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 مقدمه

سطح زيرکشت پستته  . گرددباغي و ارزآور کشور محسوب مي محصوالت ترينپسته يکي از مهم

هتزار هکتتار آن در استتان خراستان      55هکتار است که از اين مقتدار حتدود    هزار 211در ايران حدود 

در  و يزد کرمان هاي ن رضوي از نظر سطح زير کشت بعد از استاناستان خراسا.  رضوي واقع شده است

بتا توهته بته افتت شتديد      .  قترار دارد  دومدر مقتام  ميزان توليد پس از استان کرمان  و از نظر سوممقام 

هاي موهود در بستياري از منتاطا استتانخ بخصتو       هاي زيرزميني و شور شدن روزافزون آب چاه آب

دييتر   شتود و هتاييزين   روز به روز بيشتر مي يل کشاورزان براي کاشت پستههاي هنوبيخ تما شهرستان

 .(0511هالئيانخ ) گرددمي محصوالت

هتاي   داران پستته در سراستر کشتور در ستا      ترين مشکالت باغ موضوع آفات همواره يکي از مهم

منتاطا   روي پستته در ستاير   جاد خسارت سنيين توسط آفتات متعتدد  رغم اي علي. گذشته بوده و هست

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

ولتي متاستفانه   .  باشتد متي ( شتکرو  به زبان محلتي  خشك يا ي شيره)کندخ پسيل معمولي پسته  ايجاد مي

هتاي زيتاد    ينته رغم متحمل شتدن هز  علي خسمپاشي غيراصوليهاي  کاران استان به دليل اعما  روش پسته

گيرنتد و   نمتي دلختواهي   ي نتيجته !( مرتبته در ستا    04گاهي تا )هاي متعدد  باز هم از سمپاشي سمپاشي

 .آيد ها وارد مي خسارت سنييني به باغ آن

هاي مديريتي آشنا سازد  کاران استان را با مجموعه روش حاضر سعي بر اين دارد که پسته ي نوشته

هتاي توليتد    مرتبه در سا  بتوانند هزينه 5-4حداکثر  د دفعات سمپاشي بهلي با کاهش تعداتا به طور عم

ستموم   يباقيمانتده خود را کاهش دهندخ خسارت آفت را کنتر  نمايند و از آلودگي محيط زيست و بته  

 .روي محصو  هلوگيري کنند
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 :مشخصات ظاهري و مراحل رشدي آفت

 ي داراي سته مرحلته   (Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer) پسيل معمتولي پستته  

 (:الف 0510مهرنژادخ ) است به شرح زير کامل ي و حشره( نوزاد)تخمخ پوره : کلي زندگي شامل

از نظتر شتکل ظتاهري    . شوند در ابتدا کرم رنگ و به تدريج نارنجي رنگ مي هاتخم: تخم ي مرحله( الف

تختم داراي  . متر است ميلي 0/1ها  متر و عرض آن ميلي 4/1 حدود ها کشيده و بيضي شکل بوده و طو  آن

ي تختم نقتش   پايه. شودکه موهب اتصا  آن به سطح گياه مي ي کوچك و ظريف در قاعده استيك پايه

ي آن هتدا گترددخ   هذب آب را به عهده دارد و وهود آن بسيار حياتي است به طوري که اگر تخم از پايه

 .(0شکل) رودچروکيده شده و از بين مي

نام دارد کته ختود داراي    "پوره"آيد در اصطالح  نوزادي که از تخم بيرون مي(: نوزاد)پوره  ي مرحله( ب

نامنتد کته    متي  "ستن او   ي پوره"به اين ترتيب که نوزاد خارج شده از تخم را . رشدي است ي پنج مرحله

تري بته نتام    رده و نوزاد بزرگاندازي ک سن او  پوست ي بعد از مدتي پوره .(4شکل) کامال زردرنگ است

اين روند ادامه دارد تا در . است و تحرك بيشتري دارد تر بزرگآيد که کمي  به وهود مي "سن دوم ي پوره"

اي يتا   هتاي قهتوه    شتود کته داراي لکته    ايجاد مي "سن پنجم ي پوره"اندازي  پوستچهارمين نهايت پس از 

متر  ميلي 2/1متر و عرض  ميلي 9/1به طو   تقريبا و رسد يسياهرنگ روي بدن است و در کل تيره به نظر م

پوره ها پس از  .باشند تمام سنين مختلف پورگي بدون با  بوده و لذا قادر به پرواز نمي  (.5شکل) باشد مي

هاي سنين پوره. کنندو از همان زمان هم عسلك ترشح مي کنندخروج از تخم بالفاصله شروع به تغذيه مي

 .زيادي ندارند اوليه تحرك

 

پسيل معمولي پسته که تازه از  ي سن او  پوره -4شکل  .(اصلي) تخم پسيل معمولي پسته -0شکل    

 .(اصلي) تخم خارج شده است
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 .(اصلي) هاي سياهرنگ است که داراي لکه پسيل معمولي پسته سن پنجم ي پوره -5شکل

 

کتاملي   اتاندازي تبديل به حشر ن پنجم پس از آخرين پوستس هايپوره: كامل ي حشره ي مرحله( ج

از نظتر   پستيل معمتولي پستته   کامل  ي حشره.  د که از نظر هنسيتي برخي ماده و برخي نر هستندنشو مي

 فترم . شتود  ديتده متي   (تتر  تر و روشتن  کوچك) و تابستانه (تر تر و تيره بزرگ) به دو فرم زمستانه ظاهري

ماه بته تتدريج   مهراز  تقريبا و متر و به رنگ خاکستري يا قهوه اي است ميلي 0/4 تا 9/0زمستانه به طو  

به رنتگ کترم    و متر ميلي 7/0 تا 5/0تابستانه به طو   فرم  .شود ها ظاهر مي در ميان حشرات کامل در باغ

ديتده  ها ظتاهر شتده و تتا مهرمتاه      تابستانه از اواسط ارديبهشت ماه در باغ فرم. يا نارنجي کم رنگ است

 .(2شکل) شود مي

 

 

 

 

 

 : ي کامل پسيل معمولي پسته حشره -2شکل

 (.الف 0510مهرنژادخ )زمستانه  خ سمت چپ فرم(اصلي)تابستانه   سمت راست فرم
 

 :روش زندگي

 پستيل از اواستط   (فترم زمستتانه  ) حشرات کامل زمستانيذاراندر شرايط اقليمي خراسان رضوي 

زمستتانيذراني ختود   هاي از مکان (اسفندماه 05تا  01يط آب و هوايي از بسته به منطقه و شرا)اسفندماه 
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دار بتا   اين اولين زماني است که باغ . (مشاهدات شخصي) کنندپرواز ميخارج شده و در باغ شروع به 

داران  هتا بتاغ   اي که در ايتن  ترين نکته مهم.  افتد ديدن همعيت انبوه آفت در باغ خود به فکر سمپاشي مي

گتذران هيگيونته خستارتي بته درختت وارد       هاي زمستتان  به آن توهه نمايند اين است که پسيل بايستي

ها پس از ظهور بالفاصله توانايي توليدمثل ندارند زيرا اين پسيل  .ناچيزي دارند ي تغذيهکنند چرا که  نمي

درهته   41باالي )دما اين افراد صرفا بايستي تحت تاثير طو  روز و . غدد تناسلي آنها تکامل نيافته است

گتذران تتا اواختر     هتاي زمستتان   حضتور پستيل    .و به تدريج توانايي توليدمثل را پيتدا کننتد  ( سانتييراد

هتا پتس از    اين زمتان تمتام آن   طو  در باغ ادامه دارد و در (گاهي حتي تا اوايل ارديبهشت) ماه فروردين

 هتا  ز چند روز بتاز شتده و اولتين پتوره    هاي گذاشته شده پس ا تخم.  ميرند تخميذاري روي درختخ مي

 ي گيتاهي پتس از تغذيته از شتيره    هتا  ايتن پتوره  .  شوند هاي گل و ميوه ظاهر مي روي هوانه (نسل او )

نستل او    حشترات کامتل   اولتين  ي او  ارديبهشتت هو حتدودا در دهت   رشدي خود را طي کرده ي دوره

 اصله توانايي هفتييتري و تخميتذاري را دارنتد   فرم تابستانه بالفحشرات کامل  .شوند مي ظاهر تابستانه

 .(الف 0510مهرنژادخ )

در پسيل معمولي پسته وابستته بته دمتاي     (ي کاملاز تخم تا ظهور حشره) يك نسل ي طو  دوره

ي يك نسل ممکن است به بتيش از  دورهبه اين ترتيب که در ابتداي بهار طو  . محيط و طو  روز است

روز  05بته حتدود   ( گتراد سانتي يدرهه 51دماي اپتيمم )با گرم شدن هوا  روز هم برسد درحالي که 51

 هتاي نستل  يدوره طتو   ميتانيين ( 0511)حستني و همکتاران    (.4114و  الف 0510مهرنژادخ )رسد مي

در   .کردنتد  محاستبه  روز 47حتدود   پسيل معمتولي پستته در رفستنجان را   ( ششم تا او  نسل) مختلف

هر يك ماه يتك نستل از ايتن آفتت      به طور متوسط تقريبا هاي خراسان رضويکاريشرايط اقليمي پسته

پنج نسل کامتل و يتك نستل    ) نسل شششود و با اين حساب تا آخر شهريور و اواسط مهرماه  توليد مي

 .(مشاهدات شخصي) از اين آفت خواهيم داشت (ناقص

هاي مختلف ماننتد   پناهياه به تدريج با سرد شدن هوا به( گذران زمستان) آخرحشرات کامل نسل 

هتا و   شکاف درختانخ زير پوستك شاخه هاي هرزخزير علف هاي سطح زمينخ الي کلوخه البهزير خاك و 

 ي هتتا مهتتاهرت کتترده و آمتتاده هتتاي اطتتراف بتتاغ درختتت و حتتتي شتتکاف ديوارهتتا و ستتاختمان ي تنتته

 .(الف 0510مهرنژادخ ) شوند گذراني مي زمستان

اين حشره در طيف وسيعي .  پسيل معمولي پسته حرارت و رطوبت است مهم در زندگي عاملدو 

( ي حرارتتي پتايين  آستتانه )گتراد  ي سانتيدرهه 01رشد حشره از دماي حدود .  کنداز حرارت رشد مي

.  کندرا به خوبي تحمل کرده و به سرعت رشد مي( گرادي سانتيدرهه 55)و دماهاي باال  شودشروع مي

در شرايطي که رطوبت .  ت نسبي باال يك عامل منفي در رشد پسيل معمولي پسته استاما برعکس رطوب

درصد برسدخ بلورهاي عسلك ترشح شتده از پستيل محلتو  شتده و بته متايع        65نسبي هوا به باالتر از 
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.  گردنتد ها متي شوند که موهب کندي حرکت حشره و حتي توقف و گير افتادن آناي تبديل ميچسبنده

پسيل .  شودت نسبي هوا به طور غيرمستقيم موهب کاهش همعيت پسيل معمولي پسته ميرطوب بنابراين

تواند گرماي شديد تابستان با رطوبت نسبي بسيار به راحتي ميکاري کشور معمولي پسته در شرايط پسته

 .(4114 الف و 0510مهرنژادخ )پايين را تحمل کند و همعيت خود را به شدت افزايش دهد 

به ارتفتاع درختت    خهاي پسيل معمولي پسته روي تاج درخت پستهتخم و پوره دگيپراکني نحوه

پستيل   دييتر  عبارت به .يابدمي نيز افزايش تخمريزي ميزان ارتفاع افزايش بابه طوري که  بستيي دارد

ي پتايين  و مياني هايقسمت به نسبت را (ارتفاع حدود دو متر)درخت  هاي بااليقسمت پسته معمولي

 از بيشتتر  درخت مياني و باال در ارتفاع نيز پوره تراکمبنابراين  .دهدمي ترهيح بيشترخ تخمريزي براي

براي تخمين نرم ) پسته معمولي پسيل همعيت از برداريهاي نمونهبرنامه در امر اين. است پايين ارتفاع

حستني و  )هته قترار گيترد    و بايستتي متورد تو   دارد اهميتت  شتيميايي  يدر مبارزه همگنين و (مبارزه

 .(0511 خهمکاران

 

 :خسارت ي نحوه

 گياه از زمان مرگ تا زندگي يدوره شروع از پسيل معمولي پسته کامل يحشره و پوره مراحل

 هايرويي برگگه سطح در ترهيحاً پسيل هايپوره . کنندمي وارد خسارت آن به و تغذيه پسته

.  کنند ي گياه تغذيه مي از شيره آوندهادن خرطوم خود در با فرو بر و شوندمي مستقر پسته درختان

( عسلك)ي گياهي را هذب نموده و مواد قندي را به صورت شيره  هاي پسيل مواد پروتئيني شيره پوره

مانندي  ي شکرك کنند که اين مواد قندي در مجاورت هوا خشك شده و تبديل به همان ماده دفع مي

 هايتراکم در(.  5شکل)شود  ديده مي يي و در موارد شديدتر زير درختاناندام هاي هواشود که روي  مي

 پسته سبز ايهبافت روي فقط حشره اين . شوندمي مشاهده نيز زيري برگ سطح در آفتخ شديد

 نيز هاخوشهدم و هادمبرگ محل از هاپوره هاخبرگگه ريزش شرايط در  .کندمي تغذيه و تخميذاري

-مي مشاهده نيز پسته يميوه روي هاپوره سبزخ بافت وهود عدم شرايط در مگنينه  .کنندمي تغذيه

 پر يمرحله طو  در نتيجه ي گياهي باعث ضعف عمومي درختان و در از دست رفتن شيره  .شوند

 هابرگ ريزش سپس و هاهوانه خ ريزشهادانه شدن مغز نيم و پوکي باعث خپسته يميوه مغز شدن

 گذاردمي تاثير محصو  در متوالي سا  و سه شودمي ضعيف شدت به گياه شرايط اين در . شودمي

 .(4114و  4110 الفخ 0510 مهرنژادخ)

  .پسته روي درختان در دو زمان بيشتر از ساير مواقع سا  است معمولي هاي پسيل خسارت پوره

و  شود؛ مي هاي پسته رفتن دانهتاخير در شروع به مغز که باعث تيرماه  يا اوايلخردادماه  از اواسطيکي 
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زايشي و  هاي هوانه ها و برگ و ريزشدهان بستيي ميوه  تعداددييري در مردادماه که باعث افزايش 

 .(4119حسني و همکارانخ ) گردد ميسا  بعد  رويشي

 

 

 

 

 

 

 

 :هاي پسيل معمولي پسته ايجاد شده توسط پوره( شکرك)عسلك  -5شکل

 .(اصلي)روي زمين ( ب   خ (اصلي) روي برگ( الف

 

 :مديريت تلفيقي

عملي متديريت تلفيقتي عليته     ي  قبل از توضيح در مورد مجموعه اقداماتي که در قالب يك برنامه

 :رسد ضروري به نظر ميمهم  ينکته چندخ ذکر شودپسيل پسته بايستي انجام 

 ي اولنکته

ر  بيولوژيك ارزشتمند بتراي آفتت    زنبور پارازيتوئيد پسيالفاگوس يك دشمن طبيعي و عامل کنت

اما به داليل مختلف پرورش و رهاسازي آن در سطح انبوه فعال امکتان پتذير   .  پسيل معمولي پسته است

يي زنبتور پستيالفاگوس در طبيعتتخ    آي بهينه و افزايش کتار بنابراين بهترين روش براي استفاده.  نيست

ي ت که موهب کتاهش همعيتت ايتن حشتره    حفظ و حمايت از آن از طريا حذف مجموعه عواملي اس

تترين عتواملي کته موهتب     مهم.  (4115و مهرنژاد و اماميخ  4101الف و  0510مهرنژادخ ) شوندمفيد مي

موقتع و  هتاي نابجتاخ بتي   سمپاشتي : شتوند عبتارت از  کاهش همعيت زنبور پسيالفاگوس در طبيعت مي

برنامته و همگنتين فعاليتت    و بتي  غيرضروري بخصو  در ابتتداي فصتلخ عمليتات باغبتاني نادرستت     

هتاي  به عنوان مثا  پستيل معمتولي پستته تمايتل شتديدي دارد روي بترگ        .باشندهيپرپارازيتوييدها مي

در بعضتي متوارد بتا    )هاي متعتدد  بنابراين سمپاشي.  غيرآلوده به عسلك و تميز تخميذاري و تغذيه کند

هتاي درختتان   بتداي فصل موهب شستشوي بترگ بخصو  در ا( نتهاستفاده از مواد پاك کننده يا دتر

 ب الف
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-ي بيشتر پسيل را فتراهم متي  شود و در حقيقت شرايط مناسب براي تخميذاري مجدد و تغذيهپسته مي

 (.الف 0510مهرنژادخ ) کند

 دومي نکته

و  استفايده  زمستانه عليه پسيل پسته بي ي تحقيقات و تجربيات متعدد ثابت کرده که انجام مبارزه

تعدادي از دشمنان طبيعتي   از بين رفتنکند بلکه موهب  مي تحميل کشاورز بهسنييني را  ي ا هزينهنه تنه

ي خراسان رضوي در بسياري از باغ هاي پسته با توهه به اينکه  .(الف 0510مهرنژادخ ) گردد آفت نيز مي

بته   واوي پستته  پاشي عليه پسيل يتا ستپردار  در طو  زمستان و بخصو  در اسفندماه سمپاشي يا روغن

سمپاشا  ااا   ) زمساتانه  ي مباارزه گتردد   اکيتدا توصتيه متي    در اينجا بنابراين استخ شده مرسوم اشتباه

بتديهي استت ايتن توصتيه       .و نبااد انجام شود ضرورت  نداردپسته  معمول  عليه پسيل (پاش  روغن

صادق است و ممکن استت   (پسته ديير از آفات زياديو البته تعداد ) پسته معمولي صرفا در مورد پسيل

گردد در رابطه بتا   بنابراين توصيه مي  .زمستانه باشد ي نياز به مبارزه( مانند بالشتك)آفات  برخي در مورد

 .مشورت شود هي زمستانه عليه ساير آفات با کارشناسان مربوط انجام يا عدم انجام مبارزه

 ومسي نکته

 ولي پسته در زمستان يا ابتداي فصتلخ نبايستتي از  توصيه به عدم سمپاشي عليه پسيل معمرغم علي

 آفت در ستا  گذران آفت که در حقيقت نسل موسس نسل زمستان کاهش همعيت انجام اقداماتي ههت

بايد گذران پسيل ي قابل توهه در اينجا اين است که کنتر  نسل زمستانولي نکته. بعد هستند غفلت کرد

که مضرات  انجام شود چرا( زرد چسبندههاي يح و نصب تلهشخم صح)هاي غيرشيميايي از طريا روش

 .کاربرد سموم عليه نسل زمستانيذران بيشتر از منافع آن است

 :زراع  ي مبارزه -1

هرچند تاکنون تحقيا مشخصي در مورد ارتباط مستقيم هترس بتا کتاهش     :هرس فرم درختان پسته( الف

بته طتور   انجام هرس صتحيح درختت   رسد  نظر مي به همعيت پسيل معمولي پسته انجام نشده است ولي

هتا از  شتاخه  زيتاد  به عنتوان مثتا  تتراکم     .موثر باشد پسته تاهمعيت آف کنتر مستقيم يا غيرمستقيم در 

-و بنابراين بخشي از همعيت آفت در معرض سم قرار نمي ها هلوگيري کردهتمام قسمتبرخورد سم به 

يي سمپاشتي  آکتار  بديهي است در اين حالت.  شوندعيت ميگيرند و در نهايت موهب افزايش مجدد هم

 .يابدنيز افزايش ميها و در نتيجه تعداد سمپاشي يافتهکاهش 

با افتزايش   کافي برخوردار باشند ي درختان شاداب که از تغذيه تجربه نشان داده که: مناسب ي تغذاه( ب

ي نامناستب و  تغذيته . نتد داشتت  نسبت بته خستارت آفتت تحمتل بيشتتري خواه      ي گياهيخهريان شيره

هتاي بلنتد متدت    غيرمتعاد خ شوري آب و خاك در حد خارج از معيارهاي قابتل قبتو  و همگنتين دوره   
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 است تحقيقات نشان دادهالبته  .گرددآبياري موهب کاهش تحمل درختان پسته نسبت به خسارت آفت مي

رشتد   وم و همگنتين کتود مرغتي باعتث    مصرف بيش از حد کودهاي ازته مانند اوره و سولفات آمونيت  که

 گتردد متي خستارت آفتت    همعيت و افزايش بيشتر پسيل و در نتيجه يرويشي زياد گياه و حمله و تغذيه

 .(الف 0510مهرنژادخ )

هاي پسته بايستي انجام پذيردخ شخم  ترين عملياتي که در زمستان عليه پسيل در باغ مهم :شخم زمستانه( ج

هتا در ختاك و زيتر بقايتاي      گذراني پستيل  ترين مکان زمستان ه اين دليل که مهمب. صحيح است ي زمستانه

ا از تامت . تواند نقش مهمي در کاهش همعيتت آفتت داشتته باشتد     ابراين شخم زمستانه ميتگياهي است بن

 بخصو  محل تجمع ) هانادر همين مک هم (ور پسيالفاگوستبخصو  زنب)ان طبيعي آفت تطرفي دشمن

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 بهتتر استت  بنابراين طبا نتايج تحقيقتاتي و تجربتي   . کنند گذراني مي زمستان (ي پسته خزان شدههاي  برگ

عبتارتي   يتا بته   متتر  4حدودا به عترض  )ها  گيرد و روي رديف انجامها  عمليات شخم فقط در بين رديف

( هتا قترار دارنتد    هاي زنبتور پستيالفاگوس در آن   هاي حاوي شفيره عرض تاج درخت که معموال برگ هم

 (.6شکل) (الف 0510مهرنژادخ ) دست نخورده باقي بماند

رنتگ   زرد( متر سانتي 41×01)هاي مستطيلي شکل  کارت و نصب استفاده: زرد چسبندههاي  نصب تله -2

چستب  )نشو  هاي مخصو  خشك رنگ که با چسب زردو يا نوارهاي ( شوند که به طور عمودي آويزان)

 .(7شکل) شود توصيه مي (گذران زمان ظهور حشرات کامل زمستان)اسفندماه  ي اند از نيمه آغشته شده( تله

گتذران   زمستتان  کامتل  زمان اوج ظهور حشترات  تاها  بهتر است اين تله البته تحقيقات مختلف ثابت کرده

گذران شتده   حشرات کامل زمستانها موهب شکار  اين تله. نصب شده باشندماه  او  فروردين ي يعني دهه

بنتابراين   .فصل خواهند شتد  ي ها موهب کاهش همعيت آفت در ادامه و با از بين بردن بخش زيادي از آن
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بسته به  .هاي ابتداي فصل خواهند بودبدون اثر سوء روي دشمنان طبيعيخ هاييزين مناسبي براي سمپاشي

کارت مستتطيلي   (عدد 04در مورد درختان بزرگ تا ) عدد 1تا  2ميزان بزرگي تاج درخت به طور متوسط 

متتر از ستطح زمتين     4تا  5/0ها روي درختخ بين بهترين ارتفاع نصب کارت .براي هر درخت کافي است

د و نت آوري گرد ان همتع از روي درختت  ارديبهشتت  اواسطها حداکثر تا  کارت ي دقت شود همه بايد .است

هتاي   تلهالزم به ذکر است استفاده از . پس از شستشو با آب گرم براي استفاده در سا  بعد نيهداري شوند

 .شتود  توصتيه نمتي   و تداخل نستل آفتت   پسيالفاگوس زنبور ي فصلخ به دليل شکار ادامه در زرد چسبنده

هتا از نظتر حفتظ     هه نمتود رستيدگي بته آن   هاي زردرنگ بايد به آن تو ي دييري که در مورد کارت نکته

امتاميخ  )هاي آسيب ديده و افتتاده روي زمتين استت     خاصيت چسبندگي و تعويض و نصب مجدد کارت

 (.الف 0510و مهرنژادخ  0510سيداالسالمي و همکارانخ  خ0516

 

 

 

 

 

 

 .(اصلي) پسيل معمولي پسته گذران براي شکار حشرات کامل زمستان زرد چسبندهيا نوار   استفاده از کارت -7شکل

 

اسي تاست  عامتل ه دو تپستته بت  معمتولي  ل ته پسيت تشيميايي عليت  ي در انجام مبارزه: شيمياا  ي مبارزه -3

زمان مبارزه با پسيل معمتولي پستته بايتد از ديتدگاه     : مراحل رشدي گياه پسته (الف: وهه شودتايستي تتب

بته   هايي که گيتاه پستته  يعني الزم است زمان. ن گرددعييت( گياه پسته)و ميزبان ( پسيل)روابط متقابل آفت 

. باشد يا به بيان ديير گياه پسته قادر نيست خسارت آفت را تحمل کنتد مشتخص شتود   پسيل حساس مي

اي در گياه پسته مرحله. ك فصل رويشي متغير استي رشد و در طو  يحساسيت گياه پسته در طو  دوره

ي پستيل استت و   ي حساسيت گياه به تغذيهکنند در حقيقت آغاز مرحلهيها شروع به مغز بستن مکه ميوه

بودن  خطر  کم (ب .باشدي پسيل ميبنابراين تا قبل از آن گياه پسته داراي يك تحمل نسبي نسبت به تغذيه

شيميايي عليه  ي فوق مبارزه ي با توهه به دو نکته. پسيالفاگوس زنبور مفيد دشمنان طبيعي بخصو  روي

 (:0هدو ) (الف 0510مهرنژادخ ) نمودتقسيم  توانمي زماني ي ل پسته را به چند مرحلهپسي
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 .(الف 0510مهرنژادخ ) حساسيت گياه پسته نسبت به خسارت پسيل معمولي پسته ي دوره -0هدو  

خطربي

 

     

آمادگي
اسفندفروردينارديبهشتخردادتيرمردادشهريورمهرآبانآذرديبهمن

حرانيب

 

زمتاني دقيقتا مصتادف بتا ظهتور حشترات کامتل         ي اين مرحلته  :اسفندماه تا آخر فروردان ي نيمه( الف

ندارند و بنابراين خسارتي ايجاد  زيادي ي تغذيه اين حشرات. استان است ي هاي پسته گذران در باغ زمستان

گردد نيتازي بته    و اکيدا توصيه مي( 0هدو )وده ب "خطر بي"زماني هزو مراحل  ي لذا اين مرحله. کنند نمي

بهتترين کتار بتراي کتاهش همعيتت نستل       . (التف  0510مهرنتژادخ  ) باشتد  گونه سمپاشتي نمتي   انجام هيچ

که  متاسفانه در حالي. در اين دوره است که قبال توضيح داده شدچسبنده  زردهاي  گذرانخ نصب تله زمستان

باشدخ  استان نمي ي هاي پسته گونه سمپاشي در کل باغ احتياهي به هيچزماني  ي شود در اين مرحله تاکيد مي

ها يا در برخي  سا  بعضيکه در  رغم اين علي. باشيم مي در همين زمان نوبت سمپاشي سهتا  يكولي شاهد 

همين مساله در )شوند  گذران در حا  فعاليت ديده مي هاي زمستان ها همعيت بسيار زيادي از اين پسيل باغ

تحت هيچ شرايطي در ايتن   شود توصيه ميداران  ولي به کارشناسان و باغ( کند داران دلهره ايجاد مي باغ د 

 .زماني عليه پسيل سمپاشي انجام ندهند ي دوره

 اواختر فتروردين تتا اوايتل    گتذران در   هاي زمستان گذاشته شده توسط پسيلهاي  تخم :ماه اردابهشت( ب

هتا ختارج    هاي سن او  بته تتدريج در ايتن زمتان از آن     بوده و پوره ارديبهشت روي درخت قابل مشاهده

پسيل از درخت پسته از اين تاريخ  ي بنابراين ارديبهشت زمان ظهور نسل او  آفت بوده و تغذيه. شوند مي

و متحمتل بتوده    هتا  برگ ي پسيل از شيره ي تغذيهزماني نسبت به  ي گياه پسته در اين دوره. شود شروع مي

از (. 0هتدو  )شتود   محسوب مي "خطر  کم" ي ماه نيز هزو دوره بنابراين ارديبهشت تري داردخمحساسيت ک

در همين دوره است  و حشرات شکارگر پسيالفاگوس فعاليت حشرات مفيد بخصو  زنبورطرفي شروع 

 .(الف 0510مهرنژادخ ) برد ها را از بين مي و آن تاثير گذاشتهروي حشرات مفيد  استفاده از سموم پرخطرو 

نستبت بته    بنابراين به دليل فعاليت خوب دشمنان طبيعي پسيل در اين زمان و عدم حساستيت گيتاه پستته   

تا هاي ممکن از سمپاشي اهتناب شود و فقط در صورتي که همعيت بااليي از آفت وهود ي پسيلخ تغذيه

 .داشت از سموم کم خطر استفاده شود

افزايش همعيت آفتت   پسيل متحمل است ولي ي تغذيهته نسبت به در اين دوره هم گياه پس :خردادماه( ج

 "آمتادگي " ي خردادمتاه را دوره  تواند موهب خسارت اقتصادي شود که به همين دليلاز اواسط خرداد مي

داران همواره وضعيت آفت روي درختتان را بتا   بنابراين ضروري است در اين ماه باغ.  (0هدو ) ناميم مي



 
05 

 0510مهرنتژادخ  )زيان اقتصادي رسيد مبارزه انجام شود  سطحچنانگه همعيت پسيل به  دقت کنتر  کنند تا

بته متغيرهتاي زيتادي از     روي يك محصو  خا  سطح زيان اقتصادي براي يك آفت گيرياندازه  (.الف

ها و غيره بستتيي  کشهاخ کارايي آفتدر بازارخ مديريت هزينه خ قيمت محصو محصو  منطقهخ رقم: همله

اي به تقريبا تمام اين متغيرها بخصو  در مورد پسته در کشور ماخ از سالي به سا  ديير و از منطقه . رددا

بخصتو   ) توان يك عدد ثابت را به عنوان سطح زيان اقتصتادي نميبنابراين  . ي ديير ثابت نيستندمنطقه

تحقيقات انجام شتده هتم    به طوري که نمود توصيهبراي پسيل معمولي پسته  (رويشي در تمام طو  فصل

حستني و همکتارانخ   ) پتوره روي هتر برگگته نشتان داده استت      7/51تا  7/7اين عدد را بسيار متغير و از 

( هتا قبل از شروع مغز بستتن ميتوه  )پسته در خردادماه  گياهبا در نظر گرفتن اين اصل که  بنابراين  .(4119

شود بتراي  خ توصيه مي(الف 0510مهرنژادخ )ل کند تواند تحمهمعيت بيشتري از پسيل معمولي پسته را مي

هتا روي  م شتديد پتوره  تراک: روي برگتراکم زياد پوره  (0: به عاليم زير توهه شود در اين دوره سمپاشي

به ستمت   هاي پورهبرگ از يك طرف موهب تجمع زياد شکرك روي برگ شده و از طرفي موهب حمله

هتا دارد   تر تمايل به تغذيه از خوشه خوار است و کم ي آفتي برگپسيل پسته در حالت عاد) شودمي  خوشه

هتا نيتز    از خوشه و منتقل شدهها  خوشه رويبه تدريج  هاخ برگ  همعيت روي باالي ولي در صورت تراکم

ع شتکرك روي بترگ   تجمت )هتا  قبل از تجمع شکرك روي برگ بنابراين  .((4114مهرنژادخ ) کندتغذيه مي

صتورت   در ايتن )اند  ها رفته هايي که به سمت خوشه پوره با ديدن و يا( شودپاشي ميموهب کاهش اثر سم

 برخي ارقام پستته ( 4. بايستي سمپاشي انجام شود (خواهد شد اختال  در مغز بستنپسيل موهب  ي تغذيه

بتاالي پستيل حستاس بتوده و در     هتاي   نسبت به همعيت (قوچي کله احمدآقايي و تا حدي مانند اکبريخ)

بنابراين . شوند برگ مي هوانه و سپس ريزش دچار ريزشابتدا  خها رت تراکم همعيت پسيل روي برگصو

 .بايد سمپاشي انجام شود بالفاصله چنين عاليمي يقبل از مشاهدهدر اين دوره 

از اوايل تير شروع بته مغتز    خراسان استان پسته در نقاط مختلف درختان :اواال تيرماه تا اواخر مرداد( د

از . (مشتاهدات شخصتي  ) يابد تا اواخر مرداد ادامه مي بسته به رقم آن کامل شدن مغز پسته. کنند ستن ميب

ي  مرحله) شود زماني صرف ساخته شدن مغز مي ي ها که مواد غذايي موهود در گياه پسته در اين دوره آن

 بنتابراين  .امال حساس هستتند گياهي ک ي پسيل از شيره ي به تغذيهبنابراين درختان پسته نسبت  (مغز بستن

در اين دوره اگر همعيتت پستيل   (. 0هدو ) (الف 0510مهرنژادخ ) ناميم مي "بحراني"زماني را  ي اين دوره

ناپذيري به درختان وارد کنتد و   تواند خسارت هبران مي (پوره روي يك برگگه 05تا  01حدود ) باال باشد

بنابراين عدم سمپاشتي  . هاي سا  بعد شود ريزش هوانهمغز شدن و حتي  خ پوکيخ نيمها برگموهب ريزش 

پس به محتض بتاال   (. 1شکل )به موقع در اين دوره موهب از بين رفتن محصو  سا  بعد نيز خواهد شد 

سمپاشي با سموم مناسب انجتام   با نظر کارشناسخ زماني بالفاصله بايد ي رفتن همعيت پسيل در اين دوره

 .شود
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و حتتي   اندخ ميوه ها رسيدهمصادف با زماني است که بسته شدن مغزها کامل شده اين دوره :شهراورماه( ه

ي سموم روي محصو خ  بهتر است به دليل کاهش باقيمانده) موارد محصو  برداشت شده است از در خيلي

هتا در   پستيل  ي هر چند تغذيه. (گونه سمپاشي انجام نشود قبل از برداشت محصو  هيچ هفته سهاز حدود 

بته همتين دليتل ايتن دوره     )سا  هاري ندارد  يدوره ديير تاثيري روي مغز بستن و ميزان توليد پستهاين 

بخصو  اگر پس از برداشت ) ولي در صورت وهود همعيت باالي پسيل( نيست "بحراني"هزو مراحل 

 همگنان خطر ريزش يتا ضتعيف شتدن    خگياهي ي و تغذيه از شيره (محصو  دماي هوا همگنان گرم باشد

اين در حالي استت  . شودناميده مي "آمادگي" ي بنابراين اين دوره نيز دوره. وهود داردهاي سا  بعد  هوانه

غالتب در   ي البته توصتيه . داران پس از برداشت محصو  ديير توههي به باغ خود ندارند که بسياري از باغ

 بيشتر موهب از بين رفتن زنبتور  مورد در اين دوره نيز اين دوره بر عدم سمپاشي است چراکه سمپاشي بي

 .(الف 0510مهرنژادخ ) باشدي زمستانيذراني خود ميي رفتن به مرحلهگردد که آمادهميپسيالفاگوس 

مت پوست سخت هدا گرددخ چنتين  ي پسته نرم شود و به راحتي از قسزماني که پوست رويي ميوه :نکته

ي پسته بيذرد نه تنها موهب افزايش وزن و چربتي  وههايي رسيده هستند و هر چه از زمان رسيدن ميميوه

محصتو  بالفاصتله پتس از    شود بنابراين توصيه مي. يابدشود بلکه کيفيت محصو  نيز کاهش ميمغز نمي

کاهش  -0 :(الف 0510مهرنژادخ ) برداشت به موقع محصو  از دو هنبه اهميت دارد. رسيدن برداشت گردد

ه برداشت نيردد در پوست رويي ميوه به تدريج شکاف و ترکيدگي ايجتاد  ي رسيدوقتي ميوه :کيفيت ميوه

هتا بته   کنند و يا استپور قتار   حشرات مختلف وارد شده و از مغز تغذيه مي هاگردد و از همين شکافمي

 گيتاه افزايش تحمل  -4 .شوندي آفالتوکسين ميداخل ميوه نفوذ کرده و با رشد خود موهب توليد زهرابه

( حتي پتس از رستيدن  )ها تا زماني که روي درخت باقي بمانند ميوه: هاي بيشتري از آفتهمعيت در برابر

و به اين ترتيب گياه مقداري انرژي ههتت نيهتداري    کنندمقداري آب و مواد غذايي از درخت هذب مي

نستبت  نمايد که با برداشت محصو  اين انرژي ذخيره شده و موهب افزايش تحمل گيتاه  ها مصرف ميآن

 .شودي پسيل ميبه تغذيه

از  کنتد و  شروع بته ختزان متي    چراکه به تدريج برگ درختاناست  "خطر بي"اين دوره  :مهرماه به بعد( و

بنابراين در اين . روند گذراني مي پسيالفاگوس در باغ فعا  بوده و به زمستان طرفي همعيت زيادي از زنبور

 .(الف 0510ژادخ مهرن) باشد دوره هم نيازي به سمپاشي نمي

ي زندگي پسيل پسته وابستيي کاملي به دماي محيط  که چرخه کارشناسان و کشاورزان دقت نمايند :توجه

باشندخ چراکه بتر استاس ميتانيين درهته     ميتقريبي  در متن اين گفتار هاي گفته شده تاريخ دارد و بنابراين

عبارت ديير ممکن است در يك سا  به طور به   .خيز استان است هاي گذشته در مناطا پسته حرارت سا 

ي  تر از حد طبيعي شتود کته مستلما در چنتين شترايطي چرخته       استثناء دماي هوا بسيار بيشتر يا بسيار کم

بنابراين بايستي بيشتتر بته    . هاي ذکر شده هم تغيير خواهند نمود زندگي آفت هم دچار تغيير شده و تاريخ
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در  0591ستا   ( اواسط فروردين تا اواسط ارديبهشتت )ن مثا  در بهار به عنوا  .شده توهه شود ذکرعاليم 

 01بر استاس آمتار موهتود هواشناستيخ در     )ي حرارت بسيار باال بود کاري استان درهه بيشتر مناطا پسته

ي ي زندگي آفت هلو افتاده و همگنين طو  دوره که باعث شد چرخه به طوري( سابقه بود سا  گذشته بي

متاه ظتاهر شتده و همعيتت      هاي او  و دوم پسيل در ارديبهشتت  تر شود و بنابراين نسلتاهزندگي آفت کو

داران مجبور شدند  ي معمو خ باغ بنابراين در اين سا  برخالف توصيه. بااليي را روي درختان ايجاد نمودند

 .ماه انجام دهند اولين سمپاشي را در ارديبهشت

 

 

 

 

 

 

 .(اصلي) رت پسيل در سا  قبلخ در سا  هاري به کلي فاقد ميوه استدرخت پسته که در اثر خسا -1شکل

 

 :گيري نهايي نتيجه

 .عليه پسيل پسته( پاشي سمپاشي يا روغن)زمستانه  ي حذف کامل مبارزه -0

 .زمستان فصل ها در بين رديف در شخمانجام عمليات  -4

 .گذران زمان اوج ظهور حشرات کامل زمستاندر   چسبندهزرد هاي  استفاده از تله -5

 .گذران حذف کامل سمپاشي در اسفند تا اواخر فروردين عليه حشرات کامل زمستان -2

 .صورت نيازخرداد در  آمادگي کامل براي سمپاشي در عدم سمپاشي در ارديبهشت و -5

 .هاي تير و مرداد مراقبت کامل و در صورت نياز سمپاشي در ماه -6

ي سم در صو  ههت هلوگيري از باقيماندهعدم سمپاشي باغخ حداقل دو هفته قبل از برداشت مح -7

 محصو 
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 معرفي سموم توصيه شده عليه پسيل معمولي پسته

 :خ ذکر چند نکته ضروري استشونداستفاده ميقبل از معرفي سمومي که عليه پسيل معمولي پسته 

ور و صرفا سمومي هستند که توسط موسسه تحقيقات پسته کش 4هدو  شماره در شده  نام بردهسموم  -0

به صورت رسمي توسط ستازمان حفتظ    و پس از تاييدخ مورد آزمايش قرار گرفته عليه پسيل معمولي پسته

؛ امتامي و  0575و  0574ي اين هدو  از نتتايج تحقيقتات مهرنتژادخ    در تهيه .اندنباتات کشور معرفي شده

 .استفاده شده است 0590و اماميخ  0512و  0515؛ بصيرتخ 0579خ افشاري

به تازگي عليه پسيل معمولي پسته توسط موسسه تحقيقات پسته کشور مورد تاييتد قترار    0رديف  سم -4

 .گرفته و در حا  گذراندن مراحل ثبت است

 

 .ليست سموم مجاز و توصيه شده عليه پسيل معمولي پسته در کشور -4هدو  
 

ف
ردا

 

اا نام ماده  نام عموم 
 سم يموثره

  تنام تجار
 سم

 دز توصيه شده
 ليه آفتع

اثر روي 
 آفت

 اثر روي زنبور
 پسيالفاگوس

 اسپيروتترامات 1
مُوِنتو اس سي 

011 
 کم خوب در هزار 5/1-6/1

 کم خوب در هزار 5/1 کنسالت هيزافلومورون 2

 موسپيالن پرايداستامي 3
گرم  411-451

 در هزار
 متوسط خوب

 زياد خوب در هزار 2/1 کونفيدور ايميداکلوپريد 4

 متوسط متوسط در هزار 5/4 دارتون فوزالون+ زورونتفلوبن 5

 زياد خوب گرم در هزار 511 آکتارا تيامتوکسام 6

 کم خوب در هزار 2/1-5/1 انويدور اسپيروديکلوفن 7

 زياد خوب در هزار 2/1-5/1 کاليپسو تياکلوپريد 8

 متوسط متوسط در هزار 5/1 کاسکيد فلوفنوکسورون 9
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شتود و بنتابراين ممکتن استت     هاي مختلفي عرضه ميمعموال يك سم توسط شرکتبا توهه به اينکه  -5

کيفيت متفاوتي داشته باشندخ بنابراين نويسندگان هيچ گونه تضميني در برابر ميزان کارايي سموم نتام بترده   

 .شده در اين نشريه ندارند

شرايط سمپاشتيخ دز توصتيه   زمان سمپاشيخ )داران در هنيام سمپاشي نکات بسياري کارشناسان و باغ -2

داران از کم اثر بودن يك سم ارتباطي به ي باغدر بسياري از موارد گاليه. را بايد رعايت کنند( شده و غيره

 .خود سم نداشتهخ بلکه به دليل عدم رعايت اين نکات است

ي از ليستت  هر ستاله معمتوال تعتداد   . کنندعليه يك آفت هر از چند گاهي تغيير ميسموم توصيه شده  -5

-و يا اضافه مي( به عنوان مثا  سم آميتراز از ابتداي سا  هاري ممنوع شد)سموم مجاز کشور حذف شده 

آخرين سموم مجاز و توصيه شده عليته پستيل معمتولي پستته تتا       4سموم نام برده شده در هدو  . شوند

 .تاريخ چاپ اين نشريه هستند

 

 :ي خراسان رضوي هاي پسته پسته در باغ ترين دشمنان طبيعي پسيل معمولي معرفي مهم

هاي  هاي مفيدي در باغ نتايج تحقيقات انجام شده در استان خراسان رضوي نشان داد حشرات و کنه

در کاهش همعيتت آفتت    موثريپورگي پسيل نقش  سنين مختلفاستان فعا  هستند و با تغذيه از  ي پسته

هتا بتراي آشتنايي بيشتتر کارشناستان و       در ايتن . (0591و هالئيتان و همکتارانخ    0511هالئيتانخ  ) دارند

 .شود اهميت و به اختصار معرفي مي ها را به ترتيب ترين آن کشاورزان محترمخ مهم

 :(Psyllaephagus pistaciae Ferriere) الفاگوسيزنبور پارازاتوئيد پس -1

هاي  ي درون بدن پورهگذار با تخم( الف-9شکل) سياه تا سبز براقمتري  ميلي نيماين زنبور کوچك 

ايتن    (.ب -9شتکل ) (4115و مهرنژاد و امتاميخ   4101مهرنژادخ ) شود پسيلخ موهب از بين رفتن آفت مي

هتاي کشتور   کتاري ستته باشد که در تمتام پ ترين پارازيتوئيد پسيل معمولي پسته ميترين و مهمزنبور عمده

 .انتشار دارد

اعم از ستالم   (درخت پسته) هاي ترشح شده از گياه ميزبانيابي از رايحهاين زنبور در هريان ميزبان

به عنوان نشانير براي پيتدا کتردن پستيل    ( پسيل)و آلوده به پسيل و همگنين عسلك ترشح شده از ميزبان 

 .(الف 0510مهرنژادخ ) کنداستفاده مي

ان رضتوي  خراست ان تاستت  ي هاي پسته اغتدر کل ب دشمن طبيعي پسيلترين  مهم همگنين اين زنبور

 زيادي در کاهش همعيت آفت خواهتد داشتت   هاي پسته توانايي دم سمپاشي در باغتاست و در صورت ع

 .(0591و هالئيان و همکارانخ  0511هالئيانخ )
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هاي پسيل کند و نوزادان زنبور به خوبي در بدن پورهاين زنبور به تمام سنين پورگي پسيل حمله مي

-خود را به سرعت پيدا متي ( پسيل)هستجوگري بااليي داشته و ميزبان همگنين قدرت .  يابندپرورش مي

در نوسانات ( پسيل معمولي پسته)ي مفيدخ تطابا کامل با ميزبان خود هاي ديير اين حشرهاز ويژگي.  کند

 .(4115مهرنژاد و اماميخ  والف  0510مهرنژادخ )عوامل محيطي مانند نور و دما است 

هاي درخت پسته قرار دارندخ ي پسيل که روي برگهاي موميايي شدهپورهزنبور پسيالفاگوس داخل 

داختل  )ي زنبورها ها در پاييز ريزش کرده و در نتيجه شفيرهبرگ.  کندبه صورت شفيره زمستانيذراني مي

هايي کته پوشتش گيتاهي زيتر درختتان      در باغ.  افتندنيز همراه برگ روي زمين مي( ي موميايي پسيلپوره

هاي پسته شوند زيرا برگتري از زنبورهاي زمستانيذران در طو  زمستان تلف ميداردخ همعيت کم وهود

شتوند  بتاد هابجتا نمتي    يمانتد و بوستيله  کنند در البالي پوشش گياهي باقي متي که از درختان ريزش مي

 (.الف 0515 والف  0510مهرنژادخ )

-در اين زمان پتوره . شوندروردين ظاهر ميي سوم فحشرات کامل زنبور در طبيعت حدودا در دهه

ها توليدمثل ختود را  هاي هوان پسيل روي درختان پسته وهود دارند و به اين ترتيب زنبور با حمله به آن

 (.الف 0510مهرنژادخ )کند شروع مي

راه هاي پسته وهود ندارد بنابراين تنها  در باغ اين زنبور مفيدها که امکان پرورش و رهاسازي  از آن

و عمليتات   بتراي زنبتور   خطر خ استفاده از سموم کمتر هاي کم از طريا انجام سمپاشي آنممکن حمايت از 

ي مستتقيم بتا   به عنوان مثا  تراکم همعيت اين زنبور در ابتداي بهار رابطه  .باشدمي زراعي صحيح در باغ

رد و زياد در اواخر تابستتان و اوايتل   موهاي بيسمپاشي خ بنابراينميزان همعيت آن در پاييز سا  قبل دارد

همگنين شخم .  شودو در نتيجه کاهش همعيت آن در بهار ميپاييز باعث تلفات شديد همعيت اين زنبور 

ي همعيتت زنبورهتاي زمستتانيذران    باعث از بين رفتن بخش عمتده کامل سطح باغ در طو  زمستان هم 

 .(4101الف و  0515خ الف 0510مهرنژادخ )خواهد شد 

 

 

 

 

 

 

 .(اصلي) زنبور پارازيتوئيد پسيالفاگوس روي برگ پسته( الف -9 شکل

 .(اصلي) ها مشخص است پسيل که سياهرنگ شده و در بين ساير پوره ي پارازيته شده ي پوره( ب

 ب الف
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شتود فعاليتت زنبورهتاي    از عوامل دييري که موهتب کتاهش همعيتت زنبتور پستيالفاگوس متي      

پستيل   يهتاي پارازيتته  زنبورهتاي هيپرپارازيتوييتد بته پتوره    .  است( Hyperparasitoids)هيپرپارازيتوئيد 

و  کنندها تخميذاري ميحمله کرده و در آن( هايي که داراي زنبور پسيالفاگوس هستندپوره)معمولي پسته 

پسته در .  (ب 0515و الف  0510مهرنژادخ )شوند در نتيجه موهب از بين رفتن زنبورهاي پسيالفاگوس مي

در مجمتوع در حتدود نيمتي از    کته   ندشناسايي شتد هاي رفسنجان تعداد شش گونه هيپرپارازيتوييد کاري

زنبتور هيپرپارازيتوييتد   .  شتوند هتاي پستته را شتامل متي    همعيت پارازيتوييدها و هيپرپارازيتوييدهاي باغ

Syrphophagus aphidivorus (Mayr) (.  4115رنتژاد و امتاميخ   مه) ي غالب در اين منطقه بوده استگونه

ي پستيل معمتولي پستته در استتان خراستان      هاي موميتايي شتده  در بررسي زنبورهاي خارج شده از پوره

 .S زنبتور در ايتن منطقته هتم    رضويخ تعداد چهار گونه هيپرپارازيتوييد مورد شناسايي قترار گرفتنتد کته    

aphidivorus (.0511هالئيانخ )غالب بود ي گونه 

 :ها كفشدوزك -2

حضتور و تتراکم   .  کننتد هاي پسيل معمولي پسته حمله متي چندين گونه کفشدوزك به تخم و پوره

مهرنتژادخ  )ها در طو  سه فصل بهارخ تابستان و پاييز روي درختان پسته متفاوت استت  همعيت کفشدوزك

 (.الف 0510

د که در اين ميتان  انهي استان کرمان شناسايي شدهاي پستهتعداد هفت گونه کفشدوزك فعا  در باغ

 (.ب 0510مهرنژادخ )ي غالب بود در تمام مناطا استان گونه Oenopia conglobata Menetriesي گونه

گونه کفشدوزك مختلتف   شش خراسان رضوياستان  ي هاي پسته در باغ هاي انجام شده در بررسي

قش مهمي در کاهش همعيت آفت ها داراي بيشترين همعيت بوده و ن آن ي گونه سهکه اند شدهآوري  همع

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

(Goeze) (0591و هالئيان و همکارانخ  0511هالئيانخ )ي غالب بود گونه. 

ش مهمتي در  و نق ها در دو فصل بهار و پاييز بسيار قابل توهه استبه طور کلي فراواني کفشدوزك

هاي پستته بته   ها در باغدر حالي که در فصل تابستان همعيت آن کاهش همعيت پسيل معمولي پسته دارند

 .(ب 0510مهرنژادخ )يابد شدت کاهش مي

 :(Chrysoperla carnea (Stephens)) بالتوري سبز -3

بتا    الرو آن ارد وکاري ايران وهتود د است که در تمام مناطا پسته سبز رنيي يهحشربالتوري سبز 

نقتش مهمتي در کتاهش     خ پتوره  تختم و  پستته بخصتو   معمتولي  تغذيه از مراحل مختلف زندگي پسيل 

 (.00شکل) (الف 0510مهرنژادخ ) دارد در بهار و پاييز همعيت اين آفت
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 .(اصلي) هستند ضويخراسان ر ي هاي پسته خوار که داراي بيشترين همعيت در باغ سه گونه کفشدوزك پسيل -01شکل 

 

ي سن چهارم پسيل را مورد پوره 0111گراد در حدود ي سانتيدرهه 51يك الرو بالتوري در دماي 

البته با افزايش دما در اواخر بهار و بخصو  در تابستانخ قدرت توليتدمثلي بتالتوري   .  دهدتغذيه قرار مي

ي الروي از پستيل  لتوري سبز فقتط در مرحلته  که باهمگنين با توهه به اين.  يابدسبز به شدت کاهش مي

حستني ستعدي و همکتارانخ    )هتا استت   تر از کفشدوزكکند بنابراين ميزان پسيل خواري آن کمتغذيه مي

0519.) 

 

 

 

 

 

 

 .(اصلي) هاي پسيل پسته ا  تغذيه از پورهبالتوري سبز در ح( ب)و الرو ( الف)کامل  ي حشره -00شکل 

 

هاي فروردين و بويژه ارديبهشت  در ماهسبز   همعيت بالتوري خراسان رضويهاي کاريدر پسته

خودداري ( فروردين و ارديبهشت)هاي بي مورد ابتداي فصل است و چنانگه از سمپاشيبسيار زياد 

و  0511هالئيانخ )شودخ نقش مهمي در کاهش همعيت پسيل معمولي پسته در ابتداي فصل دارد 

 .(0591هالئيان و همکارانخ 

 

 

Hippodamia variegata Coccinella undecimpunctata Coccinella septempunctata 

 ب الف ب الف



 
23 

 :(.Anystis baccarum L) قرمز آنيستيده ي كنه -4

به دليل دارا بتودن پاهتاي   .  هستند متر ميلي 5/0تا  0به طو  تقريبا  با بدني نرم و هاي قرمز رنگ کنه

کمتي دقتت بته راحتتي قابتل تشتخيص        باروند و  هاي پسته با سرعت بسيار زيادي راه مي روي برگ بلند

 .(4110مهرنژاد و اوکرمنخ ) کنند پسيل تغذيه مي ي ها نيز از مراحل تخم و پوره هاين کن.  (04شکل)هستند 

بتوده و بته راحتتي در    بااليي  خراسان رضوي داراي همعيت ي هاي پسته در باغ ي شکارگراين کنه

از نکات قابل توهه در مورد ايتن کنته ايتن    .  هاي پسته قابل مشاهده استهاي پسيل روي برگکلني پوره

هالئيانخ )فعا  بوده و همعيت بااليي دارد  (هاي گرم تير و مردادحتي در ماه)که در تمام طو  فصل  است

 .(0591و هالئيان و همکارانخ  0511

 

 

 

 

 

 

 (.اصلي)هاي پسته  در حا  فعاليت روي برگقرمز آنيستيده  ي کنه -04شکل 

 

 :هاي شکاريسن -5

 Anthocoridaeي هتاي شتکاري ختانواده   ي پستته ستن  هااز ديير شکارگرهاي فعا  موهود در باغ

کتاري  در منتاطا پستته   Anthocoris minki pistaciae Wagnerي گونه در اين رابطه.  (05شکل ) هستند

هتا هتم در مراحتل    اين ستن .  استان کرمان به عنوان شکارگر فعا  پسيل معمولي پسته گزارش شده است

 (.4115مهرنژاد و اماميخ )کنند سنين مختلف پسيل تغذيه ميهاي ي کامل از پورهپورگي و هم حشره

 ي مفيتد اين حشره ا و حشرات بالغهپوره يروزانه يگراد متوسط تغذيهي سانتيدرهه 51در دماي 

وليدمثل در دماهاي باال بنابراين توانايي ت.  عدد است 50و  40ي سن چهارم پسيل به ترتيب حدود از پوره

 .(0591پورعلي و همکارانخ ) هاي مهم اين شکارگر استويژگي از( درهه 55تا )

هالئيتانخ  )کاري خراسان رضوي نيز گتزارش شتده استت    همگنين اين سن شکارگر از مناطا پسته

0511.) 
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 (.الف 0510مهرنژادخ )هاي پسته  در حا  فعاليت روي برگ( .Anthocoris sp) سن شکاري -05شکل 

 

 :منابع

هاي چسبي زرد رنگ در کاهش همعيت پسيل بررسي کارايي سه نوع از تله. 0516. د يحييسياماميخ  -
موسسه تحقيقات پسته  :کرمان. هاي تلفيقي در باغ هاي پستهها در روشنپسته و ارزيابي امکان کاربرد آ

 .005-44-71-115-011-44-14-16کشورخ 

تعيين  وبر روي پسيل معمولي پسته  011و اس سي بررسي اثر آفت کش مُوِنت. 0590. اماميخ سيد يحيي -
 خموسسه تحقيقات پسته کشور :رفسنجان. اثرات هنبي آن بر روي دو گونه از دشمنان طبيعي اين آفت

11102-16-16-2. 

کش موسپيالن روي پسيل پسته و بررسي اثر حشره. 0579. اماميخ سيد يحيي و محمد رضا افشاري -
( 00-44)-77140 خموسسه تحقيقات پسته کشور :رفسنجان .مفيد پسيالفاگوس اثرات هنبي آن روي زنبور

- 005. 

روي پستيل پستته و اثترات هنبتي آن       (WG %25) کش آکتتارا بررسي اثر حشره. 0515. بصيرتخ مهدي -
 (.005-44-10-102خ موسسه تحقيقات پسته کشور :رفسنجان. روي دو گونه از دشمنان طبيعي پسيل

کش هديد روي پسيل پستته و اثترات هتانبي آن روي دو    بررسي تاثير سه حشره. 0512. بصيرتخ مهدي -
 .005-44-14-100خ موسسه تحقيقات پسته کشور :رفسنجان. گونه از دشمنان طبيعي پسيل

بررسي تاثير دما و تراکم ميزبان بر ميزان . 0591 .خردمند تايونمهرنژاد و ک محمد رضا خهرهپورعليخ ز -

ي آفات و مجله.  Anthocoris minki pistaciae (Hem.: Anthocoridae)دآوري سن شکارگر تغذيه و زا
 .16-70 خ  (0) 79خ بيماري هاي گياهي
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هاي  بررسي عمومي عوامل زنده کنتر  طبيعي پسيل معمولي پسته و معرفي گونه. 0511. مهديهالئيانخ  -

موسسه  :خراسان رضويخ خراسان رضوي در استان غالب با توهه به وفور همعيت و وسعت پراکنش

 .011-051111-15-7115-15101خ تحقيقات پسته کشور

معرفي دشمنان طبيعي پسيل معمولي پسته . 0591. و علي هوينده بصيرت مهديهالئيانخ مهديخ  -

Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) دومين همايش . هاي خراسان رضوي کاري در پسته
 .56   کرمانخ ايرانخ خيت کنتر  آفاتملي مدير

 همعيت تراکم تغييرات. 0511. شجاعي محمود و ايزدي قنبالنيخ حمزه محمد رضاخ قدير نوريحسنيخ  -

دانش  يمجله. رفسنجان منطقه در Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) پسته پسيل
 .91-95   خ(4) 21خ گياهپزشکي ايران

تاثير رژيم غذايي و دما بر رشد و . 0519 .شجاعي و محمود محمد رضا مهرنژاد خرضيهخ محسني سعدي -

 4خ شناسيفصلنامه تخصصي تحقيقات حشرهزادآوري بالتوري سبزخ دشمن طبيعي پسيل معمولي پستهخ 

 .092-079خ   (5)

و ارتفاع گياه در اثر ههت هغرافيايي . 0510 .رضايي عبدالمجيدو  هاديان عليرضا خسينسيداالسالميخ ح -

هاي زرد با استفاده از تله Agonoscena pistaciae (Hom; Psyllidae)شکار حشرات کامل پسيل پسته 

خ   (5) 6خ علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعيدار و تخمين همعيت تخم و پوره آنخ رنگ چسب

440-447. 

ليه پسيل پسته بر روي زنبور پارازيتوئيتد  بررسي اثرات سوء سموم مصرفي ع. 0574. مهرنژادخ محمد رضا -
Psyllaphagus . 005-00-70-155خ موسسه تحقيقات پسته کشور :رفسنجان. 

هاي سموم هديد روي پسيل پسته در مقايسه با سموم بررسي تاثير غلظت. 0575. مهرنژادخ محمد رضا -
 .005-00-74-01 خموسسه تحقيقات پسته کشور :رفسنجان. مجاز و استاندارد

سازمان انتشارات  :تهران. هاي مهم ايرانپسيل پسته و ساير پسيل. الف 0510. محمدرضامهرنژادخ  -

 .آموزش کشاورزي تحقيقات و

بررسي قدرت پسيل خواريخ رشد و زادآوري کفشدوزك هاي شکارگر . ب 0510. محمدرضامهرنژادخ  -
 .005-44-71115-11-4خ موسسه تحقيقات پسته کشور :کرمان .پسيل معمولي پسته

هاي هرز و بقاياي گياهي در زمستان بر روي بررسي تأثير حذف علف. الف 0515. حمدرضام خمهرنژاد -
 .005-44-71115-10-04خ موسسه تحقيقات پسته کشور :کرمان. معيت پسيل معمولي پسته در بهاره

هيپرپارازيتوييدهاي آن در بررسي نوسانات همعيت زنبور پسيالفاگوس و . ب 0515. محمدرضامهرنژادخ  -
 .005-44-71115-11-0خ موسسه تحقيقات پسته کشور :کرمان. شرايط طبيعي
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