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  چکیده:

محسـوب  درختان پسـته کشـور   آفت کلیدي   Agonoscena pistaciaeپسیل معمولی پسته 

 بـود. ) بر روي این آفت  WPبررسی اثر کائولین فرآوري شده (سپیدانهدف از این تحقیق . شودمی

کیلـو   30کائولین (سپیدان)  -1هاي کامل تصادفی شامل تیمارهاي این آزمایش در قالب طرح بلوك

در هزار صابون محلول پاشی کیمیـا جهـت پوشـش و چسـبندگی      2گرم در هزارلیتر آب (به همراه 

در هزار صابون محلول پاشـی   2کیلو گرم در هزارلیتر آب (به همراه  50کائولین (سپیدان)  -2بهتر) 

 -5لیتـر در هـزار لیتـر آب     5/0سـم مونتـو    -4لیتر در هزار لیتر آب  4/0سم کونفیدور  -3کیمیا) 

، 21، 14، 7و  نوبت شامل: یک روز قبـل از سمپاشـی   هشتها در نمونه برداري .شاهد آب پاشی بود

 14، 7بـرداري  انجام شد. میانگین تعداد پوره پسیل در نمونهس از سمپاشی روز پ 52و  44، 35، 28

-روز پس از سمپاشی کم بود و بین تیمارهاي کائولین و سموم مقایسه و شاهد اختالف معنـی  21و 

تیمـار  در روز پـس از سمپاشـی    28بـرداري  داري مشاهده نشد. میانگین تعداد پوره پسیل در نمونه

ایـن رونـد تـا     داري نداشـت.  که با تیمارهاي موونتو و شاهد اخـتالف معنـی  بود کونفیدور بیشترین 

مربـوط بـه تیمـار     پوره کمترین جمعیت ادامه داشت بطوریکه روز پس از سمپاشی 44برداري نمونه

در هزار + صابون کیمیـا   30در هزار بود و با تیمارهاي کائولین 2در هزار + صابون کیمیا  50کائولین

برداري تیمارهـاي کونفیـدور و   در هزار و شاهد اختالف معنی داري نداشت. همچنین در این نمونه 2

بـرداري  نداشتند. با اینکه در نمونهداري موونتو جمعیت باالیی داشتند و با تیمار شاهد اختالف معنی

در هـزار   2در هـزار + صـابون کیمیـا     50روز پس از سمپاشی جمعیت آفـت در تیمـار کـائولین    52

 داري مشاهده نشد.  کمترین بود ولی بین تیمارها اختالف معنی

 

  کائولینپسیل معمولی پسته، هاي کلیدي:  واژه

  مقدمه:  

مهمتـرین   Agonoscena pistaciae (Homoptera: Psyllidae)پسـیل معمـولی پسـته    

گـردد کـه هـر سـاله خسـارت      ¬آفت درختان پسته کشور و آفت کلیدي این محصول محسوب مـی 
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کند. قدرت تولید مثل باال و همچنـین تعـداد نسـل متعـدد     هاي پسته کشور وارد میزیادي را به باغ

وبت جمعیت بسـیار بـاالیی را تولیـد    ها در یک یا چند ن¬این آفت باعث شده است که در اغلب سال

کرده و خسارت زیادي به درخت و محصول وارد نماید. حالت طغیـانی ایـن آفـت عـالوه بـر کـاهش       

گـردد  ¬ها و ضعف درخت می¬هاي سال آینده، ریزش برگ¬محصول سال جاري باعث ریزش جوانه

تـوان تـا حـدودي    ی مـی ). جمعیت آفت را با رعایت چند توصیه زراعی و غیر شیمیای1381(مهرنژاد،

کاهش داد ولی فعالً مبارزه شیمیایی عملی ترین روش براي کـاهش جمعیـت آفـت و جلـوگیري از     

 خسارت آن است.  

انـد و در حـال حاضـر سـموم     هاي زیادي علیه آفت پسیل پسته آزمایش شدهکشتاکنون حشره

انویدور و موونتو بـر علیـه پسـیل    ، آکتارا، کالیپسو، زولونمتعددي مانند کنسالت، کونفیدور، دارتون، 

؛ 1379و افشـاري،  ¬؛ امـامی 1373؛ مهرنـژاد،  1370شـود (ابوسـعیدي،  معمولی پسته اسـتفاده مـی  

). مصرف متوالی این سموم در یک دوره چنـد  1391و امامی  1390؛ یزدانی، 1384و 1383بصیرت، 

رعایت نشـدن سـطح زیـان    ساله بدلیل چند نسلی بودن و قدرت زادآوري باالي این آفت و همچنین 

هاي بی رویه کشاورزان باعث بروز پدیده مقاومت، از بین رفتن دشمنان طبیعی اقتصادي و سمپاشی

جدیـدي آزمـایش و در    مـواد گـردد. بـه همـین دالیـل الزم اسـت      ¬آفت و طغیان شدیدتر آفت می

اومـت و عـوارض   ها از بـروز پدیـده مق  ¬کشدسترس باغداران قرار گیرد، تا با مصرف متناوب حشره

هـا روي آفـت و   دیگر جلوگیري شود. همچنین با اسـتفاده آگاهانـه از سـموم و توجـه بـه اثـرات آن      

حشرات مفید و با کاربرد سموم انتخابی و چند منظوره در قالب اصول مدیریت تلفیقی آفـات، بتـوان   

  پسیل معمولی پسته را کنترل نمود.  

بر روي این آفت و گیاه )  WPوري شده (سپیدانبررسی اثر کائولین فرآهدف از این تحقیق 

  .باشدمی Oenopia conglobata contaminataمیزبان و اثرات جنبی آن روي الرو کفشدوزك 

  

  مروري بر منابع :
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بررسی اثر سموم شیمیایی روي پسیل پسته سابقه طوالنی دارد و بسیاري از سموم کلره و فسفره 

) طـی  1370انـد. ابوسـعیدي (  ¬اند و سموم موثر توصیه شـده شدهقدیمی بر علیه این آفت آزمایش 

) چنـد آفـت کـش    1373آزمایشاتی حشره کش آمیتراز را بر روي آفت مناسـب دانسـت. مهرنـژاد (   

شـان،  ) را روي این آفت آزمایش نمود و با توجه به اثـر خـوب  سالت، کونفیدور، دارتون و کاسکید(کن

مود. وي همچنین براي اولـین بـار اثـرات جنبـی سـموم مـورد       آنها را براي کنترل این آفت توصیه ن

 1379آزمایش خود را بر روي زنبور پارازیتوئید پسیالفاگوس بررسی کرد. امامی و افشـاري در سـال   

اثر حشره کش موسپیالن را بر روي این آفت بررسی و آن را مناسب دانستند و اثر جنبی آن را روي 

) طی دو تحقیـق جداگانـه   1384و  1383رزیابی نمودند. بصیرت (زنبور مفید پسیالفاگوس متوسط ا

هاي آکتارا، کالیپسو و انویدور را بر روي آفت آزمایش کرد و آنها را بر روي آفـت مـوثر   ¬حشره کش

دانست ولی شرایط خاصی براي استفاده هر کدام تعیین نمود. وي اثر جنبـی ایـن سـموم را نیـز بـر      

 contaminata Oenopia conglobataوزك پسـیل خـوار   روي زنبـور پسـیالفاگوس و کفشـد   

بررسی نمود که آکتارا و کالیپسو جزو سموم با خطر متوسط و خطرناك دسته بندي شدند و انویدور 

هـاي بیسـکایا بـا مـاده مـوثره تیاکلوپرایـد و       ¬باشد. همچنین حشره کش¬جزو سموم بی خطر می

  ).1390اند (یزدانی، ¬مموري براي کنترل این آفت آزمایش و توصیه شده

هاي پسـیل پسـته   ¬کش مونتو با ماده موثره اسپیروتترامات را روي پوره ) اثر حشره1391امامی (

روز بعد از سمپاشی بـه طـور معنـی      2 نتایج این تحقیق نشان داد حشره کش مونتو در بررسی کرد.

ز همانند سموم مقایسـه  رو 7داري اثر کمتري نسبت به سموم مقایسه داشت، ولی با گذشت زمان تا 

دار اثر بیشتري نسـبت بـه سـموم مقایسـه در کنتـرل پسـیل       ¬روز به طور معنی 21و  14و پس از 

در این تحقیق همچنین اثرات جنبـی موونتـو بـر روي حشـرات کامـل زنبـور        معمولی پسته داشت.

ایج نشـان  نت بررسی شد. O. conglobata پسیالفاگوس، حشرات کامل و الرو کفشدوزك پسیل خوار

داد حشره کش مونتو روي حشرات کامل زنبور پسیالفاگوس و الروهاي کفشدوزك مـذکور در گـروه   
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سموم بی خطر و روي حشرات کامل کفشدوزك در گروه سموم با خطر جزیـی قـرار مـی گیـرد. بـا      

  ها اثرات جنبی موونتو کمتر از سموم مقایسه ارزیابی گردید.¬توجه به نتایج این آزمایش

باشد. فرمول کائولین یک ماده معدنی سفیدرنگ حاوي سیلیکات آلومینیوم، قابل حل در آب می

). این ترکیب هیچ گونه مسمومیتی Knight et al., 2000باشد (می Al4Sio4O10(OH)شیمیایی آن 

براي گیاهان و جانوران ندارد و از نکات بارز آن قابلیت شستشوي آسان از روي محصول، پس از 

). کائولین یک ماده معدنی خوراکی است که براي پستانداران Glenn et al., 2005باشد (اشت میبرد

باشد باشد و بنابراین یک ترکیب مناسب و مطمئن جهت برنامه مدیریت آفات میغیر سمی می

)Glenn and Puterka, 2005ها و ). کائولین براي محافظت از گیاهان در برابر حشرات، پاتوژن

 Glenn et al., 1999; Puterka etرود ( هاي حرارتی به کار میین از آفتاب سوختگی و تنشهمجن

al., 2003; Wand et al., 2006; Farazmand, 2013 کائولین در روي گیاهان به صورت یک الیه .(

گردد. کائولین داراي ها میپودر سفید رنگ قرار گرفته و موجب تغییر رفتار حشرات و پاتوژن

- ریزي بوده و منجر به کاهش بقاي حشرات آفت میصیت دور کنندگی، ممانعت از تغذیه و تخمخا

 Glenn etباشد (شود. از نکات بارز این ترکیب شتستوي آسان از روي محصول پس از برداشت می

al., 1999.( 

اریهاي باشد، علیه آفات و بیمکه ماده موثره آن کائولین می) Sourroundسوراند ( فرموالسیون

). به ویژه کارایی این ترکیب طبیعی Glenn et al., 1999; SaourK, 2005مختلف موثر بوده است (

، Bactrocera oleae (rossi)مگس میوه زیتون،  ,.Cacopsylla Pyri Lدر مبارزه با پسیل گالبی 

 Ceratitis capitata، و مگس میوه مدیترانه، Agonoscena targionii lichtensteinپسیل 

(wiedemann) ) روي درختان هلو، سیب و خرمالو به اثبات رسیده استPasquaalini et al., 2002 

Mazor and Erez, 2004; Saour and Makee, 2003; Saour, 2005 در تونس سه بار ترکیب .(

 .Cسوراند در باغات مرکبات در مقایسه با سموم ماالتیون و اسپینوزاد علیه مگس مدیترانه 

capitata (wiedemann)  تاثیر بهتري داشته و موجب کنترل طوالنی مدت آفت می گردد
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)Baraham et al., 2007 کاربرد کائولین در مبارزه با زنجرك .(Homalodisca coagulante  عامل

باشد در روي درختان که یک بیماري باکتریایی مسدود کننده آوند چوبی می Pierceانتقال بیماري 

). پاشیدن الیه نازکی از زرات ریز کائولین روي Puterka et al., 2003یت آمیز بوده است (انگور موفق

 ,.Glenn et al) گردید (Aphis spiraecolaدرخت هاي سیب باعث مرگ و میر شته سبز مرکبات (

1999.(  

هاي مختلف موجب کاهش آلودگی به با غلظت) ®Sepidan( سپیدان کاربرد کائولین فرآوري شده

درصد میزان خسارت  15گردیده و با افزایش غلظت تا  Ectomyelois ceratoniaeکرم گلوگاه انار 

تواند مربوط به اثر دور کنندگی کائولین به صورت علت این تاثیر می آفت نیز کاهش یافته است.

% 5ی درختان انار با کائولین سپیدان همچنین محلول پاش ).Moshiri et ai., 2011( مکانیکی باشد

در منطقه ساوه تاثیر مطلوبی در کاهش خسارت آفتاب سوختگی میوه انار داشته و شاخص آفتاب 

درصدي آفتاب  77کاهش داده به طوري که موجب کاهش حدود  28/1به  36/4سوختگی را از 

) تاثیر 1393و همکاران ( فرازمند ).1391(فرازمند،  سوختگی میوه هاي انار نسبت به شاهد شد

خراسان رضوي، خراسان  در پسته پسیل پوره برWP)  سپیداننام تجاري بهکائولین فرآوري شده (

 اثر پاشی¬روز پس از محلول 21درصد تا  5جنوبی، سمنان و قم بررسی نمودند که تیمار کائولین 

   .است داشته آفت این جمعیت کاهش روي خوبی

  ها:مواد و روش

 روي پسیل پسته:  آزمایش تاثیر کائولین فرآوري شده 

و کونفیـدور  هـاي  کشمعرفی شده و مقایسه آن با حشرهکائولین فرآوري شده سپیدان آزمایشات 

 1این آزمـایش در تـاریخ   د انجام شد. نشوهاي پسته برعلیه این آفت مصرف میکه فعالً در باغمونتو 

انجام شد. درختان مورد سمپاشی بصورت ردیفی کاشـته شـده و    آباد نوقشمسدر  1396ماه  مرداد

صـبح شـروع و در سـاعت     5/6سال بود. سمپاشی در تاریخ ذکر شده در ساعت  30سن تقریبی آنها 

  صبح خاتمه یافت و هوا در طول سمپاشی آرام (بدون باد) بود.   5/9
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قسمت (تیمار) تفکیک شد.  جپنبه چهار قطعه (بلوك) تقسیم کرده و هر بلوك به  مورد نظرباغ 

انتخاب گردید و در هر بلوك تیمارها بطور تصادفی  (IV, III, II, I)ابتدا چهار بلوك بطور تصادفی 

هاي کامل تصادفی شامل ین آزمایش در قالب طرح بلوكامعین و نقشه طرح ترسیم گردید. 

در هزار صابون محلول  2همراه کیلو گرم در هزارلیتر آب (به  30کائولین (سپیدان)  -1 تیمارهاي

کیلو گرم در هزارلیتر آب  50کائولین (سپیدان)  -2 پاشی کیمیا جهت پوشش و چسبندگی بهتر)

 -4 لیتر در هزار لیتر آب 4/0سم کونفیدور  -3 در هزار صابون محلول پاشی کیمیا) 2(به همراه 

سمپاش فرغونی موتوري صد  و با بود شاهد آب پاشی -5 لیتر در هزار لیتر آب 5/0سم مونتو 

هاي پسته اجرا شد. در ضمن بعد از اجراي هر تیمار، سمپاش بطور لیتري و سرالنس معمول در باغ

 -1نوبت شامل:  هشتها در کامل با آب شسته شد و سپس تیمار بعدي اجرا گردید. نمونه برداري

بیست و  -4س از سمپاشی روز پ چهارده -3روز پس از سمپاشی  هفت -2یک روز قبل از سمپاشی 

سی و پنج روز پس از سمپاشی  -6روز پس از سمپاشی  هشتو بیست  -5روز پس از سمپاشی  یک

-انجام شد. در این نمونهپنجاه و دو روز پس از سمپاشی  -8 چهل و چهار روز پس از سمپاشی -7

برگچه  15تعداد ها از درختانی که در قسمت مرکزي واحدهاي آزمایشی واقع شده بودند برداري

ها از درختان مورد آزمایش بطور تصادفی و از تمام جهات درختان و پسته چیده شد. چیدن برگچه

هاي چیده شده از هر واحد آزمایش با توجه به تیمار هاي باالو پایین آنها انجام گرفت. برگچهقسمت

ب مشخص کننده تیمار و و تکرار آنها بطور جداگانه داخل پاکت پالستیکی گذاشته شدند و برچس

پسیل روي و پشت برگچه ها  هايو تخم هاتکرار روي آنها چسبانده شد. در آزمایشگاه تعداد پوره

شمارش شدند و در جداول مخصوصی درج گردیدند. سپس میانگین جمعیت آفت در هر واحد 

سط نرم آفزار توآزمایشی محاسبه گردید. داده هاي مربوطه در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی 

تیمارها با آزمون دانکن در  يمورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد و مقایسه میانگین ها SASآماري 

  % انجام شد.5سطح 

  نتایج
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) مبنی بر این است که سبزآور کیمیابا توجه به اینکه توصیه شرکت سازنده کائولین (سپیدان) ( 

خیلی کم باشد بنابراین میانگین تعداد پوره پسیل در به پسیل باغ براي استفاده از این ماده آلودگی 

). 1داري مشاهده نشد (جدول برداري قبل از سمپاشی کم بود و بین تیمارها اختالف معنینمونه

بین تیمارهاي  کم بود و روز پس از سمپاشی 21و  14، 7برداري میانگین تعداد پوره پسیل در نمونه

داري مشاهده نشد. میانگین تعداد پوره پسیل در تالف معنیکائولین و سموم مقایسه و شاهد اخ

تیمار کونفیدور با میانگین  شروع به افزایش نمود بطوریکه روز پس از سمپاشی 28برداري نمونه

قرار گرفت که با تیمارهاي موونتو و شاهد   Aپوره بیشترین جمعیت را داشت و در گروه  73/8

کمترین میانگین جمعیت مربوط به تیمار  بردارينمونهنداشت. در این  دارياختالف معنی

در هزار + صابون  300کائولینبود که با تیمارهاي  در هزار 2در هزار + صابون کیمیا  50کائولین

روز پس  28برداري در نمونه مشاهده نگردید. دارياختالف معنیموونتو و شاهد  ،در هزار 2کیمیا 

با  در هزار 2در هزار + صابون کیمیا  50کائولیندر تیمار  پسیلمیانگین تعداد پوره  از سمپاشی

 در هزار 2در هزار + صابون کیمیا  30کائولین هايپوره روي هر برگچه کمترین بود و با تیمار 43/2

پوره روي  85/42تیمار موونتو با میانگین برداري نمونهنداشت. در این  دارياختالف معنیو شاهد 

در . داري نداشتجمعیت را داشت و فقط با تیمار کونفیدور اختالف معنیهر برگچه بیشترین 

در هزار +  50روز پس از سمپاشی باز هم کمترین جمعیت مربوط به تیمار کائولین 44برداري نمونه

 در هزار و شاهد 2در هزار + صابون کیمیا  30کائولین در هزار بود و با تیمارهاي 2صابون کیمیا 

برداري تیمارهاي کونفیدور و موونتو جمعیت ري نداشت. همچنین در این نمونهاختالف معنی دا

روز پس  52برداري در نمونهداري نداشتند. با اینکه در باالیی داشتند و با تیمار شاهد اختالف معنی

در هزار کمترین بود ولی  2در هزار + صابون کیمیا  50کائولینجمعیت آفت در تیمار  از سمپاشی

  مشاهده نشد.  داريمارها اختالف معنیبین تی

روز پس از سمپاشی  21و  14، 7 قبل از سمپاشی و برداريپسیل در نمونه تخممیانگین تعداد 

داري بود و بین تیمارهاي کائولین و سموم مقایسه و شاهد اختالف معنی در همه تیمارها کم
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کونفیدور در تیمار  پسیل تخممیانگین تعداد  روز پس از سمپاشی 28برداري در نمونه .مشاهده نشد

در هزار +  50کائولینتیمارهاي با ولی  نداشت دارياختالف معنی موونتو رین بود و با تیماربیشت

داري اختالف معنیو شاهد  در هزار 2در هزار + صابون کیمیا  30در هزار، کائولین 2صابون کیمیا 

ز سمپاشی بیسترین جمعیت تخم در تیمار موونتو مشاهده روز پس ا 35برداري در نمونه نشان داد.

روز پس از سمپاشی  44برداري در نمونه .داري داشتشد که با هر دو تیمار کائولین اختالف معنی

 2در هزار + صابون کیمیا  50تیمار کائولین بیشترین جمعیت تخم در تیمار شاهد مشاهده شد و با

جمعیت  روز پس از سمپاشی 52برداري در نمونهباز هم  ه شد.داري مشاهداختالف معنی در هزار 

داشت  دارياختالف معنیو با بقیه تیمارها بیشترین جمعیت تخم در تیمار شاهد مشاهده شد 

  . )2(جدول

  

هاي مورد مقایسـه روي پسـیل   کشدر تیمار کائولین و حشره مقایسه میانگین تعداد پوره -1جدول 

 1396پس از سمپاشی در آزمایش سال  وقبل  هايبرداريمعمولی پسته در نمونه

  تیمارها

 30کائولین

+ صابون 

در  2کیمیا 

  هزار

 50کائولین

+ صابون 

در  2کیمیا 

  هزار

 4/0کونفیدور 

  در هزار

 5/0مونتو 

  در هزار
  شاهد (آّب)

  A 01/1  A 48/1  A 52/2  A 92/0  A 07/1 قبل از سمپاشی

  A 22/0  A 28/1  A 07/0  A 32/0  A 48/0 پس از سمپاشی روز 7

  A 27/0  A 88/0  A 2/0  A 23/0  A 7/0 پس از سمپاشی روز 14

 A 64/0 A 4/0 A 55/0 A 72/0 A 03/1 پس از سمپاشی روز 21

  B 94/0  B 85/0  A 73/8  AB 82/7  AB 67/3 پس از سمپاشی روز 28

  C 12/3  C 43/2  AB 79/32  A 85/42  BC 78/13 پس از سمپاشی روز 35

  B 78/9  B 18/8  A 43/52  A 22/69  AB 85/29 پس از سمپاشی روز 44

  A 57/46  A 7/21  A 22/30  A 32/60  A 78/65 پس از سمپاشی روز 52
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هاي مورد مقایسـه روي پسـیل   کشمقایسه میانگین تعداد تخم در تیمار کائولین و حشره -2جدول 

 1396سمپاشی در آزمایش سال و پس از قبل  هايبرداريمعمولی پسته در نمونه

  تیمارها
+  30کائولین

صابون کیمیا 

 در هزار 2

 50کائولین

+ صابون 

 2کیمیا 

 در هزار

کونفیدور 

 در هزار 4/0

 5/0مونتو 

 در هزار
 شاهد (آّب)

 A 64/0 A 48/1 A 45/1 A 58/0 A 3/0 قبل از سمپاشی

 A 25/0 A 56/0 A 13/0 A 20/0 A 75/0 پس از سمپاشی روز 7

 AB 10/0 AB 30/0 AB 20/0 A 40/0 B 03/0 پس از سمپاشی روز 14

 A 75/1 A 25/0 A 13/0  A 80/1 A 28/0 پس از سمپاشی روز 21

 B 31/0 B 45/0 A 71/24  A 28/20 B 25/2 پس از سمپاشی روز 28

 B 10/8 B 08/1  AB 65/12  A 18/31 پس از سمپاشی روز 35
AB 

40/15  

 AB 43/20 B 95/11 AB 80/17 AB 35/27 A 75/50 پس از سمپاشی روز 44

  B 40/24 B 80/21 B 48/11 B 28/17 A 28/56 پس از سمپاشی روز 52
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