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 چکیده

 Agonoscena pistaciaeپسیل معمولی پسته، علیه بر ها کش حشرهیکی از مسائل مهمی که روی کارایی 

Burckardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) ایران،  ترین آفت از گروه آفات درجه اول پسته مهم

های اسپیروتترامات  کش حشرهاین پژوهش اثر  در . شود می استفادهپاشی  سمبرای آبی است که  اسیدیتهموثر است، 

®مونتو)
 SC 10% ) کنفیدور)و ایمیداکلوپراید®

 SC 35% )و  ®رکتیفایر)کاهنده اسیدیته آب  همراه ترکیبات به

pH سیترال
 های کامل تصادفی بلوکپسیل معمولی پسته در قالب طرح  ی ، بر کاهش انبوهی جمعیت تخم و پوره(® 

نتایج نشان . انجام شد پاشی سمروز پس از  12و  14، 41، 7، 3 یک روز قبل و برداری نمونه. بررسی شدتکرار  چهاردر 

ت و اسپیروتتراما های کش حشرهبر افزایش کارایی  داری و رکتیفایر، تاثیر معنی pHداد که اضافه نمودن سیترال 

 + ایمیداکلوپرایدترکیب  ،پاشی سم و تنها در هفت روز بعد از ای کاهش جمعیت تخم نداشت، برایمیداکلوپراید

نتایج تاثیر تیمارهای مختلف روی . شد کارایی آن دار معنی سبب افزایش( درصد کاهش جمعیت تخم 82/14) رکتیفایر

همراه مواد  به  کش حشرهبرداری میزان تاثیر  های نمونه ندر تمام زما جمعیت پوره پسیل معمولی پسته نشان داد که

دار نبود و فقط در سه و  ها معنی تنهایی بود، اما تاثیر آن به کش حشرهتر از میزان تاثیر کاربرد  کاهنده اسیدیته بیش

ری افزایش دهد، دا طور معنی را به ایمیداکلوپراید  کش حشرهترکیب رکتیفایر توانست تاثیر  ،هفت روز بعد از تیمار

و  43/19برداری  نمونه مذکور رکتیفایر در روزهای + ایمیداکلوپرایدکه درصد کاهش جمعیت پوره در تیمار  طوری به

 .درصد ثبت شد 13/13

 

 هیدرولیزکیفیت آب، ، pH رکتیفایر، سیترالبافر، اسپیروتترامات، ایمیداکلوپراید،  :ها هژکلیدوا



 مقدمه

 .Pistacia vera L)پسته مهم( از ترینیکی

کاالمحصول و باغی اهمیتهاهای از ایران، صادراتی ی

استاقتصادیویژه محصوالتکشاورزیبرخوردار ایبین

(Amirghasemi and Soozani, 2008.)آفاتپستهازدیر

زیرااز ،اندبودهدرایرانبازازعمدهمسائلکاهشتولیدپسته

تعددگونهونحوهخسارتوتنوعوگستردگیخاصیازنظر

درشرایطفعلی،پسیلمعمولی.روشمبارزهبرخوردارهستند
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 Agonoscena pistaciae Burckhardt andپسته

Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae)، ازیکی

باغاترینآفمهم استهایپستهتدر آفتدر.کشور این

مناطقپسته رطودوبهدارییجمعیتباال،کاریکشورهمه

 توجهی قابل اقتصادی خسارت ساله همه ایجادتقریبی

Mehrnejad, 2002)کندمی این(. به توجه با جمعیتکه

به ناگزیر بنابراین است، طغیانی حد در ساله آفتهر این

بودنویچندنسل.هایشیمیاییهستیمکشحشرهاستفادهاز

باالدیتولییتوانا همچننیایمثل رعایتنکردننیآفت،

آگاهیهاپاشیسمویاقتصادانیزآستانه توسطیبدون

کشاورزان ازحشرهو مداوم طکشاستفاده در نیچندیها

 باعث بجادیاسال از طبنیمقاومت، دشمنان ویعیرفتن

باقینیاانیطغ وجود آفتو محصولحشرهمانده کشدر

هایییقمتحقانجانیبنابرا.(Mehrnejad, 2002)شدهاست

نظربهیضرورهاکشحشرهیافزایشکاراییهاروشیرو

(.Panahi et al., 2013)رسدیم

هاکشحشرهیعدمکارایییکیازمسائلمهمیکهرو

است ،موثر (pH)اسیدیته آنکشحشرهآبیاستکه به

 درختان روی نهایت در و شده .شودمیپاشیسماضافه

ا از که آبی چاهمتأسفانه استانغلب کشاورزی هایهای

قلیاییبودهوشودمیبرداشتخیزکشورپسته آناسیدیته،

موردباالیآباسیدیته (.Jamalizadeh, 2011) باالاست

در پاشیسماستفاده فرموالسیون، شدن شکسته موجب

هارویآفتمورداستفادهوکاهشتاثیرآنیهاکشحشره

شودمی بااسیدیتهدر. از قلیاییآب)هفتالتر های تاثیر(

رویها،کارباماتارگانوفسفاتویهاکشحشرهبسیاریاز

می  ;Green and Cahill, 2003)کندآفتکاهشپیدا

Green and Hale, 2005.)هیدرولیزباالترمتیلپاراتیونو

نسبتبهاسیدیتهخنثیگزارش99آزینفوسمتیلدراسیدیته

همچنیننشاندادهشده(.Farran et al., 1988)شدهاست

افزایش با پاراتیون متیل و پاراتیون فوکسیم، که است

می هیدرولیز بیشتر (.Rotich et al., 2006)شونداسیدیته

کاهند مواد از استفاده میاسیدیتههلذا باعثآب تواند

.شودهاکشحشرهافزایشکارایی

کش اثر با رابطه در پژوهشی نتایج کشحشرهندگی

غیرترکیباتفعالکنندهسطحهمراهبرخیبه9اسپیروتترامات

رویپسیل3واکتیواتورسیترال4صابونسیترالیونیازجمله

هانشاندادکهجمعیتپوره A. pistaciaeمعمولیپسته

مختلف تیمارهای از،در پس هفتم تا اول روزهای طی

(.Alipour et al., 2018)استپاشی،کاهشیافتهمحلول

ازیکیازدالیلکاهشاثربرخیکهایننظربهبنابراین

پاشیسمکیفیتپایینآباستفادهشدهبرای،هاکشحشره

کهاستفادهازاسیدهاجاییوازآنآباستاسیدیتهویژهوبه

کاهش غیرقابلاسیدیتهبرای کاهش باعث مصرفی آب

وکشحشرهکاراییسترویکنترلاسیدیتهشدهوممکنا

دراینتحقیقتاثیرمنفیداشتهباشد،لذاپاشیسمادواتنیز

کاهندهتاثیر مواد از وpHسیترال)اسیدیتهاستفاده

2رکتیفایر به( بافر کاراییرویعنوان کشحشرهدو

  ®مونتو)اسپیروتترامات ایمیداکلوپراید( ( ®نفیدورک) و

 و تخم کاهشجمعیت درپورهبرای پسته معمولی پسیل

.موردبررسیقرارگرفتباغشرایط

 

 ها مواد و روش

 آزمایش انجام محل

پستهباغقطعهیکدرصحراییشرایطدرمطالعهاین

چهرههایباغدرهکتاریکمساحتبهاحمدآقاییرقم

 ”47’44°30بهمختصاتجغرافیاییبیاضآبادتوکلآزاد

N24’24°55و” Eرفسنجانشهرستاندر 931درسال

                                                           
1- Spirotetramat 

2- Citral Soap 

3- Citral Activator 

4- Rectiphier 

5- Movento 

6- Imidacloprid 

7- Confidor 
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گونههیچ.استمتر 929دریاسطحازباغارتفاع.شدانجام

صورت،پستهمعمولیپسیلبهآلودهباغایندرپاشیسم

آبیاریباغ.بودنگرفته سندرختانروز 3دور سال، 3،

ششمترهامتروبینردیفدرختانرویردیفسهفاصله

طوربهبرگچه944باغ،اینازاولیهیبردارنمونهبرای.بود

.شدشمارشهاآنرویآفتپورهتعدادوانتخابتصادفی

بود،درهربرگچهعدد 9باالیآلودگیمیانگینکهزمانی

شدانجامآزمایش . زمانیکه معمولیلیپستیجمعیعنی

به / -34/ )درآندرحدزیاناقتصادیپسته عددپوره

(Hassani et al., 2009) (چهبرایرقمفندقیازایهربرگ

بود به. کلی پسیلسمطور کنترل برای پسته درختان پاشی

حشره از استفاده با بایستیکشمعمولیپسته هایشیمیایی،

نسبتبهخسارتپسیل مرحلهحساسدرختپسته قبلاز

-اواخرخرداد)معمولیپستهیعنیقبلازمرحلهبهمغزرفتن

 تیرماهاوایل گیرد( بنابراین. (Mehrnejad, 2014) انجام

ترکیبپاشیسم سال 4هایشیمیاییدر ماه  931خرداد

.پستهانجامشدمغزیعنیقبلازدورهبحرانیرشد

-4،(شاهد)آب-9:ازبودندتیمارهایآزمایشعبارت

، SC 35%، ®کونفیدور)ایمیداکلوپراید بایرشرکت

لیترآبدرهزارگرمیمیل244،(آلمان ایمیداکلوپراید-3،

بافر،جنوبگان،)رکتیفایر+لیترآبدرهزارگرممیلی244

لیتردرهزارگرم4 4،(شرکتصنایعشیمیاییکرمانزمین

+گرمدرهزارلیترآبمیلی244ایمیداکلوپراید-2،آب

شرکتصنایعکیاسمکارمانیا)pHسیترال (بافر، ریکلیت،

هزار در آبلیتر ®مونتو)اسپیروتترامات- ، ،SC 10% ،

آبلیترمیلی44  ،(آلمانبایر لیتر هزار در ، -

میلی44 اسپیروتترامات آبلیتر لیتر هزار در رکتیفایر،+

آبمیلی4 4 لیتر هزار در گرم 44 اسپیروتترامات- و

 .آبهزاردرلیترpH،9سیترال+درهزارلیترآبلیترمیلی

 همه استفادهبرای مورد ،ترکیبات شدهاز توصیه غلظت

 .استفادهشدشرکتسازندهایمزرعه

 روش انجام آزمایش

طرحقالبتکراردرچهاروماریتهفتپژوهشبانیا

کاملتصادفیهایبلوک از.شدانجام آزمایشی واحد هر

شدهفت تشکیل بوددرخت واحده بین آزمایشیو های

بهچها درخت ر فاصله نظرعنوان شدگرفتدر ه برای.

 بادبردگی از واحدهایکشحشرهجلوگیری روی ها

پارچه پرده دو از مجاور شدآزمایشی استفاده ابتدا.ای در

 پسته درختان آبتیمار سپسشاهد و شده پاشی

تنهاییوهمراهباترکیباتکاهندههایشیمیاییبهکشحشره

آب .شدنداشیپسماسیدیته میزان مخزناسیدیته آب

کاهندهسم کردن اضافه از بعد و قبل پاش بااسیدیتههای

آبمخزناسیدیتهمیزان.گیریشدمتراندازهpHاستفادهاز

بهمقدارترکیباتکردنپاشقبلازاضافهسم هفتکاهنده

بود . اضافهولی از بعد سیترال و رکتیفایر یکpHکردن

ازپاشیسمبرای.رانشاندادعددششافتوواحدکاهشی

مخزندارپاشپشتتراکتوریسرالنسسم و9444 با لیتر

پاششیکنواختدورانینازل هادرپاشیسم.استفادهشدبا

به تیمارها کلیه و شده هفتصبحانجام طورساعتپنجتا

.شدندپاشیسمتصادفیدریکروز

 برداری نمونه

نوبتشاملیکششازجمعیتآفتدربردارینمونه

از قبل پاشیسمروز 3و ،  ،92،49 از48و بعد روز

انجامشدپاشیسم برگچهاستکه هربرگپستهشامل.

(باالوپایین)یکبرگچهانتهایی،دوبرگچهدرسمتراست

درهر.قرارگرفتند(باالوپایین)ودوبرگچهدرسمتچپ

ریبردانوبتنمونه تکرار، هر سمت 9برای برگچه عدد

میانیتاجازارتفاعطورتصادفیبه،برگپستهراستباالیی

در.انتخابوچیدهشدجغرافیاییجهتدرهرچهاردرخت

عددبرگچهجداشد4 مجموعبرایهرتیمار نمونه. درها

.ندپاکتپالستیکیوداخلیخدانبهآزمایشگاهمنتقلشد

تعدا،سپس زندهتخمد پورهای و پستهمعمولیپسیلها
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(Talebi Jahromi, 2011 ) زیریدر و رویی هرسطح

استفادهازاستریومیکروسکپبرگ ،ZSM1001مدل)چهبا

ایران طوربرایهرتیماروتکراربهشمارشو(شرکتصا

شدجداگانه واحد.ثبت هر در آفت جمعیت میانگین

محا تکرار هر در و شدآزمایشی سبه از. استفاده سپسبا

تاثیرهریکازدرصد(9فرمول)تیلتون-فرمولهندرسون

درمقایسهباشاهددرهرواحدآزمایشیکشحشرهتیمارهای

.(Henderson and Tilton, 1955)محاسبهشد



 9فرمول

 

Ta متوسط: سمحشراتتعداد از بعد تیمار پاشی،در

Ca:پاشی،درشاهدبعدازسمحشراتتعدادمتوسطCb:

 متوسط تعداد سمحشرات از قبل شاهد در :Tbپاشی،

پاشیدرتیمارقبلازسمحشراتتعدادمتوسط

 تجزیه و تحلیل آماری

تیمارهایمختلفدرصدتاثیر از استفاده  + x) رابطهبا

 SAS 9.3.1 افزارسپسبااستفادهازنرمونرمالشد √(0.5

 تحلیل و .شدندتجزیه طرح قالب هایبلوکآزمایشدر

بینتیمارهابامقایسهمیانگین.آنالیزآماریشدکاملتصادفی

درصدپنجاحتمالآماریازآزمونتوکیدرسطحاستفاده

.شدنجاما

 

 نتایج

 کاهش جمعیت برمختلف  تیمارهای درصد تاثیر

 پسته معمولی لیپستخم 

-مختلفرهایتیماتاثیردرصدکهدادنشاننتایج

 =F5,15)سومروزدرتخمجمعیتکاهشرویکشحشره

3.01, P= 0.044, CV= 12.78)هفتم،(F5,15= 3.69, 

P= 0.022, CV= 4.44  =F5,15= 8.48, P)92و(

0.029, CV= 7.59)معنی،پاشیسمازپس ،بوددار

49روزدرمطالعهموردهایکشحشرهیهمهکهدرحالی

(F5,15= 20.55, P= 0.186, CV= 8.71)48و(F5,15= 

107.49, P= 0.117, CV= 12.18 ،پاشیسمازپس(

بودندتخمکاهشانبوهیجمعیترویدارمعنیاثرفاقد

.(9جدول)


 .A کاهش جمعیت تخم پسیل معمولی پستهکش بر تیمارهای مختلف حشره( خطای معیار ±)تاثیر میانگین درصد  -4جدول 

pistaciae پاشی سمر روزهای مختلف بعد از د 

Table 1- Mean percentage efficiency (± SE) of different treatments on egg population of A. pistaciae at 

different days after spraying. 

Treatment 
Days after treatment 

3 7 14 21 28 

Spirotetramat 66.26±3.82
ab

 86.01±1.39
ab

 92.6±2.54
a
 70.62±3.05

a
 67.65±2.8

a
 

Spirotetramat + 

Rectiphier 

65.81±2.64
ab

 87.68±4.45
ab

 88.19±3.19
ab

 82.01±2.29
a
 70.93±4.01

a 

Spirotetramat + 

Citral 

70.02±3.85
a
 82.3±3.06

b
 88.8±3.2

ab
 84.11±4.97

a
 71.75±2.46

a 

Imidacloprid 50.05±4.59
b
 82.07±2.5

b
 75.08±5.39

b
 72.19±1.93

a
 66.17±4.99

a 

Imidacloprid + 

Rectiphier 

64.01±6.35
ab

 91.58±2.59
a
 85.67±4.97

ab
 83.17±3.03

a
 56.22±5.52

a 

Imidacloprid + 

Citral 

67.51±3.42
ab

 83.86±2.12
b
 83.58±1.8

ab
 81.3±3.97

a 
72.16±3.65

a 

The means followed by different letters within each column are significantly different (P < 0.05, Tukey’s test) 
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تاثیردرصد4 /44باpHسیترال+اسپیروتتراماتتیمار

ایمیداکلوپرایدتیماروتاثیرترینبیشتخم،جمعیتکاهش

ترینضعیفآفت،تخمجمعیتکاهشدرصد4 / 4با

بودپاشیسمازپسسومروزدرکشحشره گرچه.

تفاوتمعنی+ماتاسپیروتترا تیمارهاسیترال بقیه با داری

تیماربه همچنین و نداشت ایمیداکلوپراید جز

معنی تفاوت بهایمیداکلوپراید تیمارها بقیه با جزداری

هفتکهدادنشاننتایج .ندادنشانسیترال+اسپیروتترامات

مربوطتاثیرتیمارها،درصدترینبیش،پاشیسمازپسروز

ایمیداکلوپرایدارتیمبه کاهشدرصد8/19 بارکتیفایر+

جمعیت ایمیداکلوپراید،تیمارهایباکهبودتخم

اسپیروتترامات ایمیداکلوپرایدوpHسیترال+ سیترال+

pHداریمعنیتفاوتدارای )بود 9جدول .) روز92در

کاهشدرصد14/ بااسپیروتتراماتتیمارپسازسمپاشی

تفاوتبود، کشحشرهثرترینموتخمجمعیت گرچه

بهمعنی تیمارها بقیه با وداری نداشت ایمیداکلوپراید جز

تخمجمعیتکاهشدرصد  /48باایمیداکلوپرایدتیمار

اماازنظرداشتتخمجمعیتکاهشرویراتاثیرترینکم

به تیمارها همه با تاثیر گروهاسپیروتتراماتجز یک در

بههاکشحشرهزماناستفادهازایندر.آماریقرارگرفت

دراسیدیتهکاهندهموادهمراه ،پاشیسمازپس49روز،

تاتخمجمعیتبرکاهشاسپیروتتراماتتیماردرصدتاثیر

.نبوددارمعنیامابود،تربیشنسبتبهسایرتیمارهاحدودی

همهتوکیآزمونبراساس،پاشیسمازپسروز48در

گرفتندقرارآماریگروهیکدرتیمارها درصدمیانگین.

تا  /44ازتخمجمعیتکاهشبریمختلفتیمارهاتاثیر

(.9جدول)بودمتغیردرصد4 / 9

 جمعیت کاهش بر مختلف تیمارهای درصد تاثیر

 پسته معمولی پسیل ی پوره

مختلفتیمارهایتاثیردرصدکهدادنشاننتایج

معمولیپسیلیپورهجمعیتکاهشرویکشحشره

روزدرپسته  =F5,15= 9.93, P= 0.0002, CV)سه

 =F5,15= 12.09, P< 0.0001, CV)هفتروز،(6.91

3.67) ،92  =F5,15= 8.19, P= 0.0007, CV)روز

(F5,15= 3.51, P= 0.026, CV= 7.06)روز49،(6.34

پس(F5,15= 2.74, P= 0.049, CV= 7.89)روز48و

.(4جدول)بوددارمعنی،شیپاسماز

تیمار ایمیداکلوپراید تاثیردرصد93/14بارکتیفایر+

کاهش تیماروکشحشرهموثرترینپوره،جمعیتدر

در  /22باایمیداکلوپراید تاثیر کاهشجمعیتدرصد

ازپسسومروزدرکشحشرهترینضعیفآفتیپوره

درصدترینبیش،پاشیسمازپسروزهفت.بودپاشیسم

کاهش در تیماربهمربوطپورهجمعیتتاثیر

 وبوددرصد43/13میزانبهرکتیفایر+ایمیداکلوپراید

پستهمعمولیپسیلیپورهجمعیتکاهشدرصدترینکم

باترتیببهایمیداکلوپرایدواسپیروتتراماتتیمارهایدر

هاتیماردیگرباکهشدمشاهدهدرصد8 /4 و89/ 9

.(4جدول)بودندداریمعنیتفاوتدارای

در 9/1باسیترال+اسپیروتتراماتتیمار تاثیر درصد

بود، کشحشرهموثرترین،پورهجمعیتکاهش

دردرصد2 /48باایمیداکلوپرایدتیمارکهدرحالی تاثیر

کمپورهجمعیتکاهش ازپس92روزدرراتاثیرترین،

.داشتپورهعیتجمکاهشرویپاشیسم

تیماراستفاده،موردتیمارهاییهمهبیندر

کاهشدرصد88/14باسیترال+اسپیروتترامات در تاثیر

باایمیداکلوپرایدتیماروتیمارموثرترین،پورهجمعیت

تاثیر،  / 2مقدار رویکشحشرهاثرترینکمدرصد

در.بودپاشیسمازپس49روزدریپورهجمعیتکاهش

تاثیردرصدترینکموترینبیش،پاشیسمازپسروز48

اسپیروتتراماتکشحشرهبهمربوطپورهجمعیتبرکاهش

باایمیداکلوپرایدتیمارودرصد  /  مقداربارکتیفایر+

(.4جدول)بوددرصد3 /43مقدار
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  A. pistaciae کاهش جمعیت پوره پسیل معمولی پستهکش بر شرهتیمارهای مختلف ح( خطای معیار ±)تاثیر میانگین درصد  -1جدول 

 پاشی سمدر روزهای مختلف بعد از 

Table 2- Mean percentage efficiency (± SE) of different treatments on nymph population of A.pistaciae at 

different days after spraying. 

Treatment 
Days after treatment 

3 7 14 21 28 

Spirotetramat 71.58±2.88
bc

 81.16±0.39
c
 88.51±1.43

ab
 82.77±3.15

ab 
71.28±2.13

ab 

Spirotetramat + 

Rectiphier 

76.21±2.07
bc

 90.21±1.1
ab

 89.68±3.36
ab

 85.1±2.88
ab

 76.57±1.21
a
 

Spirotetramat + 

Citral 

73.34±1.33
bc

 85.23±1.1
bc

 97.1±0.83
a
 92.88±2.1

a 
73.68±2.07

ab
 

Imidacloprid 65.44±4.48
c
 78.52±1.28

c
 74.08±2.44

c
 76.47±4.88

b
 63.03±4.48

b 

Imidacloprid + 

Rectiphier 

90.13±3.21
a
 93.23±0.79

a
 81.83±4.01

bc 
82.65±1.93

ab 
68.9±3.88

ab 

Imidacloprid + 

Citral 

77.76±1.76
b
 85.26±2.95

bc
 84.52±2.53

bc 
80.16±2.12

ab 
72.16±2.84

ab 

The means followed by different letters within each column are significantly different (P < 0.05, Tukey’s test) 



 بحث

هیدرولیزموجبهفتتغییراتاسیدیتهآببهباالتراز

قلیایی آنکشحشرهبرخی کاهشتاثیر نتیجه در و هاها

شودمی به. تغییرات مولکولشکدلیلاین شدن هایسته

 دهنده مولکولحشرهتشکیل به کوچککش وهای تر

آن مولکولترکیب با آبها از بیشتری .باشدمیهای

آب های ذرات حشرهقلیایی را نتیجهشکستهکش در ،

ناخواستهواکنش ایهای استشدهانجام ممکن که

کشیکنهیاکشیحشرهخاصیتجدیدشدهایجادترکیبات

عملیاتتاثیرکاهشبهمنجروباشندنداشتهمناسب

سم شوندپاشی کشحشرهازبرخیهرچند. ممکننیزها

تهیدیاسدرکهشدهاسیدیهیدرولیزدستخوشاست

میاتفاقهفتازترپایین  ,Deer and Beard)افتد

2001 طورکلیبه(. جذب ییایمیشهایبیترکباالتر

اساهانیتوسطگ ترحفظبیشلدلیبه،بآنییپاتهیدیدر

مولکول بیترکیساختار  ,.Matocha et al)است

آب(.2006 بهقلیاییت کربناتها وجود ها،دلیل

هیدروکسیدهاوفسفاتکربناتبی استها، دربیناین.ها

بیکربنات،مواد و نقشعمدهکربناتها قلیاییتها ایدر

میآب ایفا کنندها HCO3)ناتکرباگرغلظتیونبی.
-)

 از آب فعالیت44 در نماید، تجاوز میلیون در قسمت

 میهاکشحشرهبرخی یابدکاهش از. استفاده

اصالحکیفیتباعثوموادافزودنیهایسطحکنندهفعال

آب، مصرفپاشیسمتربیشاثرگذاری کاهش و

میکشحشره (.Petroff, 2000; Brown, 2001)شود

خیزباسختیهایمناطقپستهآبنهازنمودریکپژوهش،

)کلمتفاوت 294از لیترمیلی944 تا بر گرم هدایت( و

 متفاوت )الکتریکی 2/9از مترمزیدسی41/ تا بر (نس

حشره امولسیون پایداری میزان سنجش هایکشبرای

ت اتیون، تیودان، فلوبنزورون استفاده+ آمیتراز و فوزالون

شد امولسیون. ناپایداری عالئم اولین که داد نشان نتایج

بهکشحشره هایکلآبترتیبدرسختیهایذکرشده

98 4 ،93 4 ،4444 ،9  4 ،1 4 گرممیلی4 99و44 ،

لیتر شد،بر مشاهده  اینحشره. بهکشامولسیون ترتیبها

،4 4،43 4،24 4،24 4،24 41آبهایکلدرسختی

43 4 ، 34  باالترمیلی4 99و و لیتر بر همگیگرم

بودند ناپایدار آب. در الکتریکیهمچنین هدایت با های

بیش ناپایداری میزان تر، یافتکشحشرهاین افزایش ها

(Basirat et al., 2007) بینسختیکل. همچنینرابطه

و(گرمبرلیترمیلی4 98/ و23،2/9414 / ،2/81)آب
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حشره تاثیر پسیلدرصد پوره روی اسپیروتترامات کش

معمولیپستهنشاندادکهباافزایشسختیکلآبدرصد

بیشترین.کشرویپورهپسیلکاهشیافتتاثیراینحشره

 تیمار به مربوط تاثیر سختیدرصد آببا از کلاستفاده

برامیلی81/ 3 لیتر بر گرم کشحشرهکاربردی

کلاستفادهازآبباسختیکهباتیماراسپیروتتراماتبود

سممیلی23 /  برای لیتر بر حشرهگرم این کشپاشی

تریندرصدتاثیرهمدرتیمارکم.نداشتداراختالفمعنی

برایبرلیترگرممیلی4 4/98 کلاستفادهازآبباسختی

استفادهازتیمارکهباشدمشاهدهکشپاشیاینحشرهسم

سختی میلی2/9414کلآببا برایسمگرم لیتر پاشیبر

حشره اکش معنیاسپیروتترامات نداشتدارختالف

(Tahami, 2016).

ترکیب از استفاده پژوهش این نتایج هایبراساس

آببه اسیدیته کاهنده یکهاکشحشرههمراه حداقلتا ،

 از بعد تاثپاشیسمهفته آن، دادیر افزایش را ها البته.

تاریخهمان اغلب در گردید ذکر که هایطوری

ترکیبنمونه برداری اسیدیته کاهنده )های وpHسیترال

(رکتیفایر تاثیر کشحشره، وایمیداکلوپرایدهای

دهدکهایننتیجهنشانمی.راافزایشندادنداسپیروتترامات

هاکشحشره ایمیداکلوپرایدی بهپیروتتراماتاسو نسبت

 نیستندهفتاسیدیته حساس خنثیبه. اسیدیته در عبارتی

خوبیشوندوبهخواصخودراحفظکردهوهیدرولیزنمی

اضافهگردیدهواسیدیتهآبرابهاسیدیتهزمانیکهکاهنده

هایزیادیبهدرتحقیق.اندرساندهعملکردهششحدود

حشره ترکیبات درهیدرولیز واسیدیتهکش خنثی های

 و آنقلیایی هاپایداری اسیدی اسیدیته گردیدهدر اشاره

 Aly and Badawy, 1982; Chapman and)است

Harris, 1984; Al-Mughrabi et al., 1992; Jarvis 

et al., 1998; Devkota et al., 2016.)گزارششده

 8ترتیببه2و1کشفوکسیمدراسیدیتهاستکهحشره

  ,Gatidou and Iatrou)شوددرصدهیدرولیزمی29و

2011) . اسیدیته اینتحقیقهماگر باالتر8بنابرایندر و

 هیدرولیز میزان حشرهبود استفاده مورد های مانندکش

تقریبیبهنصفکاهشمی بهطور یافتوتحقیقمذکور

 کارایی نتیجه آندر میها شدبیشتر کم. تاثیر دیگر دلیل

رکیبت کاهنده های کاراییاسیدیته افزایش برای

استفادهکشحشره مورد ازمی،های استفاده به نیاز تواند

ورکتیفایربرایpHهایسیترالترترکیبهایبیشغلظت

 کاربرد بازده بردن کشحشرهباال وایمیداکلوپرایدهای

پسیلاسپیروتترامات پوره و تخم جمعیت کاهش در

باشدمعمولیپسته است. افزایشغلظتگزارششده که

صابونسیترالسطحغیریونیازجملهکنندهترکیباتفعال

4 هایغلظت) سیترال(امپیپی444و944، اکتیواتور و

غلظت) 44 های ،9444 امپیپی4444و همراهبه(

باعثافزایشتاثیررویپسیلمعمولیپستهاسپیروتترامات

حشره ااین و استکش شده تلفات درصد فزایش

(Alipour et al., 2018).
،ترازشششدهبوداگرمیزاناسیدیتهآبکمبنابراین،

-نقشاینترکیباتکاهندهاسیدیتهبهترمشخصمیشاید

.شد نتیجه ودر اسپیروتترامات فرموالسیون پایداری

وتعدادبیشتریازجمعیتهشدایمیداکلوپرایدبیشترحفظ

میتخم کاهش را آفت پوره دادندو درطوریبه. که

 شدپژوهشی حشرهثابت آزادکه درنیتخرایکش

اسییهامحلول حالت اس،دارندیکمیدیکه تهیدیمانند

امادر،استداریپااتاقکامالًیآب،دردماششوچهار

بههاییآب ثبات،هستندییایقلیکماییدیشدتاسکه

هاشتهند فعالشدهزیدرولیو ازیکشحشرهتیو را خود

دهیدستم همچنینگزارش(.Jarvis et al., 1998)د

استکه نسبتحشرهشده کشفوکسیمدراسیدیتهچهار

است داشته را هیدرولیز کمترین نه، و هفت اسیدیته به

(Gatidou and Iatrou, 2011.)
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9سافلوفناسیلکشگزارششدهاستکهکاربردعلف

هفتاسیدیتهنسبتبهکاربردآندرچهاراسیدیتهادرآبب

آب ، و.Ambrosia trifida Lهایهرزعلفجمعیت

Chenopodium album L.کاهشترشیبدرصد  را

است بررسیهمچنین(.Roskamp et al., 2013)داده

 مختلف اسیدیته با آب نوع چهار شاملتاثیر چاهآب

حاویچاه،آب( /4اسیدیته)،آبمقطر(38/8اسیدیته)

 )فسفریکاسید آب( اسیدیته و حاویپروپیونیکچاه

)اسید که( اسیدیته داد نشان سایپرمترین رویهیدرولیز

ساعتبعدازتیماردرآب42بیشترینهیرولیزسایپرمترین

نسبتبهدرآبمقطرباسرعتسایپرمترین.اتفاقافتادچاه

شد تجزیه کندتری تجزیه. حاویاما آب در کمی

و اسید اسیدفسفریک یک،پروپیونیک گذشت از بعد

 و شد42چهار کردند.ساعتمشاهده اینمحققیناشاره

کاهشسایپرمترینثبات،کهاسیدیتهبیشازشش ودادرا

اسیدیته،ترکیباتذکرشدهیدباکاربردبا،قبلازاستفادهازآن

.(Al-Mughrabi et al., 1992)دشوآبرویششتنظیم

بروموفوس4بررسیمیزانهیدرولیزکروکران همچنین و3،

اسیدیته2فنیتروتیون ایندر که داد نشان مختلف های

،ندترهستنسبتباثباتبهاسیدیهایآبهادرکشحشره

 Aly and)یافتهاکاهشاماباافزایشاسیدیتهثباتآن

Badawy, 1982). 

حشره هیدرولیز آببررسی در فوکسیم باکش های

اینحشره که داد نشان نه هفتو چهار، کشدراسیدیته

اسیدیته استتمامی ثبات بی .ها هیدرولیزالبته میزان

بیش افزایشاسیدیته با فوکسیم شدتر طوریبه. میزانکه

 از آن 29تجزیه چهار)درصد اسیدیته ) درصد 8تا

اسیدیته)ساعت94آنازمتغیربودونیمهعمر(اسیدیتهنه)

                                                           
1- Saflufenacil 

2- Crucron 

3- Bromophos 

4- Fenitrothion 

 Gatidou and)ثبتشد(اسیدیتهچهار)ساعت442تا(نه

Iatrou, 2011.)مورد ترکیبات هیدرولیز میزان شاید

درچهوبهتنهاییکاربرددرچهنیزاستفادهدراینتحقیق

تقریبابهیکمیزانبوده،باترکیبکاهندهاسیدیتهکاربرد

اسی در فوکسیم مانند ازدیتهو خاصی مختلفمیزان های

هاناپایداریراداشتهباشندوبههمیندلیلاضافهنمودنآن

.کشنداشتهاستدارکاراییحشرهتاثیریبرافزایشمعنی

ازکشنقشعواملزندهدرتجزیهحشرهدربرخیموارد

 مهمنقشاسیدیته طوریاستتر به رویپایداری، 94که

تحقکشحشره یک شددر انجام که داد،یق کهنشان

پاراتیونسریع.د.د لیندینو بقیهت، از درهاکشحشرهتر

درهایمذکورکشحشرهاما.شدندهیدرولیزآبمعمولی

آبمعمولیاستریلشدهوآبمقطراستریلوآبمقطر

بودندکهنشاندهندهنقشعواملبیولوژیکیترشدهپایدار

نقشتجزیهدراینمیانوبودهاهکشدرتجزیهاینحشره

بود جزئی خیلی کلره ترکیبات شیمیایی بررسی. در

مذکور حشره، وچهار اتیون اندرین، دیلدرین، کش

ثبات .هایمختلفبودندترینترکیباتدرآبلپتوفوسبا

 سایر هایکشحشرهاما دیازینون،)فسفره کلرپیریفوس،

موینفوس ) دو کشحشرهو ربوفوران،ک)کاربامات

کارباریل ) آب نوع چهار هر بودنددر کهناپایدار

آننشان شیمیایی تجزیه اهمیت تجزیهدهنده به نسبت ها

است بیولوژیکی  پایداری. که ثابتکردند محققین این

ارتباطیبهساختارشیمیایی،درمحیطکشترکیباتحشره

آن ندارد ممکن(.Sharom et al., 1980)ها بنابراین

هریکنیزماهایمورداستفادهدرتحقیقکشاستحشره

بهتحقیقاتگسترده نیاز باشندکه داشته را اینرفتارها از

میزانپایداریدر شیمیایی، تجزیهبیولوژیکی، دررابطهبا

.دارد...اسیدیتههایمختلفو

هایکارباماتوفسفرهکشعمرحشرهگیرینیمهاندازه

هاکشنشاندادکهنیمهعمراینحشره8تا2/ دراسیدیته
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اسیدیته سایر از کمتر بسیار هشت اسیدیته بوددر .ها

برابر9444بیشاز8تا2/ تغییراتنیمهعمربیناسیدیته

حشره کربوفورانکشبرای شامل کاربامات آریل ،9های

اگزامایل4کارباریل کاربامات اگزایم حشره3و کشو

بود2کلروفنفسفرهتری تربوفوس امانیمهعمرفوریت. ، ،

فن هپتاکلر به8سولفوتیون، آلدیکارب کمتریو میزان

گرفت قرار اسیدیته تغییرات تاثیر تحت در. عمر نیمه

تری برای روز دو تا یک از هشت واسیدیته کلروفن

 اگزامایل فنو برای سال یک از بیش وتا سولفوتیون

ب متغیر ودسایپرمترین رفتارهای. دهنده نشان تغییرات این

متفاوتحشره اسیدیتهکشبسیار در .هایمختلفاستها

شوندهادراسیدیتهباالهیدرولیزمیطورکلیاکثرآنامابه

(Chapman and Cole, 1982 است(. ممکن لذا

کشحشره ایمیداکلوپرایداسپیروتتراماتهای نیزو

اسیدیت در متفاوتی باشندهرفتارهای داشته مختلف های

رفتارتقریبا،جزچندموردبههفتوششگرچهدراسیدیته

نشاندادهاستکههمچنینتحقیقات.یکسانینشاندادند

 برگهاکشحشرهجذب داخل گیاهانبه برخی های

می تحتتاثیر اسیدیتهتواند بگیردکشحشرهحامل قرار

(Matocha and Senseman, 2007.)

 نتایجبهبا اینپژوهشمیتوجهبه از تواندستآمده

ترکیب گرفتکه نتیجه کاهنده و)اسیدیتههای رکتیفایر

pHسیترال افزایشکاراییمی( در مناسبی پتانسیل توانند

برایکنترلایمیداکلوپرایدواسپیروتتراماتهایکشحشره

باشند داشته پسته معمولی پسیل نیاز. رابطه این در بهاما

کهتاثیراینطوریتریاست،بههایبیشتروگستردهتحقیق

                                                           
1- Carbofuran 

2- Carbaryl 

3- Oxamyl 

4- Trichlorfon 

5- Phorate 

6- Terbufos 

7- Heptachlor 

8- Fensulfothion 

اسیدیتهترکیب در همچنینها هایمختلفآبمصرفیو

غلظت در متفاوت ترکیبهای کاهنده اسیدیتههای

.موردبررسیقرارگیرد(pHرکتیفایروسیترال)
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Abstract 

Background and Objectives 

Water pH is one of the most important factors that affects the inefficiency of insecticides 

against the common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer 

(Hemiptera: Aphalaridae), as the most important pest in Iran's pistachio orchards.  

Materials and Methods 

In this study, the effect of insecticides including spirotetramat (Monvento
®

 SC 10%) and 

imidacloprid (Confidor
®

 SC 35%) and pH reducing agents, such as Rectiphier
®
 and 

Citral pH
®
, on the reduction of population density of eggs and nymphs of common 

pistachio psyllid were investigated under field conditions. The experiment was carried 

out as randomized complete block design with four replications. The samplings were 

done one day before and 3, 7, 14, 21 and 28 days after spraying.  

Results 

The results indicated that adding Rectiphier and Citral pH to the insecticides had no 

significant effect on increasing the efficacy of spirotetramat and imidacloprid on eggs 

population of pistachio psyllid, and only on 7 days after spraying, adding of Rectiphier to 

imidacloprid significantly increased the efficiency of the insecticide, and reduced the 

amount of oviposition of A. pistaciae (91.58%). The results of the effect of different 

treatments on nymphs population density of A. pistaciae showed that the effect of 

insecticides + pH reducing agents was more than application of insecticides alone, but 

their effect was not significant, and only on 3 and 7 days after spraying, Rectiphier 

significantly increased the effect of imidacloprid. The reduction of nymphal population 

densities in imidacloprid + Rectiphier treatment were 90.13% and 93.23%, on those 

sampling dates, respectively. 

Discussion 

PH reducers (Rectifier and Citral pH) could have the potential to increase the efficacy of 

spirotetramate and imidacloprid or other insecticides to control A. pistaciae and produce 

healthy crops, reduce costs, environmental hazards and side-effects on natural enemies 

and to minimize application of chemical insecticides. However, more research is needed 
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with regard to the effect of different compounds of pH reducer, different concentrations 

of those compounds and also the effect of these compounds on different water pH. 

 

Keywods: Spirotetramat, Imidacloprid, Buffer, Rectiphier, Citral pH, Water quality, 
Hydrolysis. 

 
 


