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   پسيل پستهرات تراکم جمعيتيتغي

Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae)   
  در منطقه رفسنجان

  
  ۴ و محمود شجاعي۳ حمزه ايزدي،۲، قدير نوري قنبالني*۱محمدرضا حسني
 ، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رفسنجاناستاديار، ۱

 يلاستاد گروه گياه پزشکي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردب، ۲
   دانشگاه وليعصر، رفسنجان،استاديار، ۳

   علوم و تحقيقات تهراناستاد گروه حشره شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد، ۴
 )۵/۱۲/۸۸:  تاريخ تصويب– ۹/۹/۸۸: تاريخ دريافت(

  
  چکيده

  
 تاترين آف مهم، يکي از Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer،  پستهپسيل
شناسي آفات در   مطالعه دقيق زيست.باشد  ايران ميکارير تمام مناطق پسته د پستهدرختان

هاي مديريت تلفيقي آفات در يک منطقه خاص  شرايط صحرايي، اولين گام در تدوين برنامه
 در اين تحقيق تغييرات فصلي جمعيت تخم، پوره و حشرات کامل پسيل پسته طي .است
 نسل ۶ها نشان داد اين حشره  بررسي. ن بررسي شد در منطقه رفسنجا۱۳۸۷ و ۱۳۸۶هاي  سال

ميانگين طول دوره فعاليت حشرات کامل، . در سال دارد) نسل هفتم(کامل و يک نسل ناقص 
 و ۴/۲۷±۶/۲، ۸/۲۷±۲/۵ي اول تا ششم طي دو سال به ترتيب ها نسلتخم و پوره براي 

 پوره در سه ارتفاع  وتخمتاثير ارتفاع درخت بر توزيع جمعيت .  روز محاسبه شد۹/۱±۱/۲۷
فزايش اپوره  و پايين، مياني و باالي درخت نشان داد که با افزايش ارتفاع گياه، تراکم تخم

  .يابدمي
  

  .يشناس زيستتغييرات جمعيت،  ،Agonoscena pistaciae پسيل پسته، :هاي کليديواژه
  

  مقدمه
 ترين مهم، يکي از .Pistacia vera Lپسته، 

کشور است که ارزش اقتصادي بسيار محصوالت باغي 
اين گياه از دير باز در نقاط مختلف ايران . بااليي دارد

در حال حاضر . مورد کشت و ازدياد قرار گرفته است
استان کرمان و در اين استان شهرستان رفسنجان 

 منطقه پسته کاري ايران و جهان محسوب ترين مهم
  ).Sheibani et al., 1995; Razavi, 2005( شود مي

 Agonoscena pistaciae، پسته   پسيل 

Burckhardt & Lauterer تا آفترين مهم، يکي از 
 تمام مناطق اين حشره در. باشد ميران اي پسته درختان

 و از زمان فعال شدن  گسترش داردکشورپسته كاري 
درختان پسته در اسفند بر روي آنها ظاهر شده و تا پس 

پاييز فعاليت نموده و  از برداشت محصول در اوايل
خسارت قابل توجهي به محصول پسته و درخت وارد 

پوره و حشرات کامل اين آفت در سطح پشت و . کند مي
ي درختان از شيرة آنها تغذيه کرده و عالوه ها برگروي 

خسارت اين . کند ميبر تغذيه، عسلک فراواني نيز ترشح 
حشره موجب پوک شدن، نيم مغز شدن، ناخنداني، 

پوره اين حشره با . شود ميهش وزن و اندازه ميوه کا
. شود مي موجب ريزش قبل از موعد آنها ها برگتغذيه از 

همچنين اين حشره عالوه بر خسارت به محصول همان 
ي ميوه سال آينده و کاهش ها جوانهسال، باعث ريزش 

 ;Esmaili, 1996)شود ميمحصول در سال آتي نيز 

Samih et al. 2005; Hassani, 2009).  
ي ها برنامهي آفات در تدوين شناس زيستبررسي 
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اولين گام . مديريت تلفيقي آفات امري ضروري است
براي تعيين زمان مناسب کنترل هر آفت در يک منطقه 

ي آن در شرايط شناس زيستخاص، مطالعه دقيق 
آوري شده،  صحرايي است تا بر اساس اطالعات جمع

 مشخص و برنامه نقاط ضعف زندگي آفت مورد نظر
 – Dastgheyb)کنترل بر مبناي آن تعيين شود

Beheshti & Seyedoleslami, 1987).  
    پسيل پسته حشره اي چند نسلي است که بسته 

ي آن در سال تغيير ها نسلبه شرايط آب و هوايي تعداد 
 Dezianian & Sahragardو ) ٢٠٠١( Assar. کند مي

 در منطقه دامغان ي پسيل پسته راشناس زيست )٢٠٠٤(
با توجه به اهميت پسيل پسته در . بررسي کرده اند

منطقه رفسنجان و عدم وجود اطالعات کافي در رابطه با 
 ترين مهمي اين آفت در اين منطقه به عنوان شناس زيست

تغييرات تراکم منطقه پسته كاري كشور، در اين تحقيق 
ي ها سال طي  اين آفت در شرايط صحراييجمعيت
 همچنين در اين تحقيق.  بررسي شد١٣٨٧ و ١٣٨٦

تاثير ارتفاع درخت پسته بر پراکنش فضايي جمعيت 
  .پسته نيز مورد بررسي قرار گرفت  پوره پسيل وتخم

  
  ها مواد و روش

بررسي تغييرات فصلي جمعيت حشرات کامل پسيل 
  پسته

  پسيل پسته حشرات کامل جمعيتتغييرات فصلي
 به مساحت اي پسته اغب ر د١٣٨٧ و ١٣٨٦ي ها سالطي 

 واقع در دانشگاه آزاد اسالمي واحدحدود نيم هکتار 
تله  عدد ١٢براي اين منظور از . رفسنجان بررسي شد

 سانتيمتر که به ١٠×٢٠به ابعاد   چسبندهزرد رنگ
 در قسمت باال و شرق درخت  از يکديگر متر١٠ فاصله

ت بر اساس نتايج تحقيقا. شده بودند استفاده شدب صن
Seyedoleslami et al. (2002) هاي زرد براي شکار و  تله

تخمين تراکم جمعيت حشرات کامل پسيل پسته 
ترجيحاً در جهت جنوبي و يا شرق و باالي درخت 

 از اول فروردين تا اول آبان. کارايي بيشتري دارند
 بازديد ها تلهاز هفته دو بار  هر ١٣٨٧ و ١٣٨٦ي ها سال

 هر تله شمارش و  شده درکارش کامل اتو تعداد حشر
  شده درشکار پس از شمارش حشرات کامل. دشثبت 

 با .ند تعويض شدها تله ،يبردار نمونههر تله در هر نوبت 

هاي تغييرات  آوري شده منحني ي جمعها دادهاستفاده از 
فصلي جمعيت حشرات کامل رسم و با توجه به نتايج به 

هر يک از دست آمده، تعداد نسل و دوره فعاليت 
  .ي پسيل پسته تعيين شدها نسل

   تخم و پوره پسيل پسته جمعيتتغييرات فصليبررسي 
 نيز  پسيل پسته تخم و پوره جمعيتتغييرات فصلي

 پسته ديگري به  باغ در١٣٨٧ و ١٣٨٦ي ها سالطي 
در مجاور باغ انتخابي براي  مساحت حدود نيم هکتار

براي . دبررسي تغييرات جمعيت حشرات کامل بررسي ش
 پسته رقم اوحدي درختاصله  ٢٠ تعداد اين منظور

 و انتخابتقريباً هم اندازه و هم سن در باغ مورد نظر 
اوايل فروردين همزمان با باز  از .گذاري شدند عالمت
اوايل آبان مصادف با ريزش  تا ي درختانها برگشدن 

 ٤٠ در مجموع ( برگ٢ز هر درخت ا برگ درختان،
 چيده و به  از ارتفاع ميانيدفيبه طور تصا) برگ

در آزمايشگاه تعداد تخم و . ندآزمايشگاه منتقل شد
 کناري برگچهدر سطح پشت و روي  هاي موجود پوره

يک دستگاه با استفاده از سمت راست 
برداري از  نمونه. دش شمارش و ثبت استريوميکروسکوپ

با استفاده . جمعيت تخم و پوره دو بار در هفته انجام شد
ي شده، نمودارهاي مربوط به آور جمعهاي  ز دادها

تغييرات فصلي جمعيت تخم و پوره رسم و با توجه به 
نتايج به دست آمده، تغييرات فصلي جمعيت، دوره 

 پسيل پسته  و تعداد نسلها فعاليت هر يک از نسل
  .تعيين شد

 پسته بر پراکنش فضايي جمعيت تاثير ارتفاع درخت
  پسته  پوره پسيلتخم و

 بر  درخت پستهبررسي تاثير ارتفاعبه منظور 
در باغ  ،پسيل پسته پوره پراکنش فضايي جمعيت تخم و

  اصله درخت پسته رقم اوحدي١٠آزمايشي تعداد 
  شدنباز انتخاب و از زمان تقريباً هم اندازه و هم سن

 ها برگ تا زمان ريزش )اواسط فروردين( درختان برگ
، )حدود يک متري (ايينارتفاع پاز سه ) اوايل آبان(

) حدود دو متري ( و باال)حدود يک و نيم متري(مياني 
 هر ي دربردار نمونهبراي . ي انجام شدبردار نمونهآنها 

 برگ از هر ١٢ در مجموع( برگ ٤ ارتفاع از هر درخت
  چيده از چهار سمت درخت) ارتفاع مختلف٣ در درخت
 اگانهي مربوط به هر ارتفاع به طور جدها برگشد و 
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 شده و پس از نصب  کيسه پالستيکي قرار داده يکدرون
   به آزمايشگاه منتقلهاي حاوي مشخصات اتيکت
يک دستگاه در آزمايشگاه با استفاده از . شدند

 و پشتدر سطح   پوره و تخمتعداد استريوميکروسکوپ
 . شمارش و ثبت شدچه کناري سمت راست برگروي هر
با استفاده از . ه انتخاب شد يک هفتها برداري نمونهفاصله 
ط به تغييرات ي شده، نمودارهاي مربوآور جمعي ها داده

 ارتفاع مختلف رسم و با توجه ٣ پوره در جمعيت تخم و
 ٣ در رجيح محل تخمريزيبه نتايج به دست آمده ت
  .ارتفاع مختلف تعيين شد

  

  نتايج
 تغييرات فصلي جمعيت حشرات کامل پسيل پسته

ي جمعيت گير نمونهآمده از ي به دست ها داده
   ١٣٨٧ و ١٣٨٦ي ها سالحشرات کامل پسيل پسته طي 

 نسل ٦نشان داد که اين حشره در منطقه رفسنجان 
در سال دارد ) نسل هفتم(کامل و يک نسل ناقص 

تاريخ شروع، پايان و اوج جمعيت حشرات ). ١شکل(
 و ١٣٨٦ در سال ها نسل هر يک از هکامل و طول دور

چنانچه مشاهده .  ارايه شده است١ل  در شک١٣٨٧
 ١٣٨٧، شروع فعاليت حشرات کامل در سال شود مي

همچنين جمعيت .  بوده است١٣٨٦زودتر از سال 
 بوده ١٣٨٦ بيشتر از سال ١٣٨٧حشرات کامل در سال 

ميانگين طول دوره فعاليت حشرات کامل براي هر . است
ي اول تا ششم طي دو سال به ترتيب ها نسليک از 

 و ٢٩±١/٧، ٥/٢٢±٥/٣، ٣٤، ٣٣±١/٧، ٢٧±٨/٢
ميانگين طول دوره فعاليت .  روز محاسبه شد٥/٢١±١/٢

) نسل اول تا ششم(ي مختلف ها نسلحشرات کامل براي 
  . روز محاسبه شد٨/٢٧±٢/٥طي دو سال 
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تاريخ هاي نمونه برداري 

1386ميانگين تغييرات تعداد حشره كامل در سال  1387ميانگين تغييرات تعداد حشره كامل در سال

  
  ١٣٨٧ و ١٣٨٦ي  تغييرات فصلي جمعيت حشرات کامل پسيل پسته به ازاي تله زرد رنگ چسبنده در سال زراع‐١شکل 

  
  

  تغييرات فصلي جمعيت تخم و پوره پسيل پسته
ي جمعيت تخم بردار نمونهي به دست آمده از ها داده
 ١٣٨٧ و ١٣٨٦ي زراعي ها سال پسيل پسته طي هو پور

 نسل ٦نشان داد که اين حشره در منطقه رفسنجان 
در سال دارد ) نسل هفتم(کامل و يک نسل ناقص 

ي نسل هفتم برخي به پوره ها تخم). ٣ و ٢ي ها شکل(
تبديل شدند، اما تعدادي از آنها تفريخ نشده يا پس از 
تبديل شدن به پوره در سنين مختلف پورگي همراه با 

بنابراين، نسل هفتم به . ريزند مي بر روي زمين ها برگ
جمعيت تخم و . عنوان يک نسل ناقص در نظر گرفته شد
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 ١٣٨٦از سال  بيشتر ١٣٨٧پوره پسيل پسته در سال 
 ١٣٨٧بوده و شروع تخمريزي حشرات کامل در سال 

تاريخ شروع، پايان، طول .  بوده است١٣٨٦زودتر از سال 
 در ها نسلدوره هر نسل و اوج تخمريزي در هر يک از 

 نشان داده ٣ و ٢ي ها شکل در ١٣٨٧ و ١٣٨٦ي ها سال
 براي هر يک از ريزيميانگين طول دورة تخم. شده است

ي دوم تا ششم طي دو سال به ترتيب ها نسل
 ٥/٢٥±١/٢ و ٣٠، ٥/٢٥±٥/٣٠،٣٠/٢±٧/٠، ٥/٢٥±٥/٣

ي ها نسلميانگين طول دورة تخم براي . روز محاسبه شد
 روز ٤/٢٧±٦/٢طي دو سال ) نسل دوم تا ششم(مختلف 

به دليل اين که شروع تخمريزي حشرات . محاسبه شد
و  شود مي انجام ها برگکامل قبل از باز شدن 

ي از جمعيت تخم همزمان با شروع باز شدن بردار نمونه
 انجام شد دوره تخمريزي براي نسل اول در ها برگ

ميانگين طول دورة . محاسبه طول آن دوره استفاده نشد
پورة نسل اول تا ششم طي دو سال به ترتيب 

 و ٢٧±٢/٤، ٢٧±٢/٤، ٥/٢٦±٧/٠، ٢٤، ٥/٢٩±١/٢
 طول دورة ميانگين.  روز محاسبه شد٥/٢٨±١/٢

طي دو سال ) نسل اول تا ششم(ي مختلف ها نسل
  . روز محاسبه شد١/٢٧±٩/١
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ميانگين تغييرات تعداد پوره در سال 1386 ميانگين تغييرات تعداد پوره در سال 1387

  
  ١٣٨٧ و ١٣٨٦ي زراعي ها سال تغييرات فصلي ميانگين جمعيت پورة پسيل پسته به ازاي برگچه کناري در ‐٣شکل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ۹۷  ... تغييرات تراکم جمعيت پسيل پسته :و همکارانحسنی   

  

کنش فضايي جمعيت تاثير ارتفاع درخت پسته بر پرا
  پسته  پوره پسيلتخم و

 ميانگين تراکم ١٣٨٦ي سال ها برداري نمونهدر 
جمعيت تخم پسيل پسته در سه ارتفاع پايين، مياني و 

 ٢٠/٣٦±٥/٤ و ٦٠/٣١±٠/٤، ٤٠/١٤±٧/١باال به ترتيب 
بنابراين، ). ١جدول ( به دست آمد عدد بر برگچه کناري

ي باالي تاج پوشش ها قسمتتراکم تخمريزي در 
.  بوده استي مياني و پايينها قسمتدرختان بيشتر از 

ميانگين تراکم جمعيت پوره در ارتفاع پايين، مياني و باال 
 عدد ٨٥/٥٣±٦/٦ و ٣٤/٤٥±٨/٥، ٧١/٢٠±٩/٢به ترتيب 

بنابراين، تراکم ). ١جدول (بر برگچه کناري به دست آمد 
  .پوره نيز در قسمت باالي تاج پوشش درخت بيشتر است

  
 تراکم تخم و پوره پسيل SE±(Mean( ميانگين ‐١جدول

  پسته در سه ارتفاع مختلف به ازاي برگچه کناري
  ارتفاع   تخم   پوره

 a٨٥/٥٣±٦/٦    aباال  ٢٠/٣٦±٥/٤  
 b٣٤/٤٥±٨/٥   bمياني  ٦٠/٣١±٠/٤ 
  c٧١/٢٠±٩/٢  

c پايين  ٤٠/١٤±٧/١ 
دار در سطح حروف متفاوت در هر ستون بيانگر وجود اختالف معني*

  .است% ٥احتمال 
  

  بحث
حشرات کامل پسيل پسته از اواسط تا اواخر اسفند 
در باغ هاي پسته ظاهر شده و حشرات کامل قبل از باز 

 قرار ها جوانهي خود را بر روي ها تخم ها برگشدن 
عادت تخمريزي در پسيل گالبي نيز وجود اين . دهند مي

تخمريزي حشرات کامل به ). Esmaili, 1996(دارد 
 ها برگصورت انفرادي و يا دسته اي در پشت و روي 

 به صورت ها تخم در تخمريزي دسته اي، .شود ميانجام 
شروع . مجتمع، نيم دايره و يا دايره گذاشته مي شوند

سط فروردين و ي پسيل پسته از اواها پورهفعاليت 
طبق بررسي . باشد مي ها برگهمزمان با باز شدن 

Dezianian & Sahragard (2004)  ي پسيل ها پورهظهور
 از ها برگپسته در منطقه دامغان همزمان با باز شدن 
. گيرد مياواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت صورت 

بنابراين شروع فعاليت درختان پسته و پسيل پسته در 
سنجان زودتر از دامغان است که با توجه به منطقه رف

تر بودن رفسنجان نسبت به  شرايط آب و هوايي و گرم
  .دامغان توجيه پذير است

جمعيت تخم و پوره پسيل پسته در تغييرات فصلي 
 از تاريخ ١٣٨٧ و در سال ١٦/١/٨٦ از تاريخ ١٣٨٦سال 

 شروع و در هر دو سال تا تاريخ بيست و دوم ٩/١/٨٧
 ١٣٨٧ به دليل اين که در سال .مه داشتمهر ادا

 درجه ١/٤ميانگين دماي روزانه در ده روز اول فروردين 
 بود، لذا فعاليت حشرات ١٣٨٦سلسيوس بيشتر از سال 

کامل و تخمريزي آنها حدود يک هفته زودتر از سال 
 نتايج حاصل از بررسي تغييرات فصلي . شروع شد١٣٨٦

پسيل پسته طي جمعيت حشرات کامل، تخم و پوره 
 نشان داد اين حشره در منطقه ١٣٨٧ و ١٣٨٦ يها سال

) نسل هفتم( نسل کامل و يک نسل ناقص ٦رفسنجان 
 مقايسه تراکم جمعيت حشرات کامل، تخم .در سال دارد

 که جمعيت دهد ميو پوره پسيل پسته در دو سال نشان 
.  است١٣٨٦ باالتر از سال ١٣٨٧اين آفت در سال 

 نسبت ١٣٨٧اي روزانه در فصل تابستان ميانگين دماه
 درجه سلسيوس بيشتر بوده ٢/١، ١٣٨٦به تابستان 

اين اختالف دما از عوامل مهم افزايش تراکم . است
 ١٣٨٦ نسبت به سال ١٣٨٧جمعيت اين حشره در سال 

 & Dezianianو  Assar (2001)مطالعات . باشد مي

Sahragard (2004)  قه  اين آفت در منطدهد مينشان
 نسل ٥دامغان، يکي ديگر از مناطق پسته کاري کشور، 

با توجه به تفاوت . کامل و يک نسل ناقص در سال دارد
جغرافيايي و آب و هوايي رفسنجان و دامغان، بيشتر 
بودن تعداد نسل پسيل پسته در منطقه رفسنجان قابل 

ميانگين طول دوره فعاليت حشرات کامل، . توجيه است
ي اول تا ششم طي دو سال به ترتيب ها نسلتخم و پوره 

 . روز محاسبه شد١/٢٧±٩/١ و ٤/٢٧±٦/٢، ٨/٢٧±٢/٥
Dezianian & Sahragard (2004)فعاليت  طول دورة 

 روز و ساير ٤٠ تا ٣٥نسل اول پوره پسيل پسته را 
  . روز گزارش نموده اند٢٤ تا ٢١ را ها نسل

صلي ي از تغييرات فبردار نمونهنتايج به دست آمده از 
 پوره پسيل پسته در سه ارتفاع پايين، جمعيت تخم و

 ١٣٨٦مياني و باالي درخت طي فصول بهار و تابستان 
نشان داد که با افزايش ارتفاع ميزان تخمريزي نيز 

ي ها قسمتبه عبارت ديگر پسيل پسته . افزايش مي يابد
ي مياني و پاييني ها قسمتباالي درخت را نسبت به 

يز در نتراکم پوره . دهد ميتر، ترجيح براي تخمريزي بيش
طبق . ارتفاع باال و مياني بيشتر از ارتفاع پايين بود

تراکم جمعيت پسيل گالبي  Brunner (1984)تحقيقات 
نيز در ارتفاع باالي درخت بيشتر از ارتفاع مياني و 

ي ها برنامهاين امر در . پاييني گزارش شده است
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ه و همچنين در ي از جمعيت پسيل پستبردار نمونه
 شود ميبنابراين پيشنهاد . مبارزه شيميايي اهميت دارد

 از يک ارتفاع مشخص ها نمونهي، بردار نمونهدر زمان 
ي ها ارتفاعي از بردار نمونهانتخاب شوند و در صورت 

ي مربوط به هر ارتفاع به طور جداگانه ها نمونهمختلف 
  .بررسي شوند

  

  سپاسگزاري
 اندركاران و همكاران گرامي تنويسندگان از كليه دس

زمينه الزم را   كهدر دانشگاه آزاد اسالمي واحد رفسنجان
 و همچنين از ندا هجهت انجام اين پژوهش فراهم نمود

 که در انجام اين تحقيق آقاي مهندس مهدي بصيرت
                        .كمال تشكر را دارندهمکاري نموده اند 
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