل پسته در غلظت کشنده ونتایج تجزیه واریانس درصد مرگ  -2جدول 

 در شرایط صحرایی پاشیپتاسیم و تیمار آببر لیتر کود سیلیکات 

Table 2. The results of the analysis of the variance of the mortality percentage of pistachio psylla in the LC50 of 

insecticides, the concentrations of potassium silicate fertilizer (4000 µl/l) and the water spray treatment in field 

conditions 

 

Resources df MS F P-Value 

Treatment 6 5399.36 48.40 0.001 

Time 4 8584.15 76.95 0.001 

Treatment*Time 24 938.28 8.41 0.001 

Error 70 111.54   

Total 105    
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یکرولیتر بر لیتر کود سیلیکات پتاسیم و تیمار م 0444ها، کشدرصد حشره 34اثرات متقابل نوع تیمار )غلظت کشنده  -1شکل 

در شرایط تلفات پسیل معمولی پسته ( ±SEپاشی( روی میانگین )روز بعد از محلول 21و  10، 7، 5زمان تاثیر )و  پاشی(آب

سه باشد و حروف بزرگ نشان دهنده مقایتاریخ نمونه برداری می حروف کوچک نشان دهنده مقایسه میانگین در ) صحرایی

 باشد(میانگین بین تیمارها می

Figure 1. Interaction effects of treatment type (lethal concentration of 50% of insecticides, 4000 µl/l of 

potassium silicate fertilizer and spraying treatment) and time of effect (3, 7, 14 and 21 days after 

spraying) on the mortality mean (±SE) common pistachio psyllium in field conditions. 

(Lower case letters indicate the average comparison on the sampling date and upper case letters 

indicate the average comparison between treatments) 

 

ظت نتایج تلفات پسیل معمولی پسته در غل -ج

 6000ها، غلظت کشحشرهدرصد  90کشنده 

میکرولیتر بر لیتر کود سیلیکات پتاسیم و تیمار 

 پاشی در شرایط صحراییآب

میر پسیل معمولی ونتایج تجزیه واریانس درصد مرگ

های درصد تیمار ۵4های کشنده پسته در غلظت

های سنین  میر پورهومختلف نشان داد که میزان مرگ

های عمولی پسته توسط تیمارمختلف پسیل م

های و زمان (F(6)=73.96, p<0.01)مختلف

دارای تاثیر اختالف  (F(4)=98.10, p<0.01)مختلف

همچنین اثرات متقابل  .باشندداری با یکدیگر میمعنی

های سنین  میر پورهوزمان و نوع تیمار بر میزان مرگ

داری مختلف پسیل معمولی پسته دارای اختالف معنی

 (.5د )جدولبو

 
 ۰444ها، غلظت کشدرصد حشره ۵4میر پسیل معمولی پسته در غلظت کشنده وتجزیه واریانس درصد مرگ -5جدول 

 در شرایط صحرایی پاشیسیلیکات پتاسیم و تیمار آبمیکرولیتر بر لیتر کود 

Table3. The results of the analysis of the variance of the mortality percentage of pistachio psyllium in the 

lethal concentration of 90% of insecticides, the of  potassium silicate fertilizer concentration (6000 µl/l) 

and the water spray treatment in field conditions. 

Resources df MS F  P-Value 

Treatment 6 9760.71 73.96  0.001 

Time 4 12946.51 98.10  0.001 

Treatment*Time 24 1059.31 8.02  0.001 

Error 70 131.96    

Total 105     
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میکرولیتر بر لیتر کود سیلیکات پتاسیم و تیمار  ۰444ها، کشدرصد حشره ۵4اثرات متقابل نوع تیمار )غلظت کشنده  -2شکل 

شرایط  درتلفات پسیل معمولی پسته  (±SE)پاشی( روی میانگین روز بعد از محلول 21و  10، 7، 5زمان تاثیر )و  پاشی(آب

 صحرایی

ه میانگین در  تاریخ نمونه برداری می باشد و حروف بزرگ نشان دهنده مقایسه میانگین بین حروف کوچک نشان دهنده مقایس)

 تیمارها می باشد(
Figure 2. Interaction effects of treatment type (lethal concentration of 90% of insecticides, 6000 µl/l of potassium 

silicate fertilizer and spraying treatment) and time of effect (3, 7, 14 and 21 days after spraying) on the mortality 

mean (±SE) common pistachio psyllium in field conditions 

(Lower case letters indicate the average comparison on the sampling date and upper case letters indicate the 

average comparison between treatments.) 

 

میر وبیشترین میزان درصد مرگ ،براساس نتایج 

های سنین مختلف پسیل معمولی پسته،  روی پوره

های دایابون، کشدرصد حشره ۵4تحت تیمار غلظت 

روز از پس از آزمایش به  5موونتو، استارکل و سیوانتو  

د درصد ، بع ۰۰/78و  ۰۰/82، 55/83، ۰۰/۵4ترتیب 

های موونتو، دایابون، استارکل کشروز برای حشره 7از 

 ۰۰/74و  44/72، ۰۰/۵4، 44/۵2و سیوانتو به ترتیب 

کش های موونتو، روز برای حشره 10درصد، بعد از

 44/32و  55/75، 55/۵5دایابون و سیوانتو به ترتیب 

کش های موونتو و روز برای حشره 21درصد و بعد از 

درصد به دست آمد  55/۰۵و  ۰۰/۵4دایابون برابر با 

بنابراین روند زمانی تلفات در تیمارهای (. 2)شکل 

درصد   34درصد مشابه غلظت  ۵4مختلف در غلظت 

  .بود
 

 بحث

با توجه به نتایج به دست آمده در بین تیمارهای 

کش گیاهی دایابون تلفات بیشتری روی مختلف، آفت

ر شروع های پسیل معمولی پسته دارد. هم دپوره

پاشی تلفات باالیی داشت و هم تا روز بیست و محلول

پاشی، سمیت خود را حفظ نمود. یکم بعد از محلول

کش میزان درصد مرگ و میر آفت ناشی از حشره

لیتر در هزار بعد از میلی 7344دایابون با غلظت 

و  55/81روز از انجام آزمایش برابر با  7و  5گذشت 

نتایج  با نتایج تحقیقات  درصد بود که این ۰۰/8۰

-انجام گرفته روی شته پنبه از لحاظ موثر بودن حشره

کش گیاهی دایابون روی آفت مطابقت داشت ولی از 

لحاظ مقدار غلظت مطابقتی وجود نداشت. سمیت 

 Aphisکش گیاهی دایابون روی شته پنبه، حشره

gossypii Glover (Hem., Aphididae)  در مراحل

، 344، 234سن دوم و سوم( در غلظت نابالغ )پوره 

لیتر در هزار مورد میلی 0444و 5444، 2444، 1444

ساعت  20میر پس از وبررسی قرار گرفت. درصد مرگ

، 75/22، 8۵/8های ذکر شده به ترتیب در غلظت
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بوده است.  درصد 78/۵7و  11/۵1، 01/۰5، 07/5۵

 31/1341روی شته پنبه برابر  دایابونLC50 مقدار 

لیتر در هزار بود. نتایج نشان داده است که یلیم

کش گیاهی دایابون در کنترل شته پنبه موثر حشره

 در نیهمچن(. Rezaei  et al., 2016)بوده است 

 یرو ابونیدا کش حشره   LC50ریمقاد گر،ید مطالعه

 Aphis nerii Boyer deخرزهره، زرد شته کامل حشره

Fonscolombe (Hem., Aphididae)   
 ,.Aphis fabae Scopoli (Hemباقال، اهیس شته و

Aphididae)  یلیم 0154 و 03۵4 معادل بیترت به 

 ,.Vahabi Mashhour et al. )است بوده هزار در ترلی

 لیپس که کرد یرگی جهینت توان یم نیبنابرا(. 2016

 و خرزهره زرد شته پنبه، شته به نسبت پسته یمعمول

 کش آفت نیا به یرکمت تیحساس باقال اهیس شته

 .دهد یم نشان

در رابطه با تاثیر سایر ترکیبات گیاهی روی پسیل 

توان به تاثیر عصاره زیتون تلخ اشاره معمولی پسته می

 34کرد. مطالعه تأثیر عصاره گیاه زیتون تلخ با غلظت 

 544های آکتارا  کش درصد، حشره 23درصد و 

بر لیتر،  میکرولیتر 1344میکرولیتر بر لیتر، کنسالت 

 044میکرولیتر بر لیتر، کونفیدور 1744آمیتراز

میکرولیتر بر لیتر روی پوره پسیل معمولی پسته 

درشرایط آزمایشگاه نشان داد که عصاره گیاه زیتون 

 544درصد و حشره کش آکتارا  34تلخ با غلظت 

میکرولیتر بر لیتر به ترتیب دارای باالترین درصد 

 (.Abedi et al., 2012کشندگی بوده است )

بعد از حشره گیاهی دایابون در روز سوم بیشترین  

لیتر میلی 8تلفات مربوط به تیمار استارکل با غلظت 

 درصد ۰۰/74میر آن برابر با ودر هزار و درصد مرگ

میر کمتر شد و به وبود ولی در روز هفتم درصد مرگ

ویکم بیست  رسید و در روز چهاردهم و درصد 55/21

نتایج  با تحقیقات این گونه تلفاتی وجود نداشت.  هیچ

 Abedi et)و  (Amirzade et al., 2012انجام گرفته 

al., 2012 کش استارکل از لحاظ موثر بودن حشره

روی پسیل  0نسبت به ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام

کش استارکل، حشرهمعمولی پسته مطابقت داشت. 

                                                                               
4 Actara 

شی از نسل کشی سیستمیک، تماسی و گوارحشره

های نئونیکوتینوئیدی است. کشسوم حشره

ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام از دینوتفوران به همراه 

نئونیکوتینوئیدها شامل مشتقات  گروه اول

سریع التاثیر  استارکلآید نیتروگوانیدین به حساب می

  (Talebi Jahromi, 2013) .ای داردبوده و اثر ضربه
کش سیوانتو استارکل حشره بعد از تیمار دایابون و

لیتر در لیتر در روز سوم بیشترین میلی 3۵با غلظت 

میر وتلفات را داشت ولی با گذشت زمان درصد مرگ

نیز کاهش یافت اما به صفر نرسید به طوری که درصد 

به ترتیب  روز 21و  10، 7، 5بعد از گذشت میر ومرگ

بود.  درصد 55/15و  55/17، ۰۰/50، 55/37برابر با 

سیوانتو از گروه شیمیایی بوتنولید است و در حشرات 

های عصبی در را با ایجاد اختالل درانتقال مناسب پیام

میر ومیزان مرگ کند.ها، آفت را کنترل میسیناپس

کش سیوانتو وابسته به زمان ایجاد شده توسط حشره

کشی خود را به مخص استفاده نیست و اثرات حشره

نتایج این  (Talebi Jahromi, 2013).نمایان می کند

 تحقیق نیز این ویژگی سسیوانتو را به خوبی نشان داد.  

ی کشهاهحشرر تاثیای در آزمایشات مزرعه 

ت )موونتو( و مااتتروسپیررون )سیوانتو(، ایفوادفلوپیر

مورد بررسی پسیل معمولی پسته روی  3یداتیاکلوپر

، 3/4ی تاثیر غلظتهاقرار گرفت. در این تحقیق، 

در  3/4رون، یفوادفلوپیرار آفت کش هزدر  1و  73/4

 3/4رون یفوادفلوپیرو تیاکلوپرید ت و مااتتروسپیرهزار ا

بالغ پسیل ه حشرره و پودر هزار به همراه آبیاری روی 

کامل ه حشرره و پواد سی شد. تعدرپسته برمعمولی 

 54، 23، 24، 13، 14، 7، 5تا قبل روز یک ، از پسیل

ید. نتایج دثبت گررش و سمپاشی شماز بعد از رو 04و

مختلف ی غلظتها، سمپاشیاز بعد روز سه ن داد نشا

را روی تیاکلوپرید بیشترین تاثیر رون و یفوادفلوپیر

باالترین میانگین و شتند داگی پسیل رمرحله پو

-گشد. مره تیاکلوپرید مشاهدر تیماده در مری هارهپو

هفتم ت از روز مااتترورسپیابا ه شدر تیمای هارهمیر پوو

در روز میر وگمران باالترین میزو یش افزابه بعد 

روی پسیل ره پواد ید. میانگین تعددگره بیستم مشاهد

                                                                               
5 Biscaya 
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 13تیاکلوپرید رون و یفوادبا فلوپیره شدر تیمان ختادر

یی سم رایش یافت. کاافزاسمپاشی ازبعد روز 

و یش افزاسمپاشی از هفتم پس ت از روز مااتتروسپیرا

پاشی به میزان روز بعد از سم 24رایی آن بیشترین کا

که ن داد شد. نتایج نشاآورد بردرصد  00/۵۵

کاهش ی در تاثیر بیشترت مااتتروسپیراکش هحشر

روزه  04پسیل معمولی پسته در دوره دراز مدت 

همچنین در  (Gheibi and Taheri, 2016).داشته است

-ت حشرهاثر سمی Saeedi and Ziaee (2018)تحقیق 

کش سیوانتو و ابرون اسپید برای کنترل سفیدبالک 

-IRC99های در شرایط آزمایشگاهی روی رقم نیشکر،

، 144، ۰4، 24های نیشکر با غلظت CP69-1062 و 02

وری برگ به کار ام به روش غوطهپیپی 044و  244

ساعت باالترین غلظت  20برده شد. پس از مدت 

درصد  ۵/۰7لیتر( باعث میکرولیتر بر  044سیوانتو )

شد،  IRC99-02تلفات روی تخم سفید بالک در رقم 

 کش سیوانتومیکرولیتر بر لیتر آفت کش 044غلظت 

نیشکر به طور موثری باعث کنترل  IRC99-02در رقم 

 Saeedi).درصدی حشرات بالغ سفیدبالک شد  ۵4

and Ziaee, 2018)  پسیل بنابراین در این تحقیق

ت به سفید بالک نیشکر حساسیت معمولی پسته نسب

توان به عنوان کش نشان داد و میبیشتری به این آفت

کش در برنامه مدیریت تلفیقی پسیل یک حشره

معمولی پسته با سایر تیمارهای این تحقیق استفاده 

روز از  5میر بعد از گذشت وکرد. کمترین میزان مرگ

پاشی نسبت به سایر تیمارها توسط انجام محلول

بود. در روز  درصد ۰۰/03کش موونتو برابر با حشره

 درصد ۰۰/74هفتم درصد تلفات بیشترشد و برابر با 

کش موونتو در روز هفتم بعد از تیمار بود. حشره

میر ودایابون قرار گرفت. در روز چهاردهم درصد مرگ

کش موونتو نسبت به سایر تیمارها توسط حشره

اول قرار گرفت. در افزایش پیدا کرد و در جایگاه 

مطالعه انجام شده توسط سایر محققین، تیمار موونتو 

 Alston and)ای به اوج تاثیر رسید با تاخیر یک هفته

Drost, 2008) در روز بیست و یکم نیز همین روند .

 Razaviادامه یافت. این نتایج با تحقیقات انجام گرفته 

and Mahdian, 2015) Ardeh et al., 2014 ;) رد 

مورد غلظت کشندگی و همچنین زمان تاثیر مطابقت 

ای در دو استان اصفهان و در آزمایشات مزرعهدارد. 

های کشمرکزی برای مبارزه با تریپس پیاز با حشره

کلرووس در هزار، دی 3/4سایپرمترین با غلظت 

در هزار و  3/1در هزار، ماالتیون با غلظت  2باغلظت 

ات )موونتو( با دو غلظت کش جدید اسپیروتترامحشره

روز  10و  7، 5های در هزار در زمان ۰4/4و  72/4

 ۰4/4کش موونتو با غلظت انجام شد. در مجموع حشره

در هزار، کنترل قابل قبول تری روی جمعیت تریپس 

 ,.Ardeh et alای نشان داد )پیاز در شرایط مزرعه

آزمایشات زیست سنجی سمیت عصاره گیاه  در(. 2014

کش وحشره Viola odorataشه معطر، بنف

ارزیابی شد. پسیل معمولی پسته اسپیروتترامات روی 

ساعت نشان داد که عصاره گیاه  20نتایج پس از 

کش اسپیروتترامات در مرگ و بنفشه معطر و حشره

ترین و اند، پایینمیر پسیل معمولی پسته موثر بوده

غلظت  باالترین درصد مرگ و میر به ترتیب مربوط به

در  034/4درصد( و غلظت  57/2۵در هزار ) 244/4

کش اسپیروتترامات و درصد( حشره 73/78هزار )

در هزار  1۰درصد( و غلظت  23/1۰در هزار ) 1غلظت 

 Razavi)درصد( عصاره گیاه بنفشه معطر بود  ۰2/84)

and Mahdian, 2015) . بنابراین بر اساس ماندگاری و

أثیر سم موونتو روی پسیل بدون در نظر گرفتن زمان ت

 معمولی پسته موثرتر از سایر سموم بود. 

میر توسط کود مایع وهمچنین درصد مرگ

لیتر در هزار بعد میلی 0444پتاسیم با غلظت سیلیکات

 44/3۰پاشی برابر با روز از انجام محلول 5از گذشت 

بود. از روز هفتم به بعد میزان تلفات کاهش  درصد

 21میر بعد از گذشت وکه درصد مرگ یافت. به طوری

ما   نتایج  با تحقیقاین بود.  درصد 55/1روز برابر با 

(Ma, 2004)   و کاروالهو و همکاران(Carvalho et al., 

پتاسیم از لحاظ موثر بودن کود مایع سیلیکات (1999

های سیلیس در سلولروی آفات مطابقت داشت. 

ور خاص علیه کند و به طاپیدرمی گیاه رسوب می

 ,Ma).حشرات آفت از گیاهان محافظت می کند 

برگ را خشبی نموده وامکان تغذیه  سیلیس (2004

  Massey and)دهد آفت از برگ را به شدت کاهش می
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Hartley, 2009) 5پاشش آب تا . در این تحقیق 

درصد تلفات روی پسیل  34روزبعد از تیمار تقریباً 

پاشی روی آفات آباثر  معمولی پسته ایجاد کرد.

مختلف مطالعه شده است و کم و بیش روی جمعیت 

های آفت تاثیر آفات موثر بوده است به ویژه روی کنه

تاثیر آب پاشی علیه خوبی نشان داده است. برای مثال 

کنه تارتن گل رز مینیاتوری در آمریکا نیز انجام شده 

کنه از  روز جمعیت 12است. در این آزمایش در مدت 

 1/4میانگین   در قبل از آب پاشی به 1/0نگین میا

استفاده از اسپری آب با  . (Drees, 1997)کاهش یافت

های تار عنکبوتی،  فشار باال برای از بین بردن کنه

هاست که به عنوان   ها، و سایر آفات گیاهی مدت شته

برای کنترل  "ارگانیک"یا  "غیر شیمیایی"یک روش 

(. Meyer and Stone 1989آفات پیشنهاد شده است )

با توجه به نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات انجام 

شده تیمار آب پاشی نیز روی کاهش جمعیت این آفت 

.  بنابراین از آنجا که کنترل پسیل معمولی استموثر

پاشی نیاز دارد پسته در طول سال به چندین بار سم

کش توان از حشرهدست آمده میبر اساس نتایج به

دایابون، کود مایع سیلیکات پتاسیم و پاشش  گیاهی

آب به دلیل بی ضرر بودن برای محیط زیست در 

مرحله اول استفاده کرد و در مراحل بعدی از سم 

تری نسبت به سایر سموم دارد موونتو که دوام زیادی

استفاده کرد. همچنین از سموم استارکل و سیوانتو 

پسیل پسته توان در مدیریت تلفیقی برای کنترل می

 استفاده کرد.
 

 سپاسگزاری

نامه کارشناسی  های این پژوهش برگرفته از پایان داده

شهریور    27ارشد نویسنده اول است که در تاریخ 

 از آن دفاع کرده است. 15۵7
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