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10/09/99تاريخپذيرش:22/05/99تاريخدريافت:

 چکيده

آفات  ترينمهم از يکي ،Agonoscena pistaciae Burckharat and Lautererپسته،  يل معموليپس

خسارت  ياهيگ ي رهيه از شين آفت با تغذيها و حشرات كامل ا باشد. پوره يران ميدر ا پسته درختان

پاشي محلولصابون  ،اسپيروتترامات كشحشرهر يتأثدر اين پژوهش  كند. يبه محصول پسته وارد م يريپذنا جبران

 تراليس اسيديته ي كاهندهصابون تيمول و پاشي جنوبگان، صابون محلولبا اسپيروتترامات  تركيب و جنوبگان

روز بعد  21و  14، 7، 2و  يپاش سمقبل از  روزک يها  يبردار نمونه. شد يبررس شرايط صحراييدر  اين آفت يرو

 Psyllaephagus pistaciae Ferrièreزنبور  يمذكور رو يمارهاير تين، تأثيهمچن انجام گرفت. يپاش سماز 

ن يشتريب پاشيروز پس از سم 21در و  14، 2در ج نشان داد كه يشد. نتا يبررس اين آفت يعين طبعنوان دشم به

دو اين  داري بينمعنيبود، اما تفاوت  ي اسيديته سيترال كاهنده همراه با اسپيروتتراماتر مربوط به يدرصد تأث

دهد كه نتايج نشان مي. بود پاشي جنوبگانمحلولصابون مار ير مربوط به تين درصد تأثيكمتر مشاهده نشد. تيمار

ها افزودن صابون جنوبگان، صابون تيمول و كاهنده اسيديته سيترال به روزپاشي در ساير جز در روز دوم سمبه

 يمارهاير تيتأثدرصد تنهايي نداشته است.  داري نسبت به اسپيروتترامات بهمعنيكش اسپيروتترامات، افزايش حشره

صابون  ،پاشي جنوبگانمحلولصابون  با اسپيروتتراماتو تركيب  پاشي جنوبگانمحلولصابون ، اسپيروتترامات

 00/19و  52/15، 38/23، 63/22، 17/27ب يترت به P. pistaciaeزنبور  يرو ي اسيديته سيترال كاهنده مول ويت

ن يا يها افتهي. خطر قرار گرفتنددر گروه تركيبات بي، IOBCتوجه به شاخص اين تركيبات با و درصد بود

هاي مورد آزمايش تمامي تركيبو اد ير زيتأثروي پسيل پسته  اسپيروتتراماتكش  دهد كه حشره ينشان م پژوهش

 .دندار ير كميتأث زنبور پارازيتوييد آن يرو

 
 تراليمول، سيت اسپيروتترامات،، Psyllaephagus pistaciae، پسيل معمولي پسته ها: كليدواژه
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 مقدمه

مشکالت ترينمهم از يکی همواره آفات کنترل
اخسال یط کشور سراسر در پسته دارانباغ ریهای
 بوده پسته، معمولی پسیل  Agonoscenaاست.

pistaciae Burckhardt and Lauterer 

(Hemiptera: Aphalaridae) یکي، نيترمهماز
درختانآفات است. بردنیپسیهاپورهپسته فرو لبا

برگ سطح در شخرطوم از هيتغذیاهیگیرهیها
موادذبوراجیاهیگیرهیشینیموادپروتئونموده

بهیقند شرا میصورت دفع کنندیره یهمچن. ازن

ش گیدسترفتن درختانیباعثضعفعموم،اهیره
ر و برگيپسته جوانهزش ها، ووهیمیکوچکها،

پوکيافزا درصد یش میمناخندانیو یوه نياشود.

درختیفشدهوضعفعمومیشدتضعبهدرختان
نیزمحصولیرو آينده میتأثسال گذاردیر
(Mehrnejad, 2010; 2014 در(. آفت منطقهاين

داردسالنسلکاملويکنسلناقصدرششرفسنجان
(Hassani et al., 2009).

مهمیکدواستراتژيولوژیوکنترلبيیایمیکنترلش

نينایتآفات،تعاملبيريباشندومدیممبارزهباآفات

برا آفاتیقیتتلفيريمدیهاتدربرنامهیموفقیدورا

)ينمایمیضرور Lomer et al., 1999د وجودبا(.

پارازيتويید  Psyllaephagus pistaciaeحضورزنبور

Ferrière باغ در شکارگر چندينگونه درو هایپسته

مهم از يکی پسته پسیل هم باز فصل، آفاتطول ترين

اينامربهمیپستهدرکشورمحسوب دلیلجندينشود.

کشهایشیمیايیبدونتوجهبهحشرهنوبتاستفادهاز

آن جانبی هااثرات آفت اين میروی بنابراينباشد.

به و تآفتلفیقیمديريتهایبرنامهکارگیریتوسعه

 ( ,Mehrnejadباشدمیتنهاراهحلکنترلاينآفت

(2014.

زبا استفاده به يیایمیشیهاکشآفتازاديتوجه

دیازآنوتأکیومشکالتناشپستهیلمعمولیپسهیعل

متول و آفتیمحققان مصرف کاهش بر امر ها،کشان

 يیایمیرشیغیهاکشحشرهنقش يو یدزهااختالطا

حشرهيز ،يیایمیشیهاکشرکشنده یهابیترکبا

افزابهستينرژیس آنشيمنظور قابلتأملهااثر مهمو ،

حشرهاست. 1روتتراماتیاسپکش ترکیب، يک

ایستمیس با دوطرفه آنزيک ساخت در اختالل ميجاد

کوآنزیاست کربوکسيل چربیم سنتز مانع بدنیالز، در

اشودیحشرهم قيازطریپاشکشپسازسمنحشرهي.

بهسمتپایوآبکشدرگیچوبیآوندها نوبااليیاه

ط و آفاتمکندهیعیفوسیحرکتکرده ها،)شتهاز

پسیلسفیدبالک شپشکها، و مها(ها کنترل دينمایرا

(Cantoni et al., 2008; Nauen et al., 2008).

يشتریب اثر بهپورهیرواسپیروتتراماتن و سنيوها نیژه

توانیکشمنآفتيایهایژگيباشد.ازویهامهآنیاول

قابل یبه صابونت با آن محلولیهااختالط اشارهپاشی

صابون از استفاده کرد. با همراه سبباسپیروتتراماتها

 بهتر گکشحشرهجذب افزایتوسط و نفوذياه ش

نيباالترآنخواهدشد.ايیتکارايکشودرنهاحشره

غلظتحشره هزار5/0کشبا موفق،در یرویکنترل

داردیلمعمولیپس  ( ;Talebi Jahromi, 2006پسته

(Francesena et al., 2012.

نگرانییعل ازرغم استفاده محیطی زيست های

باحداقلريسکبهاينترکیبات،هاهاودترژنتصابون

 برای مناسبی شدهگزينه آفاتتبديل هرکنترل چنداند

آنايمنبودناطمینانازبرایبیشتریتحقیقات برایها

هاباشد.ازصابونمیموردنیازپستاندارانومحیطزيست

هابرایکنترلبسیاریازآفاتازجملهآفاتودترژنت

می استفاده میمکنده ترکیبات اين برایشود. توانند

به حشرات مقاومت به مربوط مشکالت از جلوگیری

ترکیباتکشحشره اين همچنین شوند. استفاده ها

هاوهمچنینکشموجبافزايشکارايیآفتتوانندمی

هاهاودترژنتهاشوند.صابونکاهشمیزانمصرفآن

می برداشترا از قبل تا نمودمحصولتوان استفاده

(Curkovic, 2016).سال یاخیهادر ازر برخی

                                                 
1 -  Spirotetramat 
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محلولهاصابون پسیعلپاشیی معمولیه دریل پسته

همچنیهاباغ و سایپسته گين آفات استفادهاهیر خوار

نتا و رضايشده است.بهیتبخشيج نتايجدستآمده

میپژوهش نشان محلولها صابون که پاشیدهد

مايعظرفشويیريکا1جنوبگان توانندبرایکنترلمی2و

فاقد ترکیبات اين همچنین شوند. استفاده پسته پسیل

اثراتجانبیرویمیزانسديموپتاسیمبرگوريزش

 کفشدوزکجوانه برای و Oenopia داشته

L. conglobataمهم طبیعیاينيکیاز تريندشمنان

et al Vahabzadeh,. ( اندثیرنامطلوبینداشتهأآفتت

2017( .)2014( and AlizadehMosaei آفت اثر

رو3مولیت صابون و نیراختيآزاد کش لیپس یرا

یبررس پستهیمعمول  که داد نشان هاجآنينتاکردند.

 هفت تا ساعت 24 از هاغلظت یتمام درينترکیباتا

 کاهش در را ریتأث نيشتریب یپاشمحلول از پس روز

 ریتأث روند هفته کي از پس و داشتند لیپس یهاپوره

 Alipour et al. (2018)نتايج.است بوده یکاهش

می کهدهدنشان سیترالکاهندهصابون اسیديته 4ی

ترکیبمناسببرایکنترلپسیلتواندبهعنوانيکمی

باغ در پستههپسته همچنینای شود. ترکیب،استفاده

 صابون با سیترالکاهندهاسپیروتترامات اسیديته دری

مح کاهشآلودگیکاهشهزينهصولسالم،تولید ها،

محیطزيستوحفظدشمنانطبیعیپسیلپستهتوصیه

ریثأ،تسیترالیاسیديتهکاهندهاضافهنمودنشدهاست.

افزایداریمعن يبر یهاکشحشرهيیکاراش

یاسپ منظورروتترامات جمعبه یکاهش تخم پسیلت

پسته استند،معمولی اشته تينتا. تیثأج یمارهایر

پستهنشاندادیلمعمولیتپورهپسیجمعیمختلفرو

زمان تمام در تیمیبردارنمونهیهاکه ریثأزان

اسبهاسپیروتتراماتکشحشره موادکاهنده تهيدیهمراه

مشیب از تیتر حشرهیثأزان کاربرد بهر هبوديیتنهاکش

                                                 
1- Jonobegan 

2- Rika 

3- Thymol 

4- Citral 

است نبودیمعنتیمارهابینفاوتتکههرچند، دار

(Moradi et al., 2020).هایانجامتوجهبهپژوهشبا

ت حشرهأشده زمانثیر گذشت با اسپیروتترامات کش

می .يابدافزايش پژوهشی أتدر هایکشحشرهثیر

 هزار5/0)اسپیروتترامات در25/0)5پرايداستامی،(در

کائولین(هزار هزار50)6و در شرايط(کیلوگرم در

 زنبورصحرايی و پسته پسیلمعمولی رویتلفاتپوره

اساساست.بررسیشدهP. pistasiaeپارازيتويید بر

 آننتايج پورهها تلفات میزان مربوطبیشترين تیماربه

.استپرايداستامیتیمارمربوطبهآنکمترينوکائولین

بی مورد در پوره تلفات میزان کشحشرهشترين

ولیدر،اتفاقافتادپرايديکروزپسازپاششاستامی

 معدنیکائولینکشحشرهمورد ماده اسپیروتتراماتو

يافت افزايش میزان اين زمان افزايش همچنین.با

به،هاازپورههایخارجشدهزنبورتلفاتمیزانبیشترين

 درترتیب اسپیروتترامات،استامیتیمارهای پرايد،

 .(Soltani, 2015) گزارششدهاستشاهدکائولینو

هارویدشمنانکشپژوهشدرزمینهاثراتجانبیآفت

دهه از آفات طبیعی است1950ی يافته گسترش

(Theiling and Croft, 1988). مهم از ترينيکی

حشره از استفاده أتهاکشمشکالت هاآننامطلوبثیر

باشدمیآفاتطبیعیدشمنانروی ازحفاظتبنابراين.

مهمبسیاربیولوژيککنترلدرتآفاطبیعیدشمنان

روشبوده اين از يکی هایکشحشرهازاستفادههاو

.(Fernandes et al., 2010)باشدمیانتخابی

اسپیروتتراماتکشحشرهاثرپژوهشنيادر

صابون،جنوبگانپاشیمحلولصابونوهمراهيیتنهابه

مولیت یمعموللیپسیروسیترالاسیديتهیکاهندهو

روآنیواثرجانبصحرايیطيپستهدرشرا زنبوریها

P. pistaciaeطيدرشراعنوانپارازيتويیداينآفتهب

شد.یبررسیشگاهيآزما



                                                 
5- Acetamiprid 

6- Kaolin 
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 ها مواد و روش

انجام محل باغ  و مشخصاتموقعيت جغرافيايي 

 شيآزما

1396درسالپستهیلمعمولیپسیرویمارهاتریتأث

45درلآبادنوقیاسماعمنطقهيکقطعهباغپستهدردر

بدکیلومتری شد. انجام رفسنجان منظور،يشهرستان ن

انتخابشيانجامآزمایبرالیپستراکممناسببایباغ

شد 22حدودسندرختانويیاحمدآقارقمپستهباغ.

درهررديفتعدادبودسال متر2درختبهفاصله30.

متربود.7هافاصلهبینرديفوديگرقرارگرفتهازيک

 كش حشره يها بيترك

ا آزمايدر ازين حشرهش روتتراماتیاسپکش

(Movento
®
 SC100،یپاشمحلولصابون،(رآلمانيبا

شيصنا)جنوبگان زميیایمیع مولیتصابون،(نیکرمان

سیترالکاهندهو(ایکارمانسمایکشرکت) اسیديته ی

سبزآوریمیک) ترکبه(ا حشرهیصورت با کشب

هااستفادهشد.ندهآنيافزااثریبررسیبرااسپیروتترامات

یمارهایت استفاده کشاسپیروتتراماتحشرهشاملمورد

هزار(،5/0) محلولدر )صابون جنوبگان در5/2پاشی

درهزار(+صابون5/0کشاسپیروتترامات)حشرههزار(،

در5/0)اسپیروتتراماتکشحشرهدرهزار(،5/1تیمول)

محلول+هزار( جنوبگانصابون هزار(5/1)پاشی ،در

حشره هزار(5/0)اسپیروتتراماتکش یکاهنده+در

سیترال هزار(5/1)اسیديته در و .بودند(شاهد)آب

اين غلظتضمن توصیهکه براساس استفاده مورد های

است شده انتخاب کشور نباتات حفظ سازمان

(Noorbakhsh, 2018).
ل يپس روي كش حشره يها بيترك ثيرتأ يبررس

 پسته يمعمول

شرا باغيآزمايشدر بلوکیط قالبطرح هایدر

ازهرواحدآزمايشیتکراراجراشد.4کاملتصادفیبا

5 قسمتدرختتشکیلشداصله ی. که باغ زماناز در

مناسب حد در آفت به درختان آلودگی آزمايش

زیتجمع) سطح از باالتر پوره10یاقتصاديانآفت

بودیرو برگچه شد(هر انتخاب بود، شروع. در

يآزما اتیکتش، با واحدها محل و آزمايشتهیه نقشه

هیتهیشيآزمانقشهبامطابقپاشیمحلولد.يمشخصگرد

حشراتیروهاکشحشرهمیپاششمستقروشبه شده،

رودر برگیپشتو و استفاده موتوریپاشسمازبا

درهنگامپستههایباغدرمرسومسرالنسبالیتری100

منظورتخمینجمعیتاولیه،يکنوبتبه.شدصبحانجام

پسازپاشیانجامشد.برداریيکروزقبلازسمنمونه

21و2،7،14نوبتشامل4برداریدرنمونه،یپاشسم

برداریدرهرنوبتنمونهپاشیانجامشد.روزبعدازسم

ازسهدرختبرگچه15تعداد(یپاشسم)قبلوبعداز

وسط آزمايشی واحد تصادفبههر وانتخابیصورت

برگیچ شد. کده داخل داخلویکیپالستیهاسهیها

وبهآزماي شده داده منتقلگرديخدانقرار ديشگاه در.

پورهشگاهيآزما تعداد پپسیلهای هردر روی و شت

شمارشمدلصاايرانتوسطاستريومیکروسکوپچهبرگ

میانگیندستآمده،بهيادداشتشد.بااستفادهازآمارو

فرمولجمعیتآفتدرهرتکرارمحاسبهوبااستفادهاز

درهرثیرهريکازتیمارهامیزانتأهندرسونوتیلتون

شد محاسبه آزمايشی  ,Talebi Jahromi)واحد

2006).
% M = [1- (Ta/Ca) (Cb/Tb)] × 100 

Mیوممرگ اصالح تعدادTb؛شدهر متوسط

ت در سمیحشرات از قبل تعدادTa؛یپاشمار متوسط

ت در سمیحشرات از بعد تعدادCb؛یپاشمار متوسط

سم از قبل شاهد در یپاشحشرات تعدادCa؛ متوسط

.یپاشحشراتدرشاهدبعدازسم

كش روي  حشره يها بيتأثير ترك يبررس

 P. pistaciae حشرات كامل زنبور پارازيتوييد

جمع برای پارازيتويید، زنبور هایبرگآوری

يکماه حداقل مدت به که باغی درختان از تعدادی

یيهابرگموردبازديدقرارگرفتو،بودپاشینشدهسم

ویآورجمعبودندهایمومیايیشدهپسیلدارایپورهکه

شد.شگاهمنتقليبهآزماداردربیکیداخلظروفپالست
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 اآزمايشگاهدر دماتاقکرشددر درجه26±1یبا

نورودرصد65±10یرطوبتنسبوس،یسلس یدوره

.ندقراردادهشدیکيساعتتار8ويیساعتروشنا16

تازهخارجشده،یوزنبورهايدطورروزانهبازدظروفبه

آور یجمع به توریو در با آزمايش ملوله یمنتقل

10کاملزنبورازآبعسلهحشراتيتغذیبرا.شدند

شد. استفاده روشدرصد توسطبرطبق شده ارائه  های

Hassan (1994)، اجاثربررسی را توانمینبیسموم

ایانجامداد.درشرايطآزمايشگاه،نیمهمزرعهومزرعه

دراينمطالعه،برایبررسیاثرجنبیسمومرویعوامل

بررسی ابتدا بیولوژيک کنترل انجامهای آزمايشگاهی

یرو،کشحشرهیهابیترکریشتأثيدراينآزماشد.

زندگ حساس )مرحله زنبور کامل دشمنيایحشره ن

بررسیعیطب آزمایبراشد.ی( ابتدايانجام ش،

غلظتحشرهیهابیترک یهاکشدر درمورد استفاده

یتههایصحرايیآزمايش برتریلیلیم2سپس.گرديده

سانتی هر از مربع متر يکاز ظروفدرون،مارهایتهر

قطریپتر تمامسطحظرفبهوختهيریمتریسانت8به

 نظر سپسپترترکیبمورد شد. شرایآغشته در طيها

کساعتقراردادهتاخشکشوند.يمدتشگاهبهيآزما

ترک شدن خشک از پتربیپس درون یها حشرات،

مومیايیشدهپسیلهایکهازپورهزنبوريکروزهکامل

یپترظروفدرونآوریشدهبودند،معمولیپستهجمع

 موردنظر ترکیب با شده نيا.ندشدیسازرهاتیمار

اظروف یبراشيآزما.ندشدیدارنگهتاقکرشددر

هرتکراریزنبوربرا5تکرارو10درمارهایکازتيهر

 شد. یحاوهاییپترانجام موردساعتکيهرزنبور

یبررس ثبتتلفاتو هابررسیشد.میزنبورها ثبتتا

50تلفات ازنبورهدرصد شاهد تیمار شددر باانجام .

 از استفاده شاهدتلفاتدرصد و تاثیر،تیمارها درصد

 شاخصمحاسبهتیمارها با و IOBCهای (1)جدول

.((Hassan, 1977شدندبندیدسته

 

 

 ها تجزيه و تحليل داده

داده نرمآنالیز از استفاده با ها وSAS, 9.1افزار

میانگین توکیمقايسه آزمون از استفاده با سطح1ها در

ها،درصدانجامشد.قبلازمقايسهمیانگینداده5احتمال

داده بودن نرمال آزمون آنالیزابتدا برای شد. انجام ها

زنبورهایمختلفرویهایمربوطبهتأثیرترکیبداده

زاويه تبديل ابتدا دادهپارازيتويید روی وای انجام ها

داده تجزيه ازسپس استفاده با نمودارها شد. انجام ها

رسمشدند.Excel, 2013افزارنرم



 نتايج

جمعيت پوره پسيل معمولي پسته در سطح روي 

 پاشيو پشت برگ قبل و بعد از سم

روزقبلازدهدکهيکنتايجبهدستآمدهنشانمی

معنی تفاوت پاشی پورهسم جمعیت تراکم بین داری

رویبرگچهدرتیمارهایمختلفوجودنداشت.دوروز

پاشیبیشترينتراکمجمعیتدرتیمارشاهدوپسازسم

حشره تیمار کهسپسدر شد کشاسپیروتتراماتديده

شودوکمترينهامشاهدهنمیتفاوتمعنیداریبینآن

ج سیترالتراکم با اسپیروتتراماتهمراه تیمار معیتدر

داریباتیماراسپیروتتراماتهمراهبابودکهتفاوتمعنی

سم از پس روز هفت نداشت. وجود پاشیجنوبگان

اسپیروتترامات تیمار به مربوط جمعیت تراکم کمترين

داریباتیماراسپیروتتراماتهمراهبابودکهتفاوتمعنی

پاشیکمترينروزپسازسم14هنشد.درسیترالمشاهد

با همراه اسپیروتترامات تیمار به مربوط جمعیت تراکم

بیستويکروزپسازسم پاشیکمترينسیترالبود.

با همراه اسپیروتترامات تیمار به مربوط جمعیت تراکم

سیترالو با اسپیروتتراماتهمراه تیمار با که تیمولبود

اسپیروتترام داریمشاهدهتنهايیتفاوتمعنیاتبهتیمار

(.2نگرديد)جدول

                                                 
1- Tukey’s test 
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 روي دشمنان طبيعي IOBCها بر اساس شاخص  كش آفت يبند گروه -1جدول 
Table 1. Category of pesticides based on the IOBC on natural enemies 

Percentage of effect on 

natural enemies 

Number 

of group 

Category 

30%>E 1 Harmless  

80%>E>30% 2 Slightly harmful 

99%>E>80% 3 Moderately harmful 

E>99% 4 Harmful  


 پاشيخطاي معيار( پوره پسيل معمولي پسته در تيمارهاي مختلف قبل و بعد از سم ±)تعداد ميانگين  -2جدول 

Table 1. Mean number (± SE) of nymph population of A. pistaciae of different treatments befor and 

after spraying 

Treatment 
Befor 

Days after sprying 

2 7 14 21 

Control 58.15± 1.10
a
 53.41± 1.28

a
 53.08±1.26

a
 69.16± 2.71a 78.01±40

a
 

Spirotetramat 59.66±3.19
 a
 52.08±0.93

a
 16.16±0.65

c
 15.61±1.99

cd
 12.00±2.67

cd
 

Jonobegan 51.93±1.64
a
 45.51±0.65

ab
 31.58±1.39

b
 27.63±1.06

b
 23.58±1.86

b
 

Spirotetramat + Thymol 56.67±2.34
 a
 38.25±4.73

bc
 29.51±1.87

b
 19.85±3.42

bc
 5.90±0.28

d
 

Spirotetramat + 

Jonobeghan 56.93±1.42
 a
 32.13±1.92

cd
 33.05±2.57

b
 22.056±3.15

bc
 14.31±0.73

c
 

Spirotetramat + Citral 59.51±3.22
 a
 26.70±2.22

d
 17.33±0.62

c
 6.65±0.48

d
 8.55±1.50

cd
 

P 0.23 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

F5,15 1.56 18.94 64.55 94.56 241.99 

CV 8.00 12.05 11.07 16.79 14.78 

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

پوره  يكش رو حشره يها بيتركر يدرصد تأث

 يپاش سمروز پس از دو  پسته يمعمولل يپس

تأث هریدرصد تير از دویک ازمارها پس روز

دوروزپس.دادهشدهاستنشان1درشکلیپاشسم

یتیمارها(تلفاتپوره)ثیرأمتوسطدرصدتپاشیسماز

محلولاسپیروتترامات، جنوبگان،صابون پاشی

 بااسپیروتترامات محلولهمراه جنوبگان،پاشیصابون

با یمولتصابوناسپیروتتراماتهمراه اسپیروتتراماتو

با ترتیبکاهندههمراه به سیترال اسیديته ی

56/4±03/8 ،57/3±30/5 ،44/4±36/38،

43/9±15/26 نتايجبه63/50±07/5و آمد. دست

داد نشان تیمارها میانگین واريانس تجزيه از حاصل

001/0داریبینتیمارهاوجوددارد)معنیتفاوتبسیار

P =;12,4df =;28/9F =.)دستجبهينتابراساس

وصابونمحلولپاشیجنوبگانکاربردیمارهایتآمده،

تأثيکمترتنهايیبهاسپیروتترامات درصد ترین ماریو

بااسپیروتترامات سیترالکاهندههمراه اسیديته ی

دریکشحشرهیمارهایتنیرادربریندرصدتأثيشتریب

یپاشسمروزپسازدو افزودنصابوناگرچهداشتند.

یت به اينریدرصدتأثشيسببافزااسپیروتتراماتمول

ولکشحشره افزايایشد، ين تیمارش به نسبت

به اسپیروتترامات یمعنتنهايی نبود. افزودنامادار

سیترالکاهنده اسیديته حشرهی اسپیروتتراماتکشبه

بهکشاينحشرهریدرصدتأث نسبتداریمعنیطوررا

(.1شکل)شداديافزااسپیروتتراماتبه

كش  حشرههاي مختلف  درصد تأثير تركيب

روي پوره پسيل معمولي پسته، هفت روز پس از 

 پاشي سم

هفتکشی،دردرصدتأثیرهريکازتیمارهایحشره

سم پساز شکلروز در شده2پاشی، داده است.نشان



 1399،تابستان2شماره43کشاورزی(،جلدپزشکی)مجلهعلمیگیاه

 

87 


پاشي  خطاي معيار( تيمارهاي مختلف روي پوره پسيل معمولي پسته دو روز پس از سم ±درصد تأثير )ميانگين  -1شکل 

 .(درصد دارند 5دار در سطح ها، اختالف معنيحروف متفاوت در باالي ستون)
Figure 1. Mean percentage efficiency (± SE) of different treatments on nymph population of A. 
pistaciae at 2 days after spraying (The means followed by different letters within each column are 

significantly different (P < 0.05, Tukey’s test). 

 

 

 


حروف پاشي ) تيمارهاي مختلف روي پسيل معمولي پسته هفت روز پس از سم خطای معیار( ±)ميانگين درصد تأثير  -2شکل 

 (.درصد دارند 5دار در سطح ها اختالف معنيمتفاوت در باالي ستون
Figure 2. Mean percentage efficiency (± SE) of different treatments on nymph population of A.
pistaciae at 7 days after spraying (The means followed by different letters within each column are 

significantly different (P < 0.05, Tukey’s test). 
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( تأثیر درصد پورهمتوسط تیمارهایتلفات )

محلول صابون جنوبگان،اسپیروتترامات، پاشی

محلول صابون با همراه جنوبگان،اسپیروتترامات پاشی

 با همراه یمولتصابوناسپیروتترامات اسپیروتتراماتو

کاهنده با همراه سیترال،ی ازاسیديته پس روز هفت

سم ترتیب به 61/69±60/3پاشی ،74/4±95/32،

44/8±20/35 ،83/5±32/42 دستبه82/67±01/2و

آمد.نتايجحاصلازتجزيهواريانسمیانگینتیمارهانشان

معنی بسیار تفاوت داردداد وجود تیمارها بین داری

(001/0P =;12,4df =;28/9F =طبقنتايجبه.)دست

با اسپیروتتراماتهمراه تیمارهایاسپیروتتراماتو آمده،

داشتنداسیکاهنده را تأثیر درصد بیشترين سیترال یديته

داریرانشاندادند.کمترينکهبابقیهتیمارهاتفاوتمعنی

یزمانینیزمربوطبهتیمارصابوندرصدتأثیردراينبازه

تیمارهای با البته که بود، جنوبگان پاشی محلول

محلول صابون با همراه واسپیروتترامات جنوبگان پاشی

معنی تفاوت تیمول صابون با همراه داریاسپیروتترامات

کاهنده که داد نشان نتايج همچنین، اسیديتهنداشت. ی

معنی تأثیر اسپیروتتراماتسیترال اثربخشی روی داری

صابون و جنوبگان پاشی محلول صابون ولی نداشت،

کششدند.تیمولسببکاهشاثربخشیاينحشره

كش  حشرهمختلف  يها بيتركر يدرصد تأث

روز پس از  14 ،پسته يل معموليپس پوره يرو

 يپاش سم

روز14،کشحشرهیمارهایکازتيرهریدرصدتأث

چهارده.دادهشدهاستنشان3درشکلیپاشسمپساز

(تلفاتپوره)ثیرأمتوسطدرصدتپاشی،روزپسازسم

محلولاسپیروتترامات،تیمارهای پاشیجنوبگان،صابون

محلول صابون با همراه جنوبگان،اسپیروتترامات پاشی

 با همراه یمولتصابوناسپیروتترامات اسپیروتتراماتو

،16/77±55/4ترتیببهیاسیديتهسیترالهمراهباکاهنده

36/1±15/55 ،50/6±54/66 و28/5±33/70،

به90/0±49/90 آمد. تجدست از حاصل زيهنتايج

بسیار تفاوت داد نشان تیمارها میانگین واريانس

= 001/0P =;12,4df)داریبینتیمارهاوجودداردمعنی

;28/9F =).

ا زمانيپساز بازه ین در تأثیر درصد ماریتبیشترين

مشاهدهشدیاسیديتهسیترالکاهندههمراهبااسپیروتترامات

معنی اختالف ديگر تیمارهای با کمترداشتداریو ني.

تأث نیدرصد تیر به مربوط یز پاشیمار محلول صابون

مولیصابونتبااسپیروتتراماتین،وقتی.همچنبودجنوبگان

 ریدرصدتأث،بشدیترکصابونمحلولپاشیجنوبگانو

 ايکاهش که معنيافت کاهش ین نبود. افزودنامادار

اثرشيزاسببافاسپیروتتراماتبهیاسیديتهسیترالکاهنده

دارنبود.امااينتفاوتمعنیشدکشاينحشره

كش روي  هاي مختلف حشره درصد تأثير تركيب

 پاشي روز پس از سم 21پوره پسيل معمولي پسته، 

تیمارهایحشره هريکاز تأثیر روز21کشدرصد

نشاندادهشدهاست.متوسط4پاشیدرشکلپسازسم

( تأثیر پورهدرصد تلفات سم21( پساز درروز پاشی

 محلولاسپیروتترامات،تیمارهای جنوبگان،صابون پاشی

محلول صابون و جنوبگان،اسپیروتترامات پاشی

 و یمولتصابوناسپیروتترامات وو اسپیروتترامات

سیترالکاهنده اسیديته ی ترتیب ،40/84±20/4به

80/2±01/66 ،27/1±17/81 و57/0±18/92،

نتايجحاصلازتجزيهواريانسدستآمد.به05/2±15/89

داریبینتیمارهامیانگینتیمارهانشاندادتفاوتبسیارمعنی

درمیان.(= 001/0P =;12,4df =;28/9F)وجوددارد

زمانیبیشترينتأثیر اينبازه بررسیدر تیمارهایمورد

تیمولمربوطبهتیمارهایاسپیروتتراماتهمراهباصابون

کاهنده با اسپیروتتراماتهمراه سیترالبود،و یاسیديته

معنی تفاوت آناما بین کمترينداری نشد. مشاهده ها

مشاهدهتأثیرنیزدرتیمارصابونمحلولپاشیجنوبگان

شدکهبابقیهتیمارهااختالفمعنیداریداشت.دربین

ب همراه اسپیروتترامات نیز شده ترکیب اتیمارهای

باکاهنده همراه اسپیروتترامات و سیترال اسیديته ی

صابونتیمولسببافزايشدرصدیتأثیراسپیروتترامات

شدند.
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حروف ) يپاش سمروز پس از  14 پسته يل معموليپس يرومختلف  يمارهايتخطای معیار(  ±)ر يدرصد تأثميانگين  -3شکل 

 .(درصد دارند 5دار در سطح اختالف معني هاباالي ستونمتفاوت در 
Figure 3. Mean percentage efficiency (± SE) of different treatments on nymph population of A.
pistaciae at 7 days after spraying (The means followed by different letters within each column are 

significantly different (P < 0.05, Tukey’s test). 

 



 




حروف ) يپاش سمروز پس از  21 پسته يل معموليپس يرومختلف  يمارهايت خطای معیار( ±) ريدرصد تأثميانگين  -4شکل 

 .(درصد دارند 5دار در سطح اختالف معني هادر باالي ستون متفاوت
Figure 4. Mean percentage efficiency (± SE) of different treatments on nymph population of A. 

pistaciae at 21 days after spraying (The means followed by different letters within each column are 

significantly different P < 0.05, Tukey’s test). 
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حشرات كامل  يكش رو حشره يها بيتركر يتأث

 P. pistaciae  پارازيتوييدزنبور 

تأث یدرصد ترکیبر يکاز آزمايشهر مورد های

ازپسP. pistaciae پارازيتويیدحشراتکاملیرو

 تیمارشدن با ،کشمختلفحشرهترکیبات شکل 5در

شده داده استنشان ت. درصد تیمارهایأمتوسط ثیر

محلولاسپیروتترامات، جنوبگان،صابون پاشی

محلول صابون و جنوبگان،اسپیروتترامات پاشی

 و یمولتصابوناسپیروتترامات وو اسپیروتترامات

پارازيتويیدکاهنده زنبور روی سیترال اسیديته  .Pی

pistaciaeبه 17/27±10/7ترتیب ،11/11±63/22،

81/9±38/23 ،59/8±52/15 دستبه00/19±18/11و

 تیمارهاآمد. میانگین واريانس تجزيه از حاصل نتايج

نداردمعنیتفاوتکهنشانداد وجود داریبینتیمارها

(881/0P =;45,4df =;29/0F =)ب ويشتری. ن

تأثيکمتر درصد بهین تیترتر به مربوط یمارهایب

اسپیروتترامات بااسپیروتتراماتو تهمراه مولیصابون

درصدتاثیردرتمامیترکیباتاستفادهشدهدراينبود.

 از به30پژوهشکمتر اساسدرصد بر که دستآمد

 گروهIOBCشاخص در ترکیبات تمامی

.هستندزيانهایبیکشحشره



 
 .P پارازيتوييدكش روي حشرات كامل زنبور  هاي مختلف حشره تركيبخطاي معيار(  ±)درصد تأثير ميانگين  -5شکل 

pistaciae (درصد دارند 5دار در سطح اختالف معني هاحروف متفاوت در باالي ستون). 
Figure 5. Mean percentage efficiency(± SE) of different treatments on adults of parasitoid wasp P. 

pistasiae (The means followed by different letters within each column are significantly different (P < 

0.05, Tukey’s test). 
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 زمان دارد.روزی نیاز  Gheibi and Taheriنتايج

کشاسپیروتتراماتثیرحشرهأدهدکهتنشانمی (2017)

روز40ثیرآنتاأيابدوتازروزسومبهبعدافزايشمی

سم از است.پس داشته ادامه کشحشرهپاشی

اختاللاسپیروتترامات چربباعث سنتز بدنیدر در

براشودیمحشرات تأثیچنیو چندینیرگذارین به از

 زمان پژوهش.داردروز  .Francesena et alنتايج

می (2012) سمدهدنشان رویاسپیروتتراماتتیکه

 Bemisia tabaci Gennadiusسفیدبالک

(Hemiptera: Aleyrodidae)شيباگذشتزمانافزا

ايیم و ترکيابد ین در کاربردهفتب از پس روز

 Eretmocerusیديزنبورپارازيتویرراروینتأثيشتریب

mundus Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae)
پژوهش،دارد. اين در سمهفتدر از پس پاشیروز

تیمارهای تأثیر درصد اسپیروتتراماتترکیب صابونبا

جنوبگانمحلول پاشی تو مولیصابون افت.يکاهش

درساختارسمیراتییسببتغهابیترکنيااحتمالدارد

کسدمانعيعنوانابهيودادهدکهاثرآنراکاهشنشو

شود.ینسمبهبدنحشرهمينفوذا

روز14ینشاندادکهپسازطپژوهشحاضرجينتا

خودراریأثتاسپیروتتراماتکشآفت،یپاشسماززمان

ا در و يگذاشته زمان برگتعدادن در ماریتیهاپوره

با صابونبودکهبايیهاکمترازآناسپیروتتراماتشده

ن،درصدیمارشدهبودند.همچنیتمحلولپاشیجنوبگان

یتأث یباسپیروتتراماتکشحشرهر از شتر محلولصابون

جنوبگان ایمپاشی در يباشد. افزودن زمان صابونن

مولیت و جنوبگانمحلولصابون معنیتأثپاشی یداریر

یاسیديتهکاهندهامانداشتند،اسپیروتتراماتتیسمیرو

شداماتفاوتاسپیروتتراماتتیسمافزايشسببسیترال

آنمعنی بین نشدداری مشاهده ها اسیديتهکاهنده. ی

کاهندهیترککيسیترال ب بهیماسیديته و طورباشد

طوالنلیاحتما حفظ یسبب کشحشرهریتأثمدت

گزارش Garcera et al. (2013)شود.اسپیروتترامات

دردرشرايطمزرعهکشاسپیروتتراماتحشرهکردندکه

داریرویبقایثیرمعنیأتلیتردرهکتارمیلی730غلظت

 الرو و زنبور،Aphytis melinus DeBachتخم

 Aonidiella شپشکسپردارقرمزمرکباتپارازيتويید

(Homoptera: Diaspididae) Maskell aurantii
بهوتبديلآن کاملنداشت.ها وحشره همچنینشفیره

هایهمراهترکیباسپیروتتراماتباروغنياسايرترکیب

معنی کشندگیتأثیر روی داری در.شتنداشپشک

تعدادیریروزدرمعرضقرارگ21پسازمطالعهحاضر،

هاپوره برگA. pistaciaeی تیمارهایروی در ها

 چشممختلف ایریگکاهش نتايداشت. نشانجين

یم که یرگذاریتأثیبراکشاسپیروتتراماتحشرهدهد

بین و دارند گذشتزمان به تأثيشتریاز ین در روز21ر

Pooye et al. (2019).اتفاقافتادمارهایپسازاعمالت

حشرهأت اسپیروتتراماتکشثیر هزار(5/0)های ،در

(4/0)اسپیرومسیفن هزار دينوتفوراندر در75/0)،

کلرفلوآزورونهزار( هزار(ي)، در +ک تیامتوکسام ،

هزار(3/0)هالوترينداسایبالم فنوکسیدر ،+ کارب

در75/0و5/0)وهگزافلومروندرهزار(5/1)لوفنورون

پسته(هزار معمولی پسیل روی درA. pistaciae،را

اندکهنتیجهگرفتههاآنکردند.بررسیشرايطصحرايی

استفادهکشاسپیروتتراماتنسبتبهسايرترکیباتحشره

به سمشده از پس روز سه جز ساير در یروزهاپاشی

نمونه 7)برداری ،14 ،21 سم28و پساز ،پاشی(روز

ثیررادرکاهشجمعیتاينآفتداشتهاست.أبیشترينت

Emami (2013)، اسپیروتتراماتثیرأت هاي غلظتبا

کش ليتر در هزار و حشره 1و  75/0، 6/0، 5/0

سي در هزار سي 1500گرم و آميتراز  250پرايد  استامي

 پسته معمولی پسیل کنترل نمودند. نتايج  بررسيبرای

هاي درختان هاي آفت روي برگشمارش تعداد پوره

هاي مقايسه کشتيمار شده نشان داد که اثر حشره

پاشي سمروز بعد از  2)آميتراز و استامي پرايد( در 

داري از حشره کش  طور معني به بيشتر اسپیروتترامات

افزايش يافت. اسپیروتتراماتبود اما با گذشت زمان اثر 

روز پس از سمپاشي  7در اسپیروتتراماتطوري که به

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Francesena%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23885443
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Francesena%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23885443
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Francesena%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23885443
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcer%C3%A1%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24224255
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روز  21و  14مانند سموم مقايسه و پس از گذشت 

اثر بيشتري نسبت به سموم مقايسه  يدارطور معني به

 هاي غلظتدر کنترل پسيل معمولي پسته داشت. اثر 

پايين و باالي  ديگر در مقايسه با يكاسپیروتترامات

پژوهش .نداشت داريمعنيتفاوت  نيباالترحاضردر

تأث یدرصد در 21ر از پس ت،یپاشسمروز ماریدر

اسپیروتترامات با شدمولیصابونتهمراه بامشاهده که

کاربرد و سیترال با اسپیروتترامات تیمارهای

معنی تفاوت تنهايی به نداشت.اسپیروتترامات داری

تیکشحشرهیباالاثرات مصرفمولیصابون پساز

معمولیپسیرو  Mosaei andتوسطپستهیل

Alizadeh (2014)استگزارش صابون.شده

هایکشکارايیحشرهايشزموجبافپاشیبرترمحلول

 (Ebrahimipourگرددتنداکسیرمیگیاهیسیرينولو

(Sharifabad et al., 2018.

حشره از تکشاستفاده نامطلوبیرویدشمنانأها ثیر

می آفات روشطبیعی از يکی ازگذارد. حفاظت های

برنامه در آفات طبیعی بیولوژيکدشمنان کنترل های

 (Fernandesباشدانتخابیمیهایکشاستفادهازحشره

(et al., 2010 حشرهيبنابرا. کاربرد از قبل هاکشن،

طبیروهاآنریتأثیبررس نظربهیضروریعیدشمنان

انتخاب Francesena et al. (2012).رسدیم یاثر

دشمنB. tabaciسفیدبالکیرواسپیروتترامات و

جهیونتهقراردادیموردبررسراE. mundusآنیعیطب

یعليیباالیکشاثراتانتخابنحشرهياکهگرفتند اينه

سم و برایآفتدارد یتآن نيیپاآندیيتويپاراززنبور

زندگیپارامترهایرواسپیروتتراماتاثر.است یجدول

پارازيتويیدوaurantii .A شپشکسپردارقرمزمرکبات

یداخل شراA. melinusآن آزمايدر ویشگاهيط

آفتیرويیرباالیبتأثینترکيکهادادنشانیامزرعه

ریتأثاما،شتدایاومزرعهیشگاهيآزمایدوبررسدرهر

 ( ,.Garcera et alشتآنندایعیدشمنطبیرویمنف

(2013. Behnam-Oskuyee et al. (2020)نتايج

می میزاننشان که  دهد سفیدبالک نیشکربقای

Neomaskellia andropogonis Corbett 

(Homoptera: Aleyrodidae)کشتیمارشدهباحشره

میاسپی شاهد تیمار از کمتر باروتترامات همچنین باشد.

 غلظت تیمارافزايش در بقاء میزان زمان گذشت و

می کاهش اسپیروتترامات پژوهشيابد. هاینتايج

Malekmohammadi et al. (2012) نشان کهداد

اسپیروتتراماتحشره کش بسیار سمیت زيادیدارای

کهبرای،درحالیاستB. tabaciپورهسفیدبالکروی

پارازيتويید  Eretmocerus delhiensis Maniزنبور

(Hym.: Aphelinidae).دارد بااليی خاصیتانتخابی

پژوهشی أتSoltani (2015)در 5/0اسپیروتترامات)ثیر

هزار( )استامی،در )25/0پرايد کائولین و هزار( 50در

 هزار( در پسیلکیلوگرم شرايطصحرايیرویپوره در

نتیجهگرفتهمعمولیپسته و بیاندبررسینموده شترينکه

حشره مورد در تلفاتپوره يککشاستامیمیزان پرايد

کشاسپیروتتراماتدرموردحشره،اماروزپسازپاشش

افزايش افزايشزماناينمیزان معدنیکائولینبا ماده و

آنيابد.می نتايج تهمچنین که داد نشان تیمارهاأها ثیر

،شاهدتیمارهایدر P. pistasiaeرویزنبورپارازيتويید

استامی،کائولین و بهاسپیروتترامات پرايد ،68/95ترتیب

رسهیتأثبررسی.باشدمیدرصد49/14و95/90،86/75

پالحشره موسپيزیکش ین، و لیپسیروکنسالتالن

طيدرشراP. pistaciaeدیيتويزنبورپارازوپستهیمعمول

بیکههرسهترکدهدنشانمییاومزرعهیشگاهيآزما

نيزیانپالینميدرابودهویسمیعیآفتودشمنطبیبرا

 (Kabiri andداشتیعیدشمنطبیبرایترنيیتپایسم

(Amiri-Besheli, 2012.حشره کشترکیب

موجبیاسیديتهسیترالکاهندهاسپیروتتراماتوصابون

حشره مصرف کاهشکشکاهش هزينه، کاهش ها،

 حفظ و محیطی زيست های طبیعیآلودگی دشمنان

شد هایکشحشره.(Alipour et al., 2018)خواهد

ثیرزياداماتاثیرأانتخابیممکناستبرایحشراتآفتت

و پارازيتويیدها رفتار و تولیدمثل بقاء، روی کمی

.(Fernandes et al., 2010)شکارگرهاداشتهباشند

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Francesena%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23885443
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اساسشاخصکهدادنشانحاضرمطالعهجينتا بر

IOBCترکیباتبی گروه در تیمارها برایتمامی خطر

پارازيتويید میP. pistaciaeزنبور نيکمترباشند.

تأث تیدرصد به مربوط یر بااسپیروتتراماتمار همراه

ت مولیصابون نشان که بیبرادادبود کيولوژیکنترل

داریباسايرالبتهتفاوتمعنیباشد.یممناسبآفتنيا

زیکشنحشرهیهابیترکريموردسادرتیمارهانداشت.

تأث رویدرصد یر زنبور يیپاپارازيتويید که بود نشانن

خاص ياینسبیتانتخابیدهنده لیپسیبراهابیترکن

طبپستهیمعمول دشمن میعیو یآن همچنینباشد.

حشره پارازيتويید زنبور برای اسپیروتترامات  .Pکش

pistaciaeکفشدوزک الرو  Oenopiaو

conglobatea L.بی ترکیبات برایجزء و خطر

جزيی خطر با سموم کفشدوزکجزء کامل حشرات

 است شده .(Emami, 2012)گزارش پژوهشیدر

سميد مطالعه با رویگر، یتهگزافلومورون  .Pزنبور

pistaciaeاینت که گرفتند ترکيجه ین طوربهب

کمتریبرایاينپرايدسمیتدارینسبتبهاستامیمعنی

 (,Kabiri and Amiri-Besheliدداردیيتويزنبورپاراز

بررس2012) حشرهی. راثر آکتارا  .Pزنبوریوکش

pistaciaeادهدنشانمی حشراتیببراینترکيکه

 (,Basiratباشدیدخطرناکميیتوينزنبورپارازيکاملا

مقا2006) ي. با حاضر مطالعه نشانیقبلیهاقیتحقسه

یم که یبرایترکشمناسبحشرهاسپیروتتراماتدهد

درباشد.یمپستهیلمعمولیپسیقیاستفادهدرکنترلتلف

پژوهشی نمودن اضافه ت السیترکاهنده رکتیفاير، ثیرأو

حشرهمعنی کارايی افزايش بر هایکشداری

جمعیت کاهش برای ايمیداکلوپرايد، و اسپیروتترامات

نداشتوتنهادرهفتروزبعدازپسیلپستهوجودتخم

سم ايمیداکلوپرايد ترکیب باپاشی، رکتیفايرهمراه

افزايش58/91) سبب تخم( جمعیت کاهش درصد

.نتايج(Moradi et al., 2020)دارکارايیآنشدمعنی

أت مختلف تیمارهای Azod et al. (2016)توسطثیر

پسیلمعمولی دررویجمعیتپوره که داد نشان پسته

زمان نمونهتمام حشرههای تاثیر میزان کشبرداری

ثیرکاربردأترازمیزانتهمراهموادکاهندهاسیديتهبیشبه

تکشبهحشره اما آنأتنهايیبود، معنیثیر وها نبود دار

ترکیبرکتیفاير تیمار، از بعد هفتروز و سه فقطدر

ت حشرهأتوانست بهايمکشثیر را طوریداکلوپرايد

کشاسپیروتتراماتبرایحشره.داریافزايشدهدمعنی

 Menochilus sexmaculatusکفشدوزک

Fabriciusخطرگزارششدهاست.نیزبی

حشرهحشره يک اسپیروتترامات کشکش

بدن در چربی سنتز مهار قدرت با جديد سیستمیک

پژوهشحشراتمی تاکنون و باشد در موردهایکمی

نتايجمطالعهحاضراثرحشره است. کشیآنانجامشده

کشیخوبیروینشاندادکهاسپیروتتراماتتأثیرحشره

14ريندرصدتأثیرپسازتپسیلمعمولیپستهدارد.بیش

 زمانسم21و از شد.روز همچنیننتايجپاشیمشاهده

)صابون اسپیروتترامات با همراه ترکیبات که داد نشان

اسیديتهلولمح کاهنده و تیمول صابون جنوبگان، پاشی

معنیأت(سیترال کارايیثیر افزايش در داری

یباتوجهبهاينکههمهتیمارهااسپیروتتراماتنداشتند.

مطالعه پارازيتوئیدتمورد زنبور روی منفی  .Pاثیر

pistasiae غلظت مطالعاتبیشتریبا هایزيرداشتند،

 افزودنیمتنوعبايدکشنده مواد اسپیروتتراماتبههمراه

مناسب ترکیب و غلظت تا شود اينانجام از تری

کشبرایکنترلجمعیتپسیلمعمولیپستهقابلحشره

توصیهباشد.



 گزاري سپاس

بدين واحدوسیله اسالمی آزاد دانشگاه همکاری از

پژوهش اين انجام برای پسته پژوهشکده و رفسنجان

 گردد.قدردانیمی
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Abstract 

Background and Objectives 
Detergents and soaps can be used as co-adjuvants (in the tank) for conventional or 

biological pesticides. Detergents and soaps can also be applied first to debilitate pest 

insects and mites, and later along with spraying insecticides and miticides. In both cases, 

a rate reduction occurs for conventional and more expensive and restricted products. The 

spirotetramat as an insecticide is used to control the sucking insect pests. Surfactants are 

used for increasing the insecticide's effect. Water pH is one of the most important factors 

influencing efficiency of insecticides against the common pistachio psyllid, Agonoscena 

pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae), as the most important pest 

found in Iran's pistachio orchards. Therefore, this study was conducted to investigate the 

effect of Jonobegan spraying soap, pH-reducing Citral soap ,and Thymol soap on the 

spirotetramat's efficiency in pistachio orchards and its effects on the parasitoid wasp, 

Psyllaephagus pistaciae (Hymenoptera: Encyrtidae). 

Materials and Methods 
In this study, the effect of insecticides including spirotetramat (Monvento

®
 SC 100), 

Jonobegan spraying soap, and spirotetramat mixture (Jonobegan, Thymol
®
 soap, and pH-

reducing Citral
®
 soap) was investigated on reduction of population density of nymphs of 

the common pistachio psyllid under field conditions. Experiment was carried out as 

randomized complete block design with four replications and six treatments. Sampling 

was done one day before and 3, 7, 14, and 21 days after application of the treatments. 

Efficiency percentage of treatments on A. pistaciae was calculated by Henderson-Tilton 

formula. Means were compared by Tukey's test at P = 0.5%. 

Results 
The results showed a highly significant difference between the treatments including 
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Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 43(2), Summer, 2020 

 

 

Jonobegan spraying soap, spirotetramat, spirotetramat + Thymol
 
soap, spirotetramat + 

Jonobegan spraying soap, and spirotetramat + pH-reducing Citral soap against A. 

pistaciae. According to the international organization for biological control (IOBC) 

indices, all the treatments were harmless for parasitoid wasp, P. pistaciae. 

Discussion 
Two days after application of the treatments, a significant difference was observed in the 

spirotetramat plus additives of Thymol soap, and pH-reducing Citral soap compared to 

spirotetramat alone. Because, the spirotetramat has a delaying effect, on 7, 14, and 21 

days after application of the treatments, there was no significant difference between 

spirotetramat and spirotetramat plus additives in terms of reducing population density of 

the nymphs of A. pistaciae. The results showed that additives of Jonobegan spraying 

soap , Thymol soap ,and pH-reducing pH Citral soap could not increase the effect of 

spirotetramat significantly on 7, 14 ,and 21 days after application of the treatments. On 7 

and 14 days after the intervention, the effect of spirotetramat in combination with pH-

reducing Citral soap was significantly more than spirotetramat combined with Thymol 

soap and Jonobegan spraying soap. Also, it should be mentioned that all the treatments 

were harmless for parasitoid wasp, P. pistaciae.  

 

Keywords: Common Pistachio Psyllid, Psyllaephagus Pistaciae, Insecticidal Soap, 

Thymol, Citral Soaps 

 

 


