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 چکیذُ

ایي آفت دارای زًبَر پارازیتَئیذ هْوی بِ ًام .است Agonoscena pistaciaeیکی از هْوتریي آفات پستِ پسیل هؼوَلی پستِ 

Psyllaephagus pistacia در ایي تحقیق اثر سِ غلظت از حطرُ کص .هی کٌذ ایي آفت ایجادکِ تلفات زیادی را در جوؼیت  است

ایسِ هیساى تاثیر ٍ هق (حطرُ کاهل)اسٍ هرحلِ حس(الرٍ ٍ ضفیرُ درٍى پَرُ ّای هَهیایی ضذُ)گیاّی پالیسیي بر رٍی هرحلِ هقاٍم زًبَر

جْت اًجام آزهایطات  Topicalاز رٍش .بررسی ضذ (هَسپیالى ٍ کٌسالت)ن با دٍ سن ضیویایی رایج هَرد استفادُ در باغات پستِ س ایي

در ضرایط هسرػِ  89ٍ  98جْت بررسی هیسات تاثیر سوَم بر رٍی هرحلِ هقاٍم زًبَر دٍ آزهایص در سالْای . زیست سٌجی استفادُ ضذ

درصذ هرگ ٍ هیر بیطتریي تلفات را در حطرات کاهل زًبَر  8229ًتایج آزهایص ًطاى داد سن ضیویایی هَسپیالى با هجوَع . ای اًجام ضذ

در تقسین  IOBCبر اساس هؼیار ّای .درصذ تلفات را باػث ضذ 92299در باالتریي غلظت هَرد استفادُ  پالیسیيسن گیاّی .ایجاد کرد

بِ ّورا سن ضیویایی کٌسالت در گرٍُ سوَم با خطر جسئی ٍ سن ضیویایی ی اثر سوَم بر رٍی دضوٌاى طبیؼی سن گیاّی پالیسیي بٌذ

ص در ضرایط هسرػِ ای ًطاى داد ّر سِ سن هَرد استفادُ در گرٍُ ًتایج آزهای.با خطر هتَسط دستِ بٌذی ضذًذ سوَمدر گرٍُ  هَسپیالى

بر اساس ایي تحقیق هطخص ضذ سن ضیویایی هَسپیالى کِ بِ ػٌَاى سن رایج در باغات پستِ ػلیِ پسیل .ًذسوَم بی خطر دستِ بٌذی ضذ

پارازیتَئیذّای پسیل ایجاد هی کٌذ ٍ با تَجِ بِ کن خطر بَدى سن گیاّی هَرد هطالؼِ  تلفات زیادی را در یکی از هْوتریياستفادُ هیطَد 

ایي سن گیاّی هیتَاًذ جایگسیي هٌاسبی برای سوَم رایج ضیویای هَثر بَدى بر رٍی پسیل پستِ  برای دضوٌاى طبیؼی پسیل ٍدر ایي تحقیق 

 . باضذ ٍ در برًاهِ هذیریت تلفیقی ایي آفت استفادُ ضَد

 ،پالیسیي،هَسپیالى،کٌسالت Psyllaephagus pistaciaپسیل هؼوَلی پستِ،زًبَر :کلوات کلیذی

 هقذهِ

ؽذٜ ثب ٔٛفمیت ثزای وٙتزَ ؽیٕیبيی حؾزات ٚ وٙٝ ٞبی ٌیبٞخٛار در وؾبٚرسی ٔٛرد اعتفبدٜ لزار  وؾٟبی عٙتش عیف ٌغتزدٜ اس آفت

ثغیبری اس آفبت در ٔٙبعمی ٚعیؼی اس جٟبٖ ثٝ ،ٞزچٙذ ٘تیجٝ فؾبر سيبد رٚی حؾزات در ٘تیجٝ وبرثزد سيبد ٚ غیز اصِٛی .ٌزفتٙذ

ٌیبٞی اعت وٝ اس ديز   pistacia.L(sapindalis:Anacardiacea)پغتٝ. (whalon et al.,2008)حؾزٜ وؾٟب ٔمبْٚ ؽذٜ ا٘ذ

پغتٝ ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔحصَٛ اعتزاتضيه جبيٍبٜ خبصی در ثیٗ  .ثبس در ٘مبط ٔختّف ايزاٖ ٔٛرد وؾت ٚ پزٚرػ لزار ٌزفتٝ اعت

 Agonoscena pistaciae (عبَ اخیز پغیُ ٔؼِٕٛی پغتٝ 44عَٛ  در(.1373اثزيؾٕی،) ثبؽذ تِٛیذات وؾبٚرسی دارا ٔی

(Homoptera: Psyllidae يه آفت وّیذی رٚی درختبٖ پغتٝ ٔؼِٕٛی pistaci verra  تزاوٓ ثبالی . در ايزاٖ ثٛدٜ اعت

عجت وبٞؼ ؽذيذ ٔحصَٛ پغتٝ ٚ ضؼف درخت  Augustتب  Juneجٕؼیت پغیُ ٔؼِٕٛی پغتٝ در ٔذت رؽذ ٔغش پغتٝ اس ٔبٜ 

پغیُ پغتٝ اس ؽیزٜ ٌیبٞی تغذيٝ ٔیىٙٙذ ٚ   حؾزات وبُٔ پٛرٜ ٞب ٚ. (Mehrnejad, 2001). ثزای عٝ عبَ پی در پی ٔیؾٛد
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در ٔیبٖ . فت داری دؽٕٙبٖ عجیؼی ٔتؼذدی اعتايٗ آSamih et al, 2005). . )خغبرت سيبدی را ثٝ ٔحصَٛ ٚارد ٔیىٙٙذ

ُ ٔؼِٕٛی پغتٝ اعت ٚ در ثزخی ٟٕٔتزيٗ پبراسيتٛئیذ پغیEncyrtidae اس خب٘ٛادٜ Psyllaephagus pistaciaپبراسيتٛئیذٞب س٘جٛر 

ايٗ س٘جٛر ٞٓ ثب تخٍٕذاری در ثذٖ پٛرٜ ٞبی پغیُ پغتٝ ٚ ٞٓ اس عزيك تغذيٝ .درصذ پٛرٜ ٞب را پبراسيتٝ ٔی وٙذ 84اس عبِٟب تب 

در ؽزايظ عجیؼی ثب فبصّٝ  P.ppistaciaس٘جٛر (1378ػّٛی .)ايجبد ٔی وٙذ پغیُ ٔغتمیٓ تّفبت سيبدی در جٕؼیت پٛرٜ ٞبی

در ايٗ سٔبٖ تخٕٟبی پغیُ ثبس ؽذٜ ٚ پٛرٜ ٞبی جٛاٖ .بٞی ثؼذ اس ظٟٛر ٔیشثبٖ خٛد يؼٙی در دٞٝ عْٛ فزٚرديٗ ظبٞز ٔی ؽٛدوٛت

ثب تٛجٝ (.1381ٟٔز٘ضاد . )ثذيٗ تزتیت س٘جٛر ثب حّٕٝ ثٝ آٟ٘ب ساد ٚ ِٚذ خٛد را ؽزٚع ٔی وٙذ.ٔیشثبٖ ثز رٚی درختبٖ پغتٝ ٚجٛد دار٘ذ

در عبِٟبی اخیز وٝ در ٘تیجٝ وبرثزد ٔٛاد ؽیٕیبيی حؾزٜ وؼ ٚ اس ثیٗ رفتٗ دؽٕٙبٖ عجیؼی پغیُ اتفبق  ثٝ عغیبٖ آفت پغیُ پغتٝ

ٚثزای ٔحیظ سيغت ٘یش  افتبدٜ اعت ا٘تخبة حؾزٜ وؾی وٝ ضٕٗ وٙتزَ ٔٛثز پغیُ پغتٝ وٕتزيٗ تّفبت را ثٝ دؽٕٙبٖ عجیؼی ٚارد وٙذ

آسٔبيؼ اثز عٓ ٌیبٞی پبِیشيٗ ثز رٚی حؾزات وبُٔ ٚ الرٚ ٚؽفیزٜ س٘جٛر درٖٚ ٞذف اس ا٘جبْ ايٗ .ضزٚری ثٝ ٘ظز ٔیزعذ أٗ ثبؽذ،

ٔٛعپیالٖ ٚ )پٛرٜ ٞبی ٔٛٔیبيی ؽذٜ پغیُ پغتٝ ٚ ٔمبيغٝ ٔیشاٖ تبثیز ايٗ حؾزٜ وؼ ٌیبٞی ثب دٚ عٓ ؽیٕیبيی رايج در ثبغت پغتٝ 

 .ٔی ثبؽذ( وٙغبِت

 هَاد ٍ رٍش ّا

 psyllaephagus pistaciaجوغ آٍری زًبَر 

در آٖ فؼبِیت سيبدی  Psyllaephagus pistaciaثزای ثٝ دعت آٚردٖ حؾزات وبُٔ اثتذا ثبغی در حٛٔٝ رفغٙجبٖ وٝ  س٘جٛرٞبی 

ثزٌٟب ی ٞز وذاْ اس درختٟب ثٝ دلت چه ؽذ ٚ ثزٌٟبيی وٝ .ٚ پٛرٜ ٞبی ٔٛٔیبيی ٞٓ در رٚی ثزٌٟب ديذٜ ٔی ؽذ٘ذ ا٘تخبة ؽذ داؽتٙذ

عپظ ايٗ ثزٌٟب ثٝ ظزٚف . غیُ ثٛد٘ذ چیذٜ ٚ درٖٚ پبوت ٌذاؽتٝ ؽذ٘ذ ٚ ثٝ آسٔبيؾٍبٜ ٔٙتمُ ؽذ٘ذحبٚی پٛرٜ ٞبی ٔٛٔیبيی ؽذٜ پ

اعتٛا٘ٝ ای ؽیؾٝ ای ٔٙتمُ ؽذ٘ذ،يه عٕت ايٗ ظزٚف ثب تٛری پبرچٝ ای پٛؽیذٜ ؽذ، ٞز رٚس ظزٚف چه ؽذ٘ذ ٚ پظ اس خزٚج 

یٝ س٘جٛر ٞب تؾخیص دادٜ ؽذٜ ٚ ثٝ وٕه اعپیزاتٛر اس ظزف حؾزات وبُٔ س٘جٛر اس پغیّٟبی ٔٛٔیبيی،س٘جٛرٞبی پغیالفبٌٛط اس ثم

 .ٌزفتٝ ٚ ثزای آسٔبيؼ ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌزفتٙذ

 psyllaephagus pistaciaآزهایص سن بر رٍی حطرات کاهل زًبَر 

يٗ ٚغّظت اس عٓ پبِیش ppm 833،2544،1254 در ايٗ آسٔبيؼ غّظتٟبی. حؾزات وبُٔ يىزٚسٜ ثزای ا٘جبْ آسٔبيؼ ا٘تخبة ؽذ٘ذ

ثزای ٞز غّظت اس عْٕٛ اعتفبدٜ حؾزٜ وبُٔ  15تؼذاد .اس عٓ وٙغبِت تٟیٝ ؽذ ppm 544ٌزْ در ٞشار ٔٛعپیالٖ ٚ  254

ثٝ صٛرت جذاٌب٘ٝ ثٝ  حؾزات وبُٔؽذ،غّظتٟبی ٔختّف عْٕٛ در حالَ اعتٖٛ  تٟیٝ ٚ در ظزٚف ؽیؾٝ ای ريختٝ ؽذ٘ذ ٞز وذاْ اس 

يه  Hamiltonعزً٘ ثب دعتٍبٜ ٔیىزٚ  عپظ.تیٍزاد ٍ٘ٝ داؽتٝ ؽذ٘ذ تب ثی حظ ؽٛ٘ذدرجٝ عب٘ 4ٔذت يه دلیمٝ در دٔبی 

پظ اس تیٕبر س٘جٛرٞب ثٝ ثزای تیٕبر ؽبٞذ اس اعتٖٛ اعتفبدٜ ؽذ .ٔیىزِٚیتز اس ٔحَّٛ عٕی در پؾت اِٚیٗ ثٙذ لفغٝ عیٙٝ لزار دادٜ ؽذ

عب٘تیٕتز ثزيذٜ ٚ  3× 4.2غذا،تىٝ ٞبی وبغذ ثٝ اثؼبد  جٟت تغذيٝ ٘ٛارٞبی.ر ظزٚف ؽیؾٝ ای وٛچه لزار ٌزفتٙذصٛرت ته ته د

ثزای ٞز .ت ٔٛرة در ظزٚف آسٔبيؼ لزار ٌزفت٘ٛار غذا ثٝ صٛر.عغح آٟ٘ب تٛعظ اليٝ ای اس ػغُ ثب عٛسٖ ٔؼِٕٛی پٛؽب٘ذٜ ؽذ

. درصذ ٔٙتمُ ؽذ٘ذ 75جی ٚ رعٛثت ٘غ 25ؽیؾٝ ٞب ثٝ صرٔیٙبتٛر  ثب دٔبی .ػذد س٘جٛر يىزٚسٜ اعتفبدٜ ؽذ 14وذاْ اس غّظتٟب تؼذاد 

در صٛرت ٔزي ٚ ٔیز در .اس ؽزٚع آسٔبيؼ در سيز ثیٙٛوّز ؽٕزدٜ ٚ ثجت ؽذ٘ذ پظ عبػت 24،48،72تؼذاد حؾزات ٔزدٜ ٚ س٘ذٜ 

 . تصحیح ؽذ (Abbot,1925)ؽبٞذ درصذ تّفبت ثٝ وٕه فزَٔٛ اثٛت 

 (پسیل پستِ فیرُ درٍى پَرُ ّای هَهیایی ضذُالرٍ ٍ ض) psyllaephagus pistaciaآزهایص سن  رٍی هرحلِ هقاٍم زًبَر  
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لغؼٝ ثبؽ پغتٝ ای وٝ حذالُ ثٝ ٔذت يه ٔبٜ عٕپبؽی ٘ؾذٜ ثٛد ٚ س٘جٛرٞبی پبراسيتٛئیذ فؼبِیت  ثزای اجزای ايٗ آسٔبيؼ يه   

عپظ لغؼٝ ٔذوٛر ثغٛر تصبدفی . سيبدی داؽتٙذ ٚ وپغَٛ ٞبی ٔٛٔیبيی ؽذٜ پغیُ پغتٝ ثٝ فزاٚا٘ی رٚی ثزٌٟب ثٛد٘ذ ا٘تخبة ٌزديذ

ٌزْ در ٞشار  254ٔٛعپیالٖ  -2عی عی در ٞشارِیتز آة  2544پبِیشيٗ -1ايٗ لغؼبت ثب تیٕبرٞبی . ثٝ چٟبر لغؼٝ وٛچىتز تمغیٓ ؽذ

صجح رٚس ثؼذ اس . ِیتزی عٕپبؽی ؽذ٘ذ 144ثب عٕپبػ ٔٛتٛری ( آة)ؽبٞذ  -4عی عی در ٞشار ِیتز آة  544وٙغبِت -3ِیتز آة 

ػذد پٛرٜ پبراسيتٝ  144ٞز تیٕبر  اس ثزٌٟبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ؽذٜ اس. ثزٌٟبی تیٕبرٞبی ٔذوٛر ثغٛر جذاٌب٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ٌزديذ

ٔٛٔیبيی ؽذٜ حبٚی الرٚ ٚ ؽفیزٜ س٘جٛر جذاعبسی ٚ ثغٛر جذاٌب٘ٝ درٖٚ ظزٚف ؽیؾٝ ای ريختٝ ٚ در ؽزايظ ٔٙبعت ٍٟ٘ذاری 

پظ اس يه ٔبٜ وٝ تٕبْ س٘جٛرٞبی پبراسيتٛئیذ اس وپغِٟٛبی ٔٛٔیبيی خبرج ؽذ٘ذ تؼذاد س٘جٛرٞبی خبرج ؽذٜ ؽٕبرػ ؽذ ٚ . ٌزديذ

 . تىزار ٌزديذ( 94ٚ  89عبِٟبی )ايٗ آسٔبيؼ در دٚ ٘ٛثت. ثذعت آٔذ (Abbot,1925)صذ تبثیز عٓ ثب اعتفبدٜ اس فزَٔٛ آثٛت در

 ًتایج ٍ بحث

 اثر سن بر رٍی حطرات کاهل زًبَر

زثٛط ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ عبػت اس ؽزٚع آسٔبيؼ ثیؾتزيٗ ٔیشاٖ ٔزي ٚ ٔیز در حؾزات وبُٔ س٘جٛر ٔ 72٘تبيج آسٔبيؼ ٘ؾبٖ داد پظ اس ٌذؽت 

درصذ در  حؾزات وبُٔ  92.54عی ايٗ ٔذت سٔبٖ  ايٗ عٓ ثبػث ٔزي ٚ ٔیز .ٞبيی ثٛد وٝ ثب حؾزٜ وؼ ٔٛعپیالٖ تیٕبر ؽذٜ ثٛد٘ذ

درصذ  15( ppm833)درصذ ٚ غّظت  35( ppm1254)درصذ،غّظت  52.54(ppm2544)عٓ ٌیبٞی پبِیشيٗ در ثبالتزيٗ غّظت.ؽذ

در تمغیٓ ثٙذی اثز عْٕٛ ثز رٚی دؽٕٙبٖ عجیؼی حؾزٜ وؼ ؽیٕیبيی ٔٛعپیالٖ در  IOBCٔؼیبرٞبی  ثز عبط. تّفبت را ايجبد وزد

اس عٓ ٌیبٞی پبِیشيٗ ثٝ ٕٞزاٜ عٓ ؽیٕیبيی وٙغبِت در ٌزٜٚ عْٕٛ ثب خغز  ppm 2544 ٚ1254غّظتٟبی ٔتٛعظ،ٌزٜٚ عْٕٛ ثب خغز 

 (1جذَٚ . .)غز دعتٝ ثٙذی ؽذ٘ذاس عٓ ٌیبٞی عیزيَٙٛ در ٌزٜٚ عْٕٛ ثی خ ppm 833جشئی ٚ غّظت 

 ٗ اثزات ٔتمبثُ غّظت عٓ ثزتّفبت در سٔبٟ٘بی ٔختّفٔمبيغٝ ٔیبٍ٘ی -1جذَٚ 
(در ٞشار ِیتز آة)غّظتٟب          ٘بْ عٓ            ٔیبٍ٘یٗ درصذ ٔزي ٚ ٔیز                            
                                                                                                             24hrs                              48hr                          72hr 

 cc 2544 2** bc*47.54  2 bc47.54 2 bc 52.54 پبِیشيٗ

 cc1254 2c-g34 2 c-f32.5 2 b-e35 پبِیشيٗ

 cc833 1**f-h*15 1f-h15 1f-h15 پبِیشيٗ

 g254 3 a87.54 3 a94 3  a92.54 پیالٖٔٛع

 cc544 2c-f42.54  2bc45 2bc45 وٙغبِت

 

 %5حزٚف غیز ٔؾبثٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ اختالف ٔؼٙی دار در عغح *
 در ثزرعی ٞبی آسٔبيؾٍبٞی ثز اعبط ؽؾٕیٗ ثز٘بٔٝ وبر ايٗ عبسٔبٖ IOBC/WPRSثز اعبط ٔؼیبرٞبی ارسيبثی عبسٔبٖ  عجمٝ ثٙذی:**

 (< % 99.) (Harmful)خغز٘بن -4، %(99%-84.) (Moderatly Harmful)ثب خغز ٔتٛعظ  -3،%(79%-34.) (Slightly Harmful)ثب خغز جشئی ; 2،(>% 34.) (Harm less)ثی خغز ; 1

 (:الرٍ ٍ ضفیرُ درٍى پَرُ ّای هَهیایی ضذُ پسیل)اثر سن رٍی هرحلِ هقاٍم زًبَر

درصذ  24.18یؾتزيٗ ٔزي ٚ ٔیز ٔزثٛط ثٝ عٓ ٌیبٞی پبِیشيٗ ثب ٔجٕٛع ٔزي ٚ ٔیز ٘ؾبٖ داد ث 94ٚ  89٘تبيج آسٔبيؼ در دٚ عبَ 

درصذی را ثزرٚی ٔزحّٝ ٔمبْٚ س٘جٛر  1.38درصذی ٚ عٓ ؽیٕیبيی وٙغبِت تّفبت  15.79عٓ ؽیٕیبيی ٔٛعپیالٖ ٔزي ٚ ٔیز .ثٛد

 .بی ٌزفتٙذجدر ٌزٜٚ عْٕٛ ثی خغز  IOBCٕ٘بٔی عْٕٛ ٔٛرد آسٔبيؼ ثزاعبط ٔؼیبرٞبی  .داؽتٙذ

خغزات وٕتزی ٘غجت يٝ عْٕٛ ثزاعبط دادٜ ٞبی ايٗ تحمیك ٔیتٛاٖ ثٝ ايٗ ٘تیجٝ رعیذ وٝ عْٕٛ ٌیبٞی :ًتیجِ گیری کلی

 .ؽیٕیبيی ثزای دؽٕٙبٖ عجیؼی آفبت دار٘ذ ٚ ٔیتٛا٘ٙذ ثٝ ػٙٛاٖ جشئی اس ثز٘بٔٝ وؾبٚرسی پبيذار در وٙتزَ آفبت ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌیز٘ذ
 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 94ٚ  89در آسٔبيؾبت عبَ ٖ تبثیز عْٕٛ ثز رٚی ٔزحّٝ ٔمبْٚ س٘جٛر ٔیشا -2جذَٚ 
 در ثزرعی ٞبی آسٔبيؾٍبٞی ثز اعبط ؽؾٕیٗ ثز٘بٔٝ وبر ايٗ عبسٔبٖ IOBC/WPRSثز اعبط ٔؼیبرٞبی ارسيبثی عبسٔبٖ  عجمٝ ثٙذی:*

 (< % 99.) (Harmful)خغز٘بن -4، %(99%-84.) (Moderatly Harmful)ثب خغز ٔتٛعظ  -3،%(79%-34.) (Slightly Harmful)ثب خغز جشئی ; 2،(>% 34.) (Harm less)خغز ثی ; 1 
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 .231-254: جّذ دْٚ. ٌشارؽبت ٟ٘بيی عزحٟبی تحمیمبتی ٔٛعغٝ تحمیمبت پغتٝ وؾٛر . پغتٝ
2- Gared,M.P.et al.,(2006).insecticide activity of garlic juice in two diptran pests.J.Agricultural and 

forest entomology,8,1-6 
3- Hassan, S. A. (1994). Results of the sixth joint pesticide testing programme of the IOBC/WPRS 

– working group "Pesticide and beneficial organisms". Entomophaga, 39 (1): 107-119. 

 

Comparison of the effect of botanical insecticides, Palizin and two chemical 

insecticides on Pupa and the adult of the parizitoid bee Psyllaephagus pistacia a 

natural enemy of the psyllid pistachio Agonoscena pistacia 

 
Mahdi kabiri raeis abad*,Behnam amiri besheli,Mahdi basirat 

*Email:kabiri_mahdi88@yahoo.com 

 

tcaAtsbA 

One of the important pests in pistachio orchard is Psyllid pistachio Agonoscena pistaciae and this 

pest has very important parasitoid wasp Psyllaephagus pistacia. In this research three concentration 

of botanical insecticides, Palizin used on resistance stage like last instar larvae and pupae and 

sensitive stage which is adult of the Psyllaephagus pistacia  was tested and the toxicity of this toxin 

was compared with two chemical insecticides like Consalt and Mospilan. In this research topical 

bioassay was used. in field condition in two years (2010 & 2011)two trials was test to examine the 

effect of pesticide on the resistance stage wasps.The Mospilan had the highest mortality against 

adult Psyllaephagus pistacia (92.5%) but the Palizin in high dose had 52 % mortality on 

Psyllaephagus pistacia. The Palizin and Consalt was the low risk toxin and Mospilan was the 

moderate risk toxin consist of IOBC category.These three toxins were low risk toxin in field 

condition.From this research the Mospilan had high mortality on Psyllaephagus pistacia.The 

botanical insecticides has low risk on natural enemy of the pistachio pest so, they will be replaced 

with Chemical pesticides in IPM program. 
Key words: The common psyllid pistachio, The Wasp Parazitoid Psylloephagus pistacia, 

Palizin, Mospilan ,Consalt 

 

 

 تىزار

 ؽبٞذ 2500ppmپبِیشيٗ  500ppm وٙغبِت 250gٔٛعپیالٖ 

تؼذاد س٘جٛر 

 خبرج ؽذٜ

تؼذاد س٘جٛر  درصذ تبثیز عٓ

 خبرج ؽذٜ

درصذ تبثیز 

 عٓ

تؼذاد س٘جٛر 

 خبرج ؽذٜ

تؼذاد س٘جٛر  درصذ تبثیز عٓ

 خبرج ؽذٜ

درصذ تبثیز 

 عٓ

1(1389) 33 8.33 35 2.77 29 19.44 36 - 

2(1394) 33 23.25 43 4 34 24.93 43 - 

ٔیبٍ٘یٗ درصذ 

 تبثیز

- 15.791 - 1.38 1*  - 24.18 1 - - 


