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مقدمه
پسته يکي از مهمترين محصوالت باغي و ارزآور کشور محسوب ميگردد .سطح زيرکشت پستته
در ايران حدود  211هزار هکتار است که از اين مقتدار حتدود  55هتزار هکتتار آن در استتان خراستان
رضوي واقع شده است .استان خراسان رضوي از نظر سطح زير کشت بعد از استانهاي کرمان و يزد در
مقام سوم و از نظر ميزان توليد پس از استان کرمان در مقتام دوم قترار دارد .بتا توهته بته افتت شتديد
آبهاي زيرزميني و شور شدن روزافزون آب چاههاي موهود در بستياري از منتاطا استتانخ بخصتو
شهرستانهاي هنوبيخ تمايل کشاورزان براي کاشت پسته روز به روز بيشتر ميشتود و هتاييزين دييتر
محصوالت ميگردد (هالئيانخ .)0511
موضوع آفات همواره يکي از مهمترين مشکالت باغداران پستته در سراستر کشتور در ستا هتاي
گذشته بوده و هست .عليرغم ايجاد خسارت سنيين توسط آفتات متعتدد روي پستته در ستاير منتاطا
کشور (بخصو

در استان کرمان)خ تنها آفتي که در استان خراسان رضوي روي پسته خسارت ستنييني

ايجاد ميکندخ پسيل معمولي پسته (شيرهي خشك يا به زبان محلتي شتکرو) متيباشتد .ولتي متاستفانه
پستهکاران استان به دليل اعما روشهاي غيراصولي سمپاشيخ عليرغم متحمل شتدن هزينتههتاي زيتاد
سمپاشي باز هم از سمپاشيهاي متعدد (گاهي تا  04مرتبته در ستا !) نتيجتهي دلختواهي نمتيگيرنتد و
خسارت سنييني به باغ آنها وارد ميآيد.
نوشتهي حاضر سعي بر اين دارد که پستهکاران استان را با مجموعه روشهاي مديريتي آشنا سازد
تا به طور عملي با کاهش تعداد دفعات سمپاشي به حداکثر  5-4مرتبه در سا بتوانند هزينههتاي توليتد
خود را کاهش دهندخ خسارت آفت را کنتر نمايند و از آلودگي محيط زيست و بته باقيمانتدهي ستموم
روي محصو هلوگيري کنند.
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مشخصات ظاهري و مراحل رشدي آفت:
پسيل معمتولي پستته ( )Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lautererداراي سته مرحلتهي
کلي زندگي شامل :تخمخ پوره (نوزاد) و حشرهي کامل به شرح زير است (مهرنژادخ  0510الف):
الف) مرحلهي تخم :تخمها در ابتدا کرم رنگ و به تدريج نارنجي رنگ ميشوند .از نظتر شتکل ظتاهري
کشيده و بيضي شکل بوده و طو آنها حدود  1/4ميليمتر و عرض آنها  1/0ميليمتر است .تختم داراي
يك پايهي کوچك و ظريف در قاعده است که موهب اتصا آن به سطح گياه ميشود .پايهي تختم نقتش
هذب آب را به عهده دارد و وهود آن بسيار حياتي است به طوري که اگر تخم از پايهي آن هتدا گترددخ
چروکيده شده و از بين ميرود (شکل.)0
ب) مرحلهي پوره (نوزاد) :نوزادي که از تخم بيرون ميآيد در اصطالح "پوره" نام دارد کته ختود داراي
پنج مرحلهي رشدي است .به اين ترتيب که نوزاد خارج شده از تخم را "پورهي ستن او " متينامنتد کته
کامال زردرنگ است (شکل .)4بعد از مدتي پورهي سن او پوستاندازي کرده و نوزاد بزرگتري بته نتام
"پورهي سن دوم" به وهود ميآيد که کمي بزرگتر است و تحرك بيشتري دارد .اين روند ادامه دارد تا در
نهايت پس از چهارمين پوستاندازي "پورهي سن پنجم" ايجاد ميشتود کته داراي لکتههتاي قهتوهاي يتا
سياهرنگ روي بدن است و در کل تيره به نظر ميرسد و تقريبا به طو  1/9ميليمتر و عرض  1/2ميليمتر
ميباشد (شکل .)5تمام سنين مختلف پورگي بدون با بوده و لذا قادر به پرواز نميباشند .پوره ها پس از
خروج از تخم بالفاصله شروع به تغذيه ميکنند و از همان زمان هم عسلك ترشح ميکنند .پورههاي سنين
اوليه تحرك زيادي ندارند.

شکل -4پورهي سن او پسيل معمولي پسته که تازه از

شکل -0تخم پسيل معمولي پسته (اصلي).

تخم خارج شده است (اصلي).
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شکل -5پورهي سن پنجم پسيل معمولي پسته که داراي لکههاي سياهرنگ است (اصلي).

ج) مرحلهي حشرهي كامل :پورههاي سن پنجم پس از آخرين پوستاندازي تبديل به حشرات کتاملي
ميشوند که از نظر هنسيتي برخي ماده و برخي نر هستند .حشرهي کامل پستيل معمتولي پستته از نظتر
ظاهري به دو فرم زمستانه (بزرگتر و تيرهتر) و تابستانه (کوچكتر و روشتنتتر) ديتده متيشتود .فترم
زمستانه به طو  0/9تا  4/0ميليمتر و به رنگ خاکستري يا قهوه اي است و تقريبا از مهرماه بته تتدريج
در ميان حشرات کامل در باغها ظاهر ميشود .فرم تابستانه به طو  0/5تا  0/7ميليمتر و به رنتگ کترم
يا نارنجي کم رنگ است .فرم تابستانه از اواسط ارديبهشت ماه در باغها ظتاهر شتده و تتا مهرمتاه ديتده
ميشود (شکل.)2

شکل -2حشرهي کامل پسيل معمولي پسته:
سمت راست فرم تابستانه (اصلي)خ سمت چپ فرم زمستانه (مهرنژادخ  0510الف).

روش زندگي:
در شرايط اقليمي خراسان رضوي حشرات کامل زمستانيذاران (فترم زمستتانه) پستيل از اواستط
اسفندماه (بسته به منطقه و شرايط آب و هوايي از  01تا  05اسفندماه) از مکانهاي زمستتانيذراني ختود
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خارج شده و در باغ شروع به پرواز ميکنند (مشاهدات شخصي) .اين اولين زماني است که باغدار بتا
ديدن همعيت انبوه آفت در باغ خود به فکر سمپاشي ميافتد .مهمترين نکتهاي که در ايتنهتا بتاغداران
بايستي به آن توهه نمايند اين است که پسيلهاي زمستتانگتذران هيگيونته خستارتي بته درختت وارد
نميکنند چرا که تغذيهي ناچيزي دارند .اين پسيلها پس از ظهور بالفاصله توانايي توليدمثل ندارند زيرا
غدد تناسلي آنها تکامل نيافته است .اين افراد صرفا بايستي تحت تاثير طو روز و دما (باالي  41درهته
سانتييراد) و به تدريج توانايي توليدمثل را پيتدا کننتد .حضتور پستيلهتاي زمستتانگتذران تتا اواختر
فروردينماه (گاهي حتي تا اوايل ارديبهشت) در باغ ادامه دارد و در طو اين زمتان تمتام آنهتا پتس از
تخميذاري روي درختخ ميميرند .تخمهاي گذاشته شده پس از چند روز بتاز شتده و اولتين پتورههتا
(نسل او ) روي هوانههاي گل و ميوه ظاهر ميشوند .ايتن پتورههتا پتس از تغذيته از شتيرهي گيتاهي
دورهي رشدي خود را طي کرده و حتدودا در دهتهي او ارديبهشتت اولتين حشترات کامتل نستل او
تابستانه ظاهر ميشوند .حشرات کامل فرم تابستانه بالفاصله توانايي هفتييتري و تخميتذاري را دارنتد
(مهرنژادخ  0510الف).
طو دورهي يك نسل (از تخم تا ظهور حشرهي کامل) در پسيل معمولي پسته وابستته بته دمتاي
محيط و طو روز است .به اين ترتيب که در ابتداي بهار طو دورهي يك نسل ممکن است به بتيش از
 51روز هم برسد درحالي که با گرم شدن هوا (دماي اپتيمم  51درههي سانتيگتراد) بته حتدود  05روز
ميرسد (مهرنژادخ  0510الف و  .)4114حستني و همکتاران ( )0511ميتانيين طتو دورهي نستلهتاي
مختلف (نسل او تا ششم) پسيل معمتولي پستته در رفستنجان را حتدود  47روز محاستبه کردنتد .در
شرايط اقليمي پستهکاريهاي خراسان رضوي تقريبا به طور متوسط هر يك ماه يتك نستل از ايتن آفتت
توليد مي شود و با اين حساب تا آخر شهريور و اواسط مهرماه شش نسل (پنج نسل کامتل و يتك نستل
ناقص) از اين آفت خواهيم داشت (مشاهدات شخصي).
حشرات کامل نسل آخر (زمستانگذران) به تدريج با سرد شدن هوا به پناهياههاي مختلف ماننتد
زير خاك و البهالي کلوخههاي سطح زمينخ زير علفهاي هرزخ شکاف درختانخ زير پوستك شاخههتا و
تنتتهي درختتت و حتتتي شتتکاف ديوارهتتا و ستتاختمانهتتاي اطتتراف بتتاغهتتا مهتتاهرت کتترده و آمتتادهي
زمستانگذراني ميشوند (مهرنژادخ  0510الف).
دو عامل مهم در زندگي پسيل معمولي پسته حرارت و رطوبت است .اين حشره در طيف وسيعي
از حرارت رشد ميکند .رشد حشره از دماي حدود  01درههي سانتيگتراد (آستتانهي حرارتتي پتايين)
شروع ميشود و دماهاي باال ( 55درههي سانتيگراد) را به خوبي تحمل کرده و به سرعت رشد ميکند.
اما برعکس رطوبت نسبي باال يك عامل منفي در رشد پسيل معمولي پسته است .در شرايطي که رطوبت
نسبي هوا به باالتر از  65درصد برسدخ بلورهاي عسلك ترشح شتده از پستيل محلتو شتده و بته متايع
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چسبندهاي تبديل ميشوند که موهب کندي حرکت حشره و حتي توقف و گير افتادن آنها متيگردنتد.
بنابراين رطوبت نسبي هوا به طور غيرمستقيم موهب کاهش همعيت پسيل معمولي پسته ميشود .پسيل
معمولي پسته در شرايط پستهکاري کشور به راحتي ميتواند گرماي شديد تابستان با رطوبت نسبي بسيار
پايين را تحمل کند و همعيت خود را به شدت افزايش دهد (مهرنژادخ  0510الف و .)4114
نحوهي پراکندگي تخم و پورههاي پسيل معمولي پسته روي تاج درخت پستهخ به ارتفتاع درختت
بستيي دارد به طوري که با افزايش ارتفاع ميزان تخمريزي نيز افزايش مييابد .به عبارت دييتر پستيل
معمولي پسته قسمتهاي باالي درخت (ارتفاع حدود دو متر) را نسبت به قسمتهاي مياني و پتاييني
براي تخمريزي بيشترخ ترهيح ميدهد .بنابراين تراکم پوره نيز در ارتفاع باال و مياني درخت بيشتتر از
ارتفاع پايين است .اين امر در برنامههاي نمونهبرداري از همعيت پسيل معمولي پسته (براي تخمين نرم
مبارزه) و همگنين در مبارزهي شتيميايي اهميتت دارد و بايستتي متورد توهته قترار گيترد (حستني و
همکارانخ .)0511

نحوهي خسارت:
مراحل پوره و حشرهي کامل پسيل معمولي پسته از شروع دورهي زندگي تا زمان مرگ از گياه
پسته تغذيه و به آن خسارت وارد ميکنند .پورههاي پسيل ترهيحاً در سطح رويي برگگههاي
درختان پسته مستقر ميشوند و با فرو بردن خرطوم خود در آوندها از شيرهي گياه تغذيه ميکنند.
پورههاي پسيل مواد پروتئيني شيرهي گياهي را هذب نموده و مواد قندي را به صورت شيره (عسلك)
دفع ميکنند که اين مواد قندي در مجاورت هوا خشك شده و تبديل به همان مادهي شکركمانندي
ميشود که روي اندام هاي هوايي و در موارد شديدتر زير درختان ديده ميشود (شکل .)5در تراکمهاي
شديد آفتخ در سطح زيري برگ نيز مشاهده ميشوند .اين حشره فقط روي بافتهاي سبز پسته

تخميذاري و تغذيه ميکند .در شرايط ريزش برگگههاخ پورهها از محل دمبرگها و دمخوشهها نيز
تغذيه ميکنند .همگنين در شرايط عدم وهود بافت سبزخ پورهها روي ميوهي پسته نيز مشاهده مي-
شوند .از دست رفتن شيرهي گياهي باعث ضعف عمومي درختان و در نتيجه در طو مرحلهي پر

شدن مغز ميوهي پستهخ باعث پوکي و نيم مغز شدن دانههاخ ريزش هوانهها و سپس ريزش برگها
ميشود .در اين شرايط گياه به شدت ضعيف ميشود و سه سا متوالي در محصو تاثير ميگذارد
(مهرنژادخ  0510الفخ  4110و .)4114
خسارت پورههاي پسيل معمولي پسته روي درختان در دو زمان بيشتر از ساير مواقع سا است.
يکي از اواسط خردادماه يا اوايل تيرماه که باعث تاخير در شروع به مغز رفتن دانههاي پسته ميشود؛ و
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دييري در مردادماه که باعث افزايش تعداد دهان بستيي ميوه و ريزش برگها و هوانههاي زايشي و
رويشي سا بعد ميگردد (حسني و همکارانخ .)4119

ب

الف

شکل -5عسلك (شکرك) ايجاد شده توسط پورههاي پسيل معمولي پسته:
الف) روي برگ (اصلي)خ

ب) روي زمين (اصلي).

مديريت تلفيقي:
قبل از توضيح در مورد مجموعه اقداماتي که در قالب يك برنامهي عملي متديريت تلفيقتي عليته
پسيل پسته بايستي انجام شودخ ذکر چند نکتهي مهم ضروري به نظر ميرسد:
نکتهي اول
زنبور پارازيتوئيد پسيالفاگوس يك دشمن طبيعي و عامل کنتر بيولوژيك ارزشتمند بتراي آفتت
پسيل معمولي پسته است .اما به داليل مختلف پرورش و رهاسازي آن در سطح انبوه فعال امکتان پتذير
نيست .بنابراين بهترين روش براي استفادهي بهينه و افزايش کتارآيي زنبتور پستيالفاگوس در طبيعتتخ
حفظ و حمايت از آن از طريا حذف مجموعه عواملي است که موهب کتاهش همعيتت ايتن حشترهي
مفيد ميشوند (مهرنژادخ  0510الف و  4101و مهرنژاد و اماميخ  .)4115مهمتترين عتواملي کته موهتب
کاهش همعيت زنبور پسيالفاگوس در طبيعت ميشتوند عبتارت از :سمپاشتيهتاي نابجتاخ بتيموقتع و
غيرضروري بخصو

در ابتتداي فصتلخ عمليتات باغبتاني نادرستت و بتيبرنامته و همگنتين فعاليتت

هيپرپارازيتوييدها ميباشند .به عنوان مثا پستيل معمتولي پستته تمايتل شتديدي دارد روي بترگهتاي
غيرآلوده به عسلك و تميز تخميذاري و تغذيه کند .بنابراين سمپاشيهاي متعتدد (در بعضتي متوارد بتا
استفاده از مواد پاك کننده يا دترهنت) بخصو

در ابتداي فصل موهب شستشوي بترگهتاي درختتان
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پسته ميشود و در حقيقت شرايط مناسب براي تخميذاري مجدد و تغذيهي بيشتر پسيل را فتراهم متي-
کند (مهرنژادخ  0510الف).
نکتهي دوم
تحقيقات و تجربيات متعدد ثابت کرده که انجام مبارزهي زمستانه عليه پسيل پسته بيفايده است و
نه تنها هزينهي سنييني را به کشاورز تحميل ميکند بلکه موهب از بين رفتن تعدادي از دشمنان طبيعتي
آفت نيز ميگردد (مهرنژادخ  0510الف) .با توهه به اينکه در بسياري از باغ هاي پستهي خراسان رضوي
در طو زمستان و بخصو

در اسفندماه سمپاشي يا روغنپاشي عليه پسيل يتا ستپردار واوي پستته بته

اشتباه مرسوم شده استخ بنابراين در اينجا اکيتدا توصتيه متيگتردد مباارزهي زمساتانه (سمپاشا ااا
روغنپاش ) عليه پسيل معمول پسته ضرورت ندارد و نبااد انجام شود .بتديهي استت ايتن توصتيه
صرفا در مورد پسيل معمولي پسته (و البته تعداد زيادي از آفات ديير پسته) صادق است و ممکن استت
در مورد برخي آفات (مانند بالشتك) نياز به مبارزهي زمستانه باشد .بنابراين توصيه ميگردد در رابطه بتا
انجام يا عدم انجام مبارزهي زمستانه عليه ساير آفات با کارشناسان مربوطه مشورت شود.
نکتهي سوم
عليرغم توصيه به عدم سمپاشي عليه پسيل معمولي پسته در زمستان يا ابتداي فصتلخ نبايستتي از
انجام اقداماتي ههت کاهش همعيت نسل زمستانگذران آفت که در حقيقت نسل موسس آفت در ستا
بعد هستند غفلت کرد .ولي نکتهي قابل توهه در اينجا اين است که کنتر نسل زمستانگذران پسيل بايد
از طريا روشهاي غيرشيميايي (شخم صحيح و نصب تلههاي زرد چسبنده) انجام شود چرا که مضرات
کاربرد سموم عليه نسل زمستانيذران بيشتر از منافع آن است.
 -1مبارزهي زراع :
الف) هرس فرم درختان پسته :هرچند تاکنون تحقيا مشخصي در مورد ارتباط مستقيم هترس بتا کتاهش
همعيت پسيل معمولي پسته انجام نشده است ولي به نظر ميرسد انجام هرس صتحيح درختت بته طتور
مستقيم يا غيرمستقيم در کنتر همعيت آفات پسته موثر باشد .به عنتوان مثتا تتراکم زيتاد شتاخههتا از
برخورد سم به تمام قسمتها هلوگيري کرده و بنابراين بخشي از همعيت آفت در معرض سم قرار نمي-
گيرند و در نهايت موهب افزايش مجدد همعيت ميشوند .بديهي است در اين حالت کتارآيي سمپاشتي
کاهش يافته و در نتيجه تعداد سمپاشيها نيز افزايش مييابد.
ب) تغذاهي مناسب :تجربه نشان داده که درختان شاداب که از تغذيهي کافي برخوردار باشند با افتزايش
هريان شيرهي گياهيخ نسبت بته خستارت آفتت تحمتل بيشتتري خواهنتد داشتت .تغذيتهي نامناستب و
غيرمتعاد خ شوري آب و خاك در حد خارج از معيارهاي قابتل قبتو و همگنتين دورههتاي بلنتد متدت
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آبياري موهب کاهش تحمل درختان پسته نسبت به خسارت آفت ميگردد .البته تحقيقات نشان داده است
که مصرف بيش از حد کودهاي ازته مانند اوره و سولفات آمونيتوم و همگنتين کتود مرغتي باعتث رشتد
رويشي زياد گياه و حمله و تغذيهي بيشتر پسيل و در نتيجه افزايش همعيت و خستارت آفتت متيگتردد
(مهرنژادخ  0510الف).
ج) شخم زمستانه :مهمترين عملياتي که در زمستان عليه پسيل در باغهاي پسته بايستي انجام پذيردخ شخم
زمستانهي صحيح است .به اين دليل که مهمترين مکان زمستانگذراني پستيلهتا در ختاك و زيتر بقايتاي
گياهي است بنتابراين شخم زمستانه مي تواند نقش مهمي در کاهش همعيتت آفتت داشتته باشتد .امتتا از
طرفي دشمنتان طبيعي آفت (بخصو

زنبتور پسيالفاگوس) هم در همين مکانها (بخصو

محل تجمع

شکل -6طرز صحيح شخم زمستانهي باغ پسته در ههت حفظ دشمنان طبيعي پسيل معمولي پسته (اصلي).

برگهاي خزان شدهي پسته) زمستانگذراني ميکنند .بنابراين طبا نتايج تحقيقتاتي و تجربتي بهتتر استت
عمليات شخم فقط در بين رديفها انجام گيرد و روي رديفها (حدودا به عترض  4متتر يتا بته عبتارتي
همعرض تاج درخت که معموال برگهاي حاوي شفيرههاي زنبتور پستيالفاگوس در آنهتا قترار دارنتد)
دست نخورده باقي بماند (مهرنژادخ  0510الف) (شکل.)6
 -2نصب تلههاي زرد چسبنده :استفاده و نصب کارتهاي مستطيلي شکل ( 41×01سانتيمتر) زرد رنتگ
(که به طور عمودي آويزان شوند) و يا نوارهاي زرد رنگ که با چسبهاي مخصو

خشكنشو (چستب

تله) آغشته شدهاند از نيمهي اسفندماه (زمان ظهور حشرات کامل زمستانگذران) توصيه ميشود (شکل.)7
البته تحقيقات مختلف ثابت کرده بهتر است اين تلهها تا زمان اوج ظهور حشترات کامتل زمستتانگتذران
يعني دههي او فروردينماه نصب شده باشند .اين تلهها موهب شکار حشرات کامل زمستانگذران شتده
و با از بين بردن بخش زيادي از آنها موهب کاهش همعيت آفت در ادامهي فصل خواهند شتد .بنتابراين
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بدون اثر سوء روي دشمنان طبيعيخ هاييزين مناسبي براي سمپاشيهاي ابتداي فصل خواهند بود .بسته به
ميزان بزرگي تاج درخت به طور متوسط  2تا  1عدد (در مورد درختان بزرگ تا  04عدد) کارت مستتطيلي
براي هر درخت کافي است .بهترين ارتفاع نصب کارتها روي درختخ بين  0/5تا  4متتر از ستطح زمتين
است .بايد دقت شود همهي کارتها حداکثر تا اواسط ارديبهشتت از روي درختتان همتعآوري گردنتد و
پس از شستشو با آب گرم براي استفاده در سا بعد نيهداري شوند .الزم به ذکر است استفاده از تلههتاي
زرد چسبنده در ادامهي فصلخ به دليل شکار زنبور پسيالفاگوس و تداخل نستل آفتت توصتيه نمتيشتود.
نکتهي دييري که در مورد کارتهاي زردرنگ بايد به آن توهه نمتود رستيدگي بته آنهتا از نظتر حفتظ
خاصيت چسبندگي و تعويض و نصب مجدد کارتهاي آسيب ديده و افتتاده روي زمتين استت (امتاميخ
0516خ سيداالسالمي و همکارانخ  0510و مهرنژادخ  0510الف).

شکل -7استفاده از کارت يا نوار زرد چسبنده براي شکار حشرات کامل زمستانگذران پسيل معمولي پسته (اصلي).

 -3مبارزهي شيمياا  :در انجام مبارزهي شيميايي عليتته پسيتتل معمتولي پستته بتته دو عامتل استتاسي
بتايستي تتوهه شود :الف) مراحل رشدي گياه پسته :زمان مبارزه با پسيل معمتولي پستته بايتد از ديتدگاه
روابط متقابل آفت (پسيل) و ميزبان (گياه پسته) تعيين گردد .يعني الزم است زمانهايي که گيتاه پستته بته
پسيل حساس مي باشد يا به بيان ديير گياه پسته قادر نيست خسارت آفت را تحمل کنتد مشتخص شتود.
حساسيت گياه پسته در طو دورهي رشد و در طو يك فصل رويشي متغير است .در گياه پسته مرحلهاي
که ميوهها شروع به مغز بستن ميکنند در حقيقت آغاز مرحلهي حساسيت گياه به تغذيهي پستيل استت و
بنابراين تا قبل از آن گياه پسته داراي يك تحمل نسبي نسبت به تغذيهي پسيل ميباشد .ب) کم خطر بودن
روي دشمنان طبيعي بخصو

زنبور مفيد پسيالفاگوس .با توهه به دو نکتهي فوق مبارزهي شيميايي عليه

پسيل پسته را به چند مرحلهي زماني ميتوان تقسيم نمود (مهرنژادخ  0510الف) (هدو :)0
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هدو  -0دورهي حساسيت گياه پسته نسبت به خسارت پسيل معمولي پسته (مهرنژادخ  0510الف).
بيخطر


آمادگي
بهمن

دي

آذر

آبان

شهريور

مهر

مرداد

تير

خرداد

ارديبهشت

فروردين

اسفند

بحراني

الف) نيمهي اسفندماه تا آخر فروردان :اين مرحلتهي زمتاني دقيقتا مصتادف بتا ظهتور حشترات کامتل
زمستانگذران در باغهاي پستهي استان است .اين حشرات تغذيهي زيادي ندارند و بنابراين خسارتي ايجاد
نميکنند .لذا اين مرحلهي زماني هزو مراحل "بيخطر" بوده (هدو  )0و اکيدا توصيه ميگردد نيتازي بته
انجام هيچگونه سمپاشتي نمتيباشتد (مهرنتژادخ  0510التف) .بهتترين کتار بتراي کتاهش همعيتت نستل
زمستانگذرانخ نصب تلههاي زرد چسبنده در اين دوره است که قبال توضيح داده شد .متاسفانه در حاليکه
تاکيد ميشود در اين مرحلهي زماني احتياهي به هيچگونه سمپاشي در کل باغهاي پستهي استان نميباشدخ
ولي شاهد يك تا سه نوبت سمپاشي در همين زمان ميباشيم .عليرغم اينکه در بعضي سا ها يا در برخي
باغها همعيت بسيار زيادي از اين پسيلهاي زمستانگذران در حا فعاليت ديده ميشوند (همين مساله در
د باغداران دلهره ايجاد ميکند) ولي به کارشناسان و باغداران توصيه ميشود تحت هيچ شرايطي در ايتن
دورهي زماني عليه پسيل سمپاشي انجام ندهند.
ب) اردابهشتماه :تخمهاي گذاشته شده توسط پسيلهاي زمستانگتذران در اواختر فتروردين تتا اوايتل
ارديبهشت روي درخت قابل مشاهده بوده و پورههاي سن او بته تتدريج در ايتن زمتان از آنهتا ختارج
ميشوند .بنابراين ارديبهشت زمان ظهور نسل او آفت بوده و تغذيهي پسيل از درخت پسته از اين تاريخ
شروع ميشود .گياه پسته در اين دورهي زماني نسبت به تغذيهي پسيل از شيرهي برگهتا متحمتل بتوده و
حساسيت کمتري داردخ بنابراين ارديبهشتماه نيز هزو دورهي "کمخطر" محسوب ميشتود (هتدو  .)0از
طرفي شروع فعاليت حشرات مفيد بخصو

زنبور پسيالفاگوس و حشرات شکارگر در همين دوره است

و استفاده از سموم پرخطر روي حشرات مفيد تاثير گذاشته و آنها را از بين ميبرد (مهرنژادخ  0510الف).
بنابراين به دليل فعاليت خوب دشمنان طبيعي پسيل در اين زمان و عدم حساستيت گيتاه پستته نستبت بته
تغذيهي پسيلخ تا هاي ممکن از سمپاشي اهتناب شود و فقط در صورتي که همعيت بااليي از آفت وهود
داشت از سموم کم خطر استفاده شود.
ج) خردادماه :در اين دوره هم گياه پسته نسبت به تغذيهي پسيل متحمل است ولي افزايش همعيت آفتت
از اواسط خرداد ميتواند موهب خسارت اقتصادي شود که به همين دليل خردادمتاه را دورهي "آمتادگي"
ميناميم (هدو  .)0بنابراين ضروري است در اين ماه باغداران همواره وضعيت آفت روي درختتان را بتا
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دقت کنتر کنند تا چنانگه همعيت پسيل به سطح زيان اقتصادي رسيد مبارزه انجام شود (مهرنتژادخ 0510
الف) .اندازهگيري سطح زيان اقتصادي براي يك آفت روي يك محصو خا

بته متغيرهتاي زيتادي از

همله :منطقهخ رقم محصو خ قيمت محصو در بازارخ مديريت هزينههاخ کارايي آفتکشها و غيره بستتيي
دارد .تقريبا تمام اين متغيرها بخصو

در مورد پسته در کشور ماخ از سالي به سا ديير و از منطقهاي به

منطقهي ديير ثابت نيستند .بنابراين نميتوان يك عدد ثابت را به عنوان سطح زيان اقتصتادي (بخصتو
در تمام طو فصل رويشي) براي پسيل معمولي پسته توصيه نمود به طوري که تحقيقات انجام شتده هتم
اين عدد را بسيار متغير و از  7/7تا  51/7پتوره روي هتر برگگته نشتان داده استت (حستني و همکتارانخ
 .)4119بنابراين با در نظر گرفتن اين اصل که گياه پسته در خردادماه (قبل از شروع مغز بستتن ميتوههتا)
همعيت بيشتري از پسيل معمولي پسته را ميتواند تحمل کند (مهرنژادخ  0510الف)خ توصيه ميشود بتراي
سمپاشي در اين دوره به عاليم زير توهه شود )0 :تراکم زياد پوره روي برگ :تراکم شتديد پتورههتا روي
برگ از يك طرف موهب تجمع زياد شکرك روي برگ شده و از طرفي موهب حملهي پورهها به ستمت
خوشه ميشود (پسيل پسته در حالت عادي آفتي برگخوار است و کمتر تمايل به تغذيه از خوشههتا دارد
ولي در صورت تراکم باالي همعيت روي برگهاخ به تدريج روي خوشهها منتقل شده و از خوشههتا نيتز
تغذيه ميکند (مهرنژادخ  .))4114بنابراين قبل از تجمع شکرك روي برگهتا (تجمتع شتکرك روي بترگ
موهب کاهش اثر سمپاشي ميشود) و يا با ديدن پورههايي که به سمت خوشهها رفتهاند (در ايتنصتورت
تغذيهي پسيل موهب اختال در مغز بستن خواهد شد) بايستي سمپاشي انجام شود )4 .برخي ارقام پستته
(مانند اکبريخ احمدآقايي و تا حدي کلهقوچي) نسبت به همعيتهتاي بتاالي پستيل حستاس بتوده و در
صورت تراکم همعيت پسيل روي برگهاخ ابتدا دچار ريزش هوانه و سپس ريزش برگ ميشوند .بنابراين
در اين دوره قبل از مشاهدهي چنين عاليمي بالفاصله بايد سمپاشي انجام شود.
د) اواال تيرماه تا اواخر مرداد :درختان پسته در نقاط مختلف استان خراسان از اوايل تير شروع بته مغتز
بستن ميکنند .کامل شدن مغز پسته بسته به رقم آن تا اواخر مرداد ادامه مييابد (مشتاهدات شخصتي) .از
آن ها که مواد غذايي موهود در گياه پسته در اين دورهي زماني صرف ساخته شدن مغز ميشود (مرحلهي
مغز بستن) بنابراين درختان پسته نسبت به تغذيهي پسيل از شيرهي گياهي کامال حساس هستتند .بنتابراين
اين دورهي زماني را "بحراني" ميناميم (مهرنژادخ  0510الف) (هدو  .)0در اين دوره اگر همعيتت پستيل
باال باشد (حدود  01تا  05پوره روي يك برگگه) ميتواند خسارت هبرانناپذيري به درختان وارد کنتد و
موهب ريزش برگهاخ پوکيخ نيممغز شدن و حتي ريزش هوانههاي سا بعد شود .بنابراين عدم سمپاشتي
به موقع در اين دوره موهب از بين رفتن محصو سا بعد نيز خواهد شد (شکل  .)1پس به محتض بتاال
رفتن همعيت پسيل در اين دورهي زماني بالفاصله بايد با نظر کارشناسخ سمپاشي با سموم مناسب انجتام
شود.
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ه) شهراورماه :اين دوره مصادف با زماني است که بسته شدن مغزها کامل شدهخ ميوه ها رسيدهاند و حتتي
در خيلي از موارد محصو برداشت شده است (بهتر است به دليل کاهش باقيماندهي سموم روي محصو خ
از حدود سه هفته قبل از برداشت محصو هيچگونه سمپاشي انجام نشود) .هر چند تغذيهي پستيلهتا در
اين دوره ديير تاثيري روي مغز بستن و ميزان توليد پستهي سا هاري ندارد (بته همتين دليتل ايتن دوره
هزو مراحل "بحراني" نيست) ولي در صورت وهود همعيت باالي پسيل (بخصو

اگر پس از برداشت

محصو دماي هوا همگنان گرم باشد) و تغذيه از شيرهي گياهيخ همگنان خطر ريزش يتا ضتعيف شتدن
هوانههاي سا بعد وهود دارد .بنابراين اين دوره نيز دورهي "آمادگي" ناميده ميشود .اين در حالي استت
که بسياري از باغ داران پس از برداشت محصو ديير توههي به باغ خود ندارند .البته توصتيهي غالتب در
اين دوره بر عدم سمپاشي است چراکه سمپاشي بيمورد در اين دوره نيز بيشتر موهب از بين رفتن زنبتور
پسيالفاگوس ميگردد که آمادهي رفتن به مرحلهي زمستانيذراني خود ميباشد (مهرنژادخ  0510الف).
نکته :زماني که پوست رويي ميوهي پسته نرم شود و به راحتي از قسمت پوست سخت هدا گرددخ چنتين
ميوههايي رسيده هستند و هر چه از زمان رسيدن ميوهي پسته بيذرد نه تنها موهب افزايش وزن و چربتي
مغز نميشود بلکه کيفيت محصو نيز کاهش مييابد .بنابراين توصيه ميشود محصتو بالفاصتله پتس از
رسيدن برداشت گردد .برداشت به موقع محصو از دو هنبه اهميت دارد (مهرنژادخ  0510الف) -0 :کاهش
کيفيت ميوه :وقتي ميوهي رسيده برداشت نيردد در پوست رويي ميوه به تدريج شکاف و ترکيدگي ايجتاد
ميگردد و از همين شکافها حشرات مختلف وارد شده و از مغز تغذيه ميکنند و يا استپور قتار هتا بته
داخل ميوه نفوذ کرده و با رشد خود موهب توليد زهرابهي آفالتوکسين ميشوند -4 .افزايش تحمل گيتاه
در برابر همعيتهاي بيشتري از آفت :ميوهها تا زماني که روي درخت باقي بمانند (حتي پتس از رستيدن)
مقداري آب و مواد غذايي از درخت هذب ميکنند و به اين ترتيب گياه مقداري انرژي ههتت نيهتداري
آنها مصرف مينمايد که با برداشت محصو اين انرژي ذخيره شده و موهب افزايش تحمل گيتاه نستبت
به تغذيهي پسيل ميشود.
و) مهرماه به بعد :اين دوره "بيخطر" است چراکه به تدريج برگ درختان شروع بته ختزان متيکنتد و از
طرفي همعيت زيادي از زنبور پسيالفاگوس در باغ فعا بوده و به زمستانگذراني ميروند .بنابراين در اين
دوره هم نيازي به سمپاشي نميباشد (مهرنژادخ  0510الف).
توجه :کارشناسان و کشاورزان دقت نمايند که چرخهي زندگي پسيل پسته وابستيي کاملي به دماي محيط
دارد و بنابراين تاريخهاي گفته شده در متن اين گفتار تقريبي ميباشندخ چراکه بتر استاس ميتانيين درهته
حرارت سا هاي گذشته در مناطا پستهخيز استان است .به عبارت ديير ممکن است در يك سا به طور
استثناء دماي هوا بسيار بيشتر يا بسيار کم تر از حد طبيعي شتود کته مستلما در چنتين شترايطي چرختهي
زندگي آفت هم دچار تغيير شده و تاريخهاي ذکر شده هم تغيير خواهند نمود .بنابراين بايستي بيشتتر بته

06

عاليم ذکر شده توهه شود .به عنوان مثا در بهار (اواسط فروردين تا اواسط ارديبهشتت) ستا  0591در
بيشتر مناطا پستهکاري استان درههي حرارت بسيار باال بود (بر استاس آمتار موهتود هواشناستيخ در 01
سا گذشته بيسابقه بود) به طوريکه باعث شد چرخه ي زندگي آفت هلو افتاده و همگنين طو دورهي
زندگي آفت کوتاهتر شود و بنابراين نسلهاي او و دوم پسيل در ارديبهشتتمتاه ظتاهر شتده و همعيتت
بااليي را روي درختان ايجاد نمودند .بنابراين در اين سا برخالف توصيهي معمو خ باغداران مجبور شدند
اولين سمپاشي را در ارديبهشتماه انجام دهند.

شکل -1درخت پسته که در اثر خسارت پسيل در سا قبلخ در سا هاري به کلي فاقد ميوه است (اصلي).

نتيجهگيري نهايي:
 -0حذف کامل مبارزهي زمستانه (سمپاشي يا روغنپاشي) عليه پسيل پسته.
 -4انجام عمليات شخم در بين رديفها در فصل زمستان.
 -5استفاده از تلههاي زرد چسبنده در زمان اوج ظهور حشرات کامل زمستانگذران.
 -2حذف کامل سمپاشي در اسفند تا اواخر فروردين عليه حشرات کامل زمستانگذران.
 -5عدم سمپاشي در ارديبهشت و آمادگي کامل براي سمپاشي در خرداد در صورت نياز.
 -6مراقبت کامل و در صورت نياز سمپاشي در ماههاي تير و مرداد.
 -7عدم سمپاشي باغخ حداقل دو هفته قبل از برداشت محصو ههت هلوگيري از باقيماندهي سم در
محصو
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معرفي سموم توصيه شده عليه پسيل معمولي پسته
قبل از معرفي سمومي که عليه پسيل معمولي پسته استفاده ميشوندخ ذکر چند نکته ضروري است:
 -0سموم نام برده شده در هدو شماره  4صرفا سمومي هستند که توسط موسسه تحقيقات پسته کشور و
عليه پسيل معمولي پسته مورد آزمايش قرار گرفته و پس از تاييدخ به صورت رسمي توسط ستازمان حفتظ
نباتات کشور معرفي شدهاند .در تهيهي اين هدو از نتتايج تحقيقتات مهرنتژادخ  0574و 0575؛ امتامي و
افشاريخ 0579؛ بصيرتخ  0515و  0512و اماميخ  0590استفاده شده است.
 -4سم رديف  0به تازگي عليه پسيل معمولي پسته توسط موسسه تحقيقات پسته کشور مورد تاييتد قترار
گرفته و در حا گذراندن مراحل ثبت است.
هدو  -4ليست سموم مجاز و توصيه شده عليه پسيل معمولي پسته در کشور.

رداف

نام عموم اا نام ماده
موثرهي سم

1

اسپيروتترامات

مُوِنتو اس سي
011

2

هيزافلومورون

کنسالت

 1/5در هزار

3

استاميپرايد

موسپيالن

 451-411گرم
در هزار

خوب

4

ايميداکلوپريد

کونفيدور

 1/2در هزار

خوب

زياد

5

تفلوبنزورون +فوزالون

دارتون

 4/5در هزار

متوسط

متوسط

6

تيامتوکسام

آکتارا

 511گرم در هزار

خوب

زياد

7

اسپيروديکلوفن

انويدور

 1/2-1/5در هزار

خوب

کم

8

تياکلوپريد

کاليپسو

 1/2-1/5در هزار

خوب

زياد

9

فلوفنوکسورون

کاسکيد

 1/5در هزار

متوسط

متوسط

دز توصيه شده
عليه آفت

اثر روي
آفت

اثر روي زنبور
پسيالفاگوس

نام تجارت
سم

 1/6-1/5در هزار

خوب

کم

خوب

کم
متوسط
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 -5با توهه به اينکه معموال يك سم توسط شرکتهاي مختلفي عرضه ميشتود و بنتابراين ممکتن استت
کيفيت متفاوتي داشته باشندخ بنابراين نويسندگان هيچ گونه تضميني در برابر ميزان کارايي سموم نتام بترده
شده در اين نشريه ندارند.
 -2کارشناسان و باغداران در هنيام سمپاشي نکات بسياري (زمان سمپاشيخ شرايط سمپاشتيخ دز توصتيه
شده و غيره) را بايد رعايت کنند .در بسياري از موارد گاليهي باغداران از کم اثر بودن يك سم ارتباطي به
خود سم نداشتهخ بلکه به دليل عدم رعايت اين نکات است.
 -5سموم توصيه شده عليه يك آفت هر از چند گاهي تغيير ميکنند .هر ستاله معمتوال تعتدادي از ليستت
سموم مجاز کشور حذف شده (به عنوان مثا سم آميتراز از ابتداي سا هاري ممنوع شد) و يا اضافه مي-
شوند .سموم نام برده شده در هدو  4آخرين سموم مجاز و توصيه شده عليته پستيل معمتولي پستته تتا
تاريخ چاپ اين نشريه هستند.

معرفي مهمترين دشمنان طبيعي پسيل معمولي پسته در باغهاي پستهي خراسان رضوي:
نتايج تحقيقات انجام شده در استان خراسان رضوي نشان داد حشرات و کنههاي مفيدي در باغهاي
پستهي استان فعا هستند و با تغذيه از سنين مختلف پورگي پسيل نقش موثري در کاهش همعيتت آفتت
دارند (هالئيتانخ  0511و هالئيتان و همکتارانخ  .)0591در ايتنهتا بتراي آشتنايي بيشتتر کارشناستان و
کشاورزان محترمخ مهمترين آنها را به ترتيب اهميت و به اختصار معرفي ميشود.
 -1زنبور پارازاتوئيد پسيالفاگوس (:)Psyllaephagus pistaciae Ferriere
اين زنبور کوچك نيم ميليمتري سياه تا سبز براق (شکل-9الف) با تخمگذاري درون بدن پورههاي
پسيلخ موهب از بين رفتن آفت ميشود (مهرنژادخ  4101و مهرنژاد و امتاميخ ( )4115شتکل -9ب) .ايتن
زنبور عمدهترين و مهمترين پارازيتوئيد پسيل معمولي پسته ميباشد که در تمتام پستتهکتاريهتاي کشتور
انتشار دارد.
اين زنبور در هريان ميزبانيابي از رايحههاي ترشح شده از گياه ميزبان (درخت پسته) اعم از ستالم
و آلوده به پسيل و همگنين عسلك ترشح شده از ميزبان (پسيل) به عنوان نشانير براي پيتدا کتردن پستيل
استفاده ميکند (مهرنژادخ  0510الف).
اين زنبور همگنين مهمترين دشمن طبيعي پسيل در کل بتاغهاي پستهي استتتان خراستان رضتوي
است و در صورت عتدم سمپاشي در باغهاي پسته توانايي زيادي در کاهش همعيت آفت خواهتد داشتت
(هالئيانخ  0511و هالئيان و همکارانخ .)0591
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اين زنبور به تمام سنين پورگي پسيل حمله ميکند و نوزادان زنبور به خوبي در بدن پورههاي پسيل
پرورش مييابند .همگنين قدرت هستجوگري بااليي داشته و ميزبان (پسيل) خود را به سرعت پيدا متي-
کند .از ويژگيهاي ديير اين حشرهي مفيدخ تطابا کامل با ميزبان خود (پسيل معمولي پسته) در نوسانات
عوامل محيطي مانند نور و دما است (مهرنژادخ  0510الف و مهرنژاد و اماميخ .)4115
زنبور پسيالفاگوس داخل پورههاي موميايي شدهي پسيل که روي برگهاي درخت پسته قرار دارندخ
به صورت شفيره زمستانيذراني ميکند .برگها در پاييز ريزش کرده و در نتيجه شفيرهي زنبورها (داختل
پورهي موميايي پسيل) نيز همراه برگ روي زمين ميافتند .در باغهايي کته پوشتش گيتاهي زيتر درختتان
وهود داردخ همعيت کمتري از زنبورهاي زمستانيذران در طو زمستان تلف ميشوند زيرا برگهاي پسته
که از درختان ريزش ميکنند در البالي پوشش گياهي باقي متيمانتد و بوستيلهي بتاد هابجتا نمتيشتوند
(مهرنژادخ  0510الف و  0515الف).
حشرات کامل زنبور در طبيعت حدودا در دههي سوم فروردين ظاهر ميشوند .در اين زمان پتوره-
هاي هوان پسيل روي درختان پسته وهود دارند و به اين ترتيب زنبور با حمله به آنها توليدمثل ختود را
شروع ميکند (مهرنژادخ  0510الف).
از آنها که امکان پرورش و رهاسازي اين زنبور مفيد در باغهاي پسته وهود ندارد بنابراين تنها راه
ممکن حمايت از آن از طريا انجام سمپاشيهاي کمترخ استفاده از سموم کمخطر بتراي زنبتور و عمليتات
زراعي صحيح در باغ ميباشد .به عنوان مثا تراکم همعيت اين زنبور در ابتداي بهار رابطهي مستتقيم بتا
ميزان همعيت آن در پاييز سا قبل داردخ بنابراين سمپاشيهاي بيمورد و زياد در اواخر تابستتان و اوايتل
پاييز باعث تلفات شديد همعيت اين زنبور و در نتيجه کاهش همعيت آن در بهار ميشود .همگنين شخم
کامل سطح باغ در طو زمستان هم باعث از بين رفتن بخش عمتدهي همعيتت زنبورهتاي زمستتانيذران
خواهد شد (مهرنژادخ  0510الفخ  0515الف و .)4101

ب

الف

شکل  -9الف) زنبور پارازيتوئيد پسيالفاگوس روي برگ پسته (اصلي).
ب) پورهي پارازيته شدهي پسيل که سياهرنگ شده و در بين ساير پورهها مشخص است (اصلي).
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از عوامل دييري که موهتب کتاهش همعيتت زنبتور پستيالفاگوس متيشتود فعاليتت زنبورهتاي
هيپرپارازيتوئيد ( )Hyperparasitoidsاست .زنبورهتاي هيپرپارازيتوييتد بته پتورههتاي پارازيتتهي پستيل
معمولي پسته (پورههايي که داراي زنبور پسيالفاگوس هستند) حمله کرده و در آنها تخميذاري ميکنند و
در نتيجه موهب از بين رفتن زنبورهاي پسيالفاگوس ميشوند (مهرنژادخ  0510الف و  0515ب) .در پسته
کاريهاي رفسنجان تعداد شش گونه هيپرپارازيتوييد شناسايي شتدند کته در مجمتوع در حتدود نيمتي از
همعيت پارازيتوييدها و هيپرپارازيتوييدهاي باغهتاي پستته را شتامل متيشتوند .زنبتور هيپرپارازيتوييتد
) Syrphophagus aphidivorus (Mayrگونهي غالب در اين منطقه بوده است (مهرنتژاد و امتاميخ .)4115
در بررسي زنبورهاي خارج شده از پورههاي موميتايي شتدهي پستيل معمتولي پستته در استتان خراستان
رضويخ تعداد چهار گونه هيپرپارازيتوييد مورد شناسايي قترار گرفتنتد کته در ايتن منطقته هتم زنبتور S.

 aphidivorusگونهي غالب بود (هالئيانخ .)0511
 -2كفشدوزكها:
چندين گونه کفشدوزك به تخم و پورههاي پسيل معمولي پسته حمله متيکننتد .حضتور و تتراکم
همعيت کفشدوزكها در طو سه فصل بهارخ تابستان و پاييز روي درختان پسته متفاوت استت (مهرنتژادخ
 0510الف).
تعداد هفت گونه کفشدوزك فعا در باغهاي پستهي استان کرمان شناسايي شدهاند که در اين ميتان
گونهي  Oenopia conglobata Menetriesدر تمام مناطا استان گونهي غالب بود (مهرنژادخ  0510ب).
در بررسيهاي انجام شده در باغهاي پستهي استان خراسان رضوي شش گونه کفشدوزك مختلتف
همعآوري شدهاند که سه گونهي آنها داراي بيشترين همعيت بوده و نقش مهمي در کاهش همعيت آفت
بخصو

در ارديبهشت و خردادماه دارند (شکل .)01در اين ميان کفشدوزك Hippodamia variegate

) (Goezeگونهي غالب بود (هالئيانخ  0511و هالئيان و همکارانخ .)0591
به طور کلي فراواني کفشدوزكها در دو فصل بهار و پاييز بسيار قابل توهه است و نقش مهمتي در
کاهش همعيت پسيل معمولي پسته دارند در حالي که در فصل تابستان همعيت آنها در باغهاي پستته بته
شدت کاهش مييابد (مهرنژادخ  0510ب).
 -3بالتوري سبز ():)Chrysoperla carnea (Stephens
بالتوري سبز حشرهي سبز رنيي است که در تمام مناطا پستهکاري ايران وهتود دارد و الرو آن بتا
تغذيه از مراحل مختلف زندگي پسيل معمتولي پستته بخصتو

تختم و پتورهخ نقتش مهمتي در کتاهش

همعيت اين آفت در بهار و پاييز دارد (مهرنژادخ  0510الف) (شکل.)00
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Coccinella septempunctata

Hippodamia variegata

Coccinella undecimpunctata

شکل  -01سه گونه کفشدوزك پسيلخوار که داراي بيشترين همعيت در باغهاي پستهي خراسان رضوي هستند (اصلي).

يك الرو بالتوري در دماي  51درههي سانتيگراد در حدود  0111پورهي سن چهارم پسيل را مورد
تغذيه قرار ميدهد .البته با افزايش دما در اواخر بهار و بخصو

در تابستانخ قدرت توليتدمثلي بتالتوري

سبز به شدت کاهش مييابد .همگنين با توهه به اينکه بالتوري سبز فقتط در مرحلتهي الروي از پستيل
تغذيه ميکند بنابراين ميزان پسيل خواري آن کمتر از کفشدوزكهتا استت (حستني ستعدي و همکتارانخ
.)0519

ب

الف

شکل  -00حشرهي کامل (الف) و الرو (ب) بالتوري سبز در حا تغذيه از پورههاي پسيل پسته (اصلي).

در پستهکاريهاي خراسان رضوي همعيت بالتوري سبز در ماههاي فروردين و بويژه ارديبهشت
بسيار زياد است و چنانگه از سمپاشيهاي بي مورد ابتداي فصل (فروردين و ارديبهشت) خودداري
شودخ نقش مهمي در کاهش همعيت پسيل معمولي پسته در ابتداي فصل دارد (هالئيانخ  0511و
هالئيان و همکارانخ .)0591
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 -4كنهي قرمز آنيستيده (:)Anystis baccarum L.
کنههاي قرمز رنگ با بدني نرم و به طو تقريبا  0تا  0/5ميليمتر هستند .به دليل دارا بتودن پاهتاي
بلند روي برگهاي پسته با سرعت بسيار زيادي راه ميروند و با کمتي دقتت بته راحتتي قابتل تشتخيص
هستند (شکل .)04اين کنهها نيز از مراحل تخم و پورهي پسيل تغذيه ميکنند (مهرنژاد و اوکرمنخ .)4110
اين کنهي شکارگر در باغهاي پستهي خراسان رضوي داراي همعيت بااليي بتوده و بته راحتتي در
کلني پورههاي پسيل روي برگهاي پسته قابل مشاهده است .از نکات قابل توهه در مورد ايتن کنته ايتن
است که در تمام طو فصل (حتي در ماههاي گرم تير و مرداد) فعا بوده و همعيت بااليي دارد (هالئيانخ
 0511و هالئيان و همکارانخ .)0591

شکل  -04کنهي قرمز آنيستيده در حا فعاليت روي برگهاي پسته (اصلي).

 -5سنهاي شکاري:
از ديير شکارگرهاي فعا موهود در باغهاي پستته ستنهتاي شتکاري ختانوادهي Anthocoridae

هستند (شکل  .)05در اين رابطه گونهي  Anthocoris minki pistaciae Wagnerدر منتاطا پستتهکتاري
استان کرمان به عنوان شکارگر فعا پسيل معمولي پسته گزارش شده است .اين ستنهتا هتم در مراحتل
پورگي و هم حشرهي کامل از پورههاي سنين مختلف پسيل تغذيه ميکنند (مهرنژاد و اماميخ .)4115
در دماي  51درههي سانتيگراد متوسط تغذيهي روزانهي پورهها و حشرات بالغ اين حشرهي مفيتد
از پورهي سن چهارم پسيل به ترتيب حدود  40و  50عدد است .بنابراين توانايي توليدمثل در دماهاي باال
(تا  55درهه) از ويژگيهاي مهم اين شکارگر است (پورعلي و همکارانخ .)0591
همگنين اين سن شکارگر از مناطا پستهکاري خراسان رضوي نيز گتزارش شتده استت (هالئيتانخ
.)0511
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شکل  -05سن شکاري ( )Anthocoris sp.در حا فعاليت روي برگهاي پسته (مهرنژادخ  0510الف).
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