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ٍ حطرات  I  ،IVاثر حطرُ کطی سن گیاّی پالیسیي ٍ دٍ سن ضیویایی بر رٍی الرٍّای سي 

ِ تدضوي طبیعی پسیل هعوَلی پس Oenopia congelobata کفطدٍزک کاهل

Agonoscena pistacia 
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 چکیدُ

 یکی از.هتعددی است دضوٌاى طبیعی ایي آفت دارای.لیدی پستِ استیکی از آفات ک Agonoscena pistaciaپسیل هعوَلی پستِ 

در ایي تحقیق اثر سِ غلظت از سن گیاّی پالیسیي  . است Oenopia congelobataهْوتریي ضکارگرّای پسیل پستِ کفطدٍزک ضکارگر  

ج در باغات پستِ در هقایسِ با دٍ سن ضیویایی رای Oenopia congelobata ٍ حطرات کاهل کفطدٍزک I  ٍIVبر رٍی الرٍّای سي 

ًتایج ًطاى داد سن ضیویایی .جْت اًجام آزهایطات زیست سٌجی استفادُ ضد Topicalاز رٍش . سی ضدربر(هَسپیالى ٍ کٌسالت)

 IOBCبر اساس هعیارّای .هَسپیالى تلفات باالتری را در الرٍّا ٍ حطرات کاهل کفطدٍزک ًسبت بِ سن گیاّی پالیسیي ایجاد هی کٌد

ٍ حطرات کاهل بِ ترتیب در  IV،الرٍ سي  Iاثر سوَم بر رٍی دضوٌاى طبیعی سن ضیویایی هَسپیالى بر رٍی الرٍ سي  در تقسین بٌدی

بر رٍی  در گرٍُ سوَم با خطر جسئی ٍ I گرٍُ سوَم با خطر هتَسط،با خطر جسئی،با خطر جسئی،سن ضیویایی کٌسالت بر رٍی الرٍ سي

ٍ سن گیاّی پالیسیي در تواهی غلظتْای هَرد استفادُ ٍ بر رٍی تواهی هراحل ذکر بی خطر  در گرٍُ سوَم IVحطرات کاهل ٍ الرٍ سي 

ًتایج ایي تحقیق ًطاى داد سن گیاّی  پالیسیي ًسبت بِ سوَم ضیویایی رایج کِ در باغات پستِ .ضدُ در گرٍُ سوَم بی خطر دستِ بٌدی ضد

ٍ با تَجِ بِ هَثر بَدى ایي سن بر .ارگرّای پسیل هعوَلی پستِ ایجاد هی کٌداستفادُ هی ضًَد تلفات کوتری را در یکی از هْوتریي ضک

 .کردبرای کٌترل پسیل هعوَلی پستِ استفادُ  IPMبِ عٌَاى یکی از اجسای برًاهِ  از ایي ترکیب  رٍی پسیل هعوَلی پستِ هیتَاى

 یالى،کٌسالت،پالیسیي،هَسپOenopia congelobataپسیل هعوَلی پستِ،کفطدٍزک :کلوات کلیدی

 هقدهِ

پغتِ اّلی دارای آفبت هتؼذدی اعت کِ ثب تغذيِ اس قغوتْبی هختلف گیبُ . پغتِ يکی اس هْوتزيي تَلیذات کؾبٍرسی در ايزاى اعت 

يک Agonoscena pistacia  پغیل هؼوَلی پغتِ(. 73اثزيؾوی .)ٍ هیَُ ثبػث خغبرت ثِ پغتِ ٍ کبّؼ ؽذيذ هحصَل هی ؽًَذ

ايي حؾزُ در حبل حبضز آفت کلیذی ٍ خغبرت سای درختبى پغتِ .کؾَرّبی ّوجَار اعتى ٍ ِ کبريْبی ايزاآفت ثَهی در پغت

پغیل هؼوَلی پغتِ ثب (81هْزًضاد .)ايزاى ثِ ؽوبر هیزٍد ٍ ػالٍُ ثز پغتِ هؼوَلی ثز رٍی درختبى کغَر ٍ خٌجَک ّن ديذُ هی ؽَد

ايي آفت (samith et al,2005).يزی،تَقف رؽذ ٍ افتبدى جَاًِ ّب هی ؽَدتغذيِ اس ؽیزُ گیبّی عجت کبّؼ تَاى گیبُ ،ثزگ ريش

کزٍی هتؼلق ثِ خبًَادُ هؼزٍف ثِ کفؾذٍسک  Oenopia congelobataکفؾذٍسک . دؽوٌبى عجیؼی هتؼذدی دارد

Coccinelidae  جٌظ ٍoenopia   درختبى ٍ درختچِ ّب سًذگی هی کٌذهی ثبؽذ ايي گًَِ ثز رٍی.(Hodek.I.1973)  ايي

در آهزيکبی ؽوبلی   Diuraphis noxiaکفؾذٍسک کِ ثِ کفؾذٍسک ؽتِ خَار ؽْزت دارد در کٌتزل ثیَلَصيک ؽتِ رٍعی گٌذم 

ايي کفؾذٍسک هْوتزيي ؽکبرگز پغیل هؼوَلی پغتِ در ثبغبت پغتِ هی ثبؽذ ٍ ًقؼ هْوی در (. 1381اد ضهْزً.)اعتفبدُ گزديذُ اعت

ؾزُ ثِ عَر ٍعیؼی در هٌبعق پغتِ کبری اعتبى کزهبى فؼبلیت دارد ٍ در توبم عبل در ثبغبت ايي ح.دارد ايي آفت کبّؼ جوؼیت
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ن ٍ پَرُ ّبی ؽًَذ ٍ اس تخ حؾزات کبهل ٍ الرٍّبی ايي کفؾذٍسک ّوَارُ در کلٌی پغیل پغتِ يبفت هیپغتِ فؼبلیت هی کٌذ ٍ

ْوتزيي آفت پغتِ اعت عوَم ؽیویبيی هتٌَػی ػلیِ ايي آفت در س آًجبيیکِ پغیل هؼوَلی پغتِ ها( 81اد ضهْزً.)پغیل تغذيِ هی کٌٌذ

اس ايي رٍ اًتخبة حؾزُ کؾی کِ ضوي .ؽًَذهی ٍ عغیبى آفت  ثبغبت پغتِ اعتفبدُ هی ؽَد کِ ًتیجتبً هٌجز ثِ تلفبت کفؾذٍسک

ّغتٌذ کِ ثزای  بّی تزکیجبتیعوَم گی.کٌتزل پغیل پغتِ کوتزيي تلفبت را ثِ دؽوٌبى عجیؼی پغیل پغتِ ٍارد کٌذ ضزٍری هی ثبؽذ

ٍ دٍ عن ؽیویبيی ثز رٍی حؾزات کبهل ٍ  پبلیشييّذف اس ايي آسهبيؼ ثزرعی عویت عن گیبّی .هحیظ سعیت خغزی ًذارًذ

 .اعتoenopia congelobata الرٍّبی عي يک ٍ چْبر کفؾذٍسک  

 هَاد ٍ رٍضْا

 oenopia congelobataجوع آٍری ٍ پرٍرش کفطدٍزک 

کوک اعپیزاتَر جوغ  ثِ اس ثبغی در حَهِ رفغٌجبى کِ هذت سيبدی عن پبؽی ًؾذُ ثَد oenopia congelobataکفؾذٍسک  

جْت تغذيِ کفؾذٍسکْب اس ثزگْبی پغتِ آلَدُ ثِ پَرُ ّبی پغیل هؼوَلی .آٍری ٍ ثِ آسهبيؾگبُ  ثِ جؼجِ ّبی پالعتیکی هٌتقل ؽذًذ

اؽتِ ؽذُ تَعظ کفؾذٍسکْب رٍی ثزگْبی پغتِ جذا ٍ ثِ ظزٍف جذيذ پزٍرػ رٍساًِ جؼجِ ّب چک ٍ تخن ّبی گذ.پغتِ اعتفبدُ ؽذ

پظ اس تفزيخ تخوْب الرٍّبی عي يک ثِ هذت يک رٍس ثب پَرُ ّبی پغیل تغذيِ  .درجِ هٌتقل ؽذًذ 22ظزٍف ثِ دهبی .هٌتقل ؽذًذ

گذاؽتِ ؽذُ تَعظ کفؾذٍسکْب  ثزای ثِ دعت آٍردى حؾزات کبهل کفؾذٍسک تخوْبی.ؽذًذ ٍ عپظ ثزای آسهبيؼ اًتخبة ؽذًذ

حؾزات کبهل يک تب . پظ اس تفزيخ ثب پَرُ ّبی پغیل تغذيِ ؽذًذ تب هزاحل الرٍی خَد را عپزی کزدُ ٍ ثِ حؾزُ کبهل تجذيل ؽذًذ

 .دٍ رٍسُ ثزای آسهبيؾبت سيغت عٌجی اعتفبدُ ؽذًذ

 ٍ حطرات کاهل کفطدٍزک I,IVآزهایص سن رٍی الرٍ ّای سي 

 ppm غلظتْبی(غلظت هشػِ ای،ًصف غلظت هشرػِ ای ٍ يک عَم غلظت هشرػِ ای)گیبّین ِ غلظت اس عدر ايي آسهبيؼ ع

گزم در ّشار هَعپیالى ٍ  252ٍغلظتْبی پیؾٌْبد ؽذُ هشرػِ ای اس عوَم ؽیویبيی هقبيغِ، غلظت  پبلیشيياس عن  833،2522،1252

ppm 522 غلظت اس عوَم اعتفبدُ ؽذ،غلظتْبی هختلف عوَم در حالل الرٍ عي يک ثزای ّز  15تؼذاد .اس عن کٌغبلت تْیِ ؽذ

درجِ  4اعتَى  تْیِ ٍ در ظزٍف ؽیؾِ ای ريختِ ؽذًذ ّز کذام اس الرٍّبی عي يک ثِ صَرت جذاگبًِ ثِ هذت يک دقیقِ در دهبی 

ْبيی هٌتقل ٍ ثب دعتگبُ ّز کذام اس الرٍّب ثِ صَرت تک تک ٍ جذاگبًِ ثِ پتزي عپظ.عبًتیگزاد ًگِ داؽتِ ؽذًذ تب ثی حظ ؽًَذ

ثزای تیوبر ؽبّذ اس اعتَى .يک هیکزٍلیتز اس هحلَل عوی در پؾت اٍلیي ثٌذ قفغِ عیٌِ قزار دادُ ؽذ Hamiltonهیکزٍ عغزًگ 

جْت تغذيِ اس ثز گْبی آلَدُ ثِ پَرُ ّبی پغیل اعتفبدُ .ّز کذام اس الرٍّب پظ اس تیوبر ثِ پتزی ّبی تویش هٌتقل ؽذًذ.اعتفبدُ ؽذ

تؼذاد .هٌتقل ؽذًذ 65±2ٍ رعَثت ًغجی  25±2پتزی ّب ثِ ظزٍف پالعتیکی هٌتقل ٍ ظزٍف پالعتیکی ثِ صرهیٌبتَر ثب دهبی .ؽذ

توبم ايي آسهبيؾبت ثز . عبػت اس ؽزٍع آسهبيؼ در سيز ثیٌَکلز ؽوزدُ ٍ ثجت ؽذ 24،48،72حؾزات هزدُ ٍ سًذُ پظ اس گذؽت 

 .هزتجِ تکزار ؽذ 4ايي آسهبيؾبت . ّویي تزتیت اًجبم ؽذٍ حؾزات کبهل  ًیش ثِ  4رٍی الرٍ عي 

 ًتایج ٍ بحث

 Iتاثیر سن رٍی الرٍ سي 

 86.54عبػت پظ اس ؽزٍع آسهبيؼ ثیؾتزيي هیشاى هزگ ٍ هیز هزثَط ثِ عن ؽیویبيی هَعپیالى ثب تلفبت  24ًتبيج آسهبيؼ ًؾبى داد 

 8.68گیبّی پبلیشيي هزگ ٍ هیز در ثبالتزيي غلظت هَرد اعتفبدُ عن هیشاى .ثَد 17.26درصذ ٍ پظ اس آى عن ؽیویبيی کٌغبلت ثب 

عبػت پظ اس ؽزٍع آسهبيؼ ثبس ّن عن ؽیویبيی هَعپیالى ثیؾتزيي ٍ عن گیبّی پبلیشيي کوتزيي تلفبت را در  48.درصذ ثَد

عبػت پظ اس ؽزٍع آسهبيؼ ثیي غلظتْبی هختلف عوَم  72هقبيغِ هیبًگیٌْب ًؾبى داد . کفؾذٍسک ايجبد کزدًذ 1الرٍّبی عي 
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در  IOBCثز اعبط هؼیبرّبی .اختالف هؼٌی داری ٍجَد داؽت ٍ در گزٍّْبی جذاگبًِ ای قزار گزفتٌذ گیبّی ٍ عوَم ؽیویبيی

تقغین ثٌذی اثز عوَم ثز رٍی دؽوٌبى عجیؼی عن ؽیویبيی هَعپیالى در گزٍُ عوَم ثب خغز هتَعظ،عن ؽیویبيی کٌغبلت در گزٍُ 

 (1ٍؽکل جذٍل .)ُ عوَم ثی خغز دعتِ ثٌذی ؽذًذدر توبهی غلظتْب در گزٍ پبلیشيي،عن گیبّی جشئیعوَم ثبخغز 

 IVتاثیر سن رٍی الرٍ سي 

 ppm 833ٍ غلظت    ppm1252  ٍ2522عبػت اس ؽزٍع آسهبيؼ ثیي غلظتْبی  48هقبيغِ هیبًگیٌْب ًؾبى داد پظ اس گذؽت 

شيي ٍ دٍ عن ؽیویبيی ًیش اختالف ّوچٌیي ثیي عن گیبّی پبلی. اختالف هؼٌی داری ٍجَد دارد ٍ در دٍ گزٍُ جذاگبًِ قزار گزفتٌذ

عبػت پظ اس ؽزٍع آسهبيؼ عن ؽیویبيی هَعپیالى  72.هؼٌی داری ٍجَد داؽت ٍ در گزٍُ ّبی جذاگبًِ ای دعتِ ثٌذی ؽذًذ

در ّویي هذت سهبى ٍ در ثبالتزيي غلظت هَرد اعتفبدُ عن .کفؾذٍسک ايجبد کزدIVدرصذی را در الرٍّبی عي  39.99تلفبت 

در تقغین ثٌذی اثز عوَم ثز رٍی دؽوٌبى عجیؼی پظ  IOBCثز اعبط هؼیبرّبی . .درصذی هؾبّذُ ؽذ 8.32ي  تلفبت گیبّی پبلیشي

 پبلیشييعبػت اس ؽزٍع آسهبيؼ عن ؽیویبيی هَعپیالى در گزٍُ عوَم ثب خغز جشئی،عن ؽیویبيی کٌغبلت ٍعن گیبّی  72اس گذؽت 

 (1ٍ ؽکلجذٍل .)ی ؽذًذدر توبهی غلظتْب در گزٍُ عوَم ثی خغز دعتِ ثٌذ

 تاثیر سن رٍی حطرات کاهل کفطدٍزک

عبػت اس ؽزٍع آسهبيؼ ثیي ثبالتزيي غلظت ٍ دٍ غلظت ديگز عن گیبّی اختالف هؼٌی  72هقبيغِ هیبًگیٌْب ًؾبى داد پظ اس گذؽت 

ت ٍ در گزٍُ ّبی  داری ٍجَد داؽت ٍ ثیي توبهی غلظتْبی عن گیبّی ٍ دٍ عن ؽیویبيی ًیش اختالف هؼٌی داری ٍجَد داؽ

هیشاى هزگ . درصذ هؾبّذُ ؽذ 57.49ثیؾتزيي هیشاى هزگ ٍهیز در ايي سهبى هزثَط ثِ عن ؽیویبيی هَعپیالى ثب .جذاگبًِ قزار گزفتٌذ

در تقغین ثٌذی اثز  IOBCثز اعبط هؼیبرّبی . هؾبّذُ ؽذ درصذ11.66 ٍهیز در ثبالتزيي غلظت هَرد اعتفبدُ اس عن گیبّی پبلیشيي 

عبػت اس ؽزٍع آسهبيؼ عن ؽیویبيی هَعپیالى در گزٍُ عوَم ثب خغز جشئی،عن  72م ثز رٍی دؽوٌبى عجیؼی پظ اس گذؽت عوَ

( 1385)ثصیزت .(1ٍ ؽکلجذٍل .)در توبهی غلظتْب در گزٍُ عوَم ثی خغز دعتِ ثٌذی ؽذًذپبلیشيي ؽیویبيی کٌغبلت ٍعن گیبّی 

ثِ ايي ًتیجِ رعیذ ايي حؾزُ کؼ رٍی الرٍ ثزرعی کزد ٍ   Oenopiaل کفؾذٍسکاثز حؾزُ کؼ آکتبرا را رٍی الرٍ ٍحؾزات کبه

 .تٍ حؾزُ کبهل ثِ تزتیت در گزٍُ عوَم ثب خغز جشئی ٍ ثب خغز هتَعظ قزار گزف
 

 عبػت اس ؽزٍع آسهبيؼ 72هقبيغِ هیبًگیي اثزات هتقبثل غلظت عن در تلفبت پظ اس گذؽت . 1جذٍل 
  (آةدر ّشار لیتز )غلظتْب ًبم عن

 حؾزُ کبهل کفؾذٍسک
 هیبًگیي درصذ هزگ ٍهیز 

  کفؾذٍسک 1الرٍ عي 

 

 کفؾذٍسک 4الرٍ عي 

  ppm 2522 پبلیشيي
**

 c-e*11.661        
 cd23.241

  b-d 8.321
    

ppm 1252  d-f پبلیشيي
 1 6.66   c-g14.491

  b-d 6.661     
 

ppm 833  d-f پبلیشيي
 6.491  

e-i 7.271
  d 3.331

  

ppm 252  a 57.492 هَعپیالى
 a 93.293

  a 39.992
  

ppm 522  c 16.921 کٌغبلت
 b36.182

  b 16.921
  

 %5حزٍف غیز هؾبثِ ًؾبى دٌّذُ اختالف هؼٌی دار در عغح *
 سهبىدر ثزرعی ّبی آسهبيؾگبّی ثز اعبط ؽؾویي ثزًبهِ کبر ايي عب IOBC/WPRSثز اعبط هؼیبرّبی ارسيبثی عبسهبى  عجقِ ثٌذی:**
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tcaAtsbA 

The common psyllid pistachio Agonoscena pistacia one of the key pest of pistachio. This pest has 

many natural enemies and one of important is predator lady bird Oenopia congelobata. In this test 

three concentrations of botanical insecticides Palizin was tested against the first and fourth instar 

larvae and adult of Oenopia congelobata and the toxicity of Palizin was compared with two 

chemical insecticides such as Consalt and Mospilan. In this research topical bioassay was used. The 

results have shown that the effect of Mospilan on the first and fourth and the adult Oenopia 

congelobata were with moderate risk, low risk and low risk consequently respectively and the effect 

of Consalt on the first and fourth and the adult Oenopia congelobata  were with moderate risk,low 

risk and low risk consequently respectively but the effect of Palizin on the three above stage of 

Oenopia congelobata was no risk toxin consist of IOBC category. From this results it should be 

noted that the Palizin is one of non-chemical toxin against this predator of psyllid pistachio and this 

toxin be used in the IPM program on controlling of pistachio pest. 
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