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 چکیده

تعدادی از باغات، تنوع در  به رغم خسارت شدید این آفت. باشدمی های کشورکاریستهت مهم در بسیاری از پاآفی از خوار پسته یکپروانه میوه

ها روی کشاثرات مضر این آفتنیز و سموم رایج بخش از کاربرد عدم حصول نتایج رضایتهمچنین  باشدسموم توصیه شده علیه آن کم می

ها شامل آبامکتین و ترکیب امامکتین کش از گروه آورمکتنینکارایی دو حشره باشد. در این تحقیقمی کنترل این آفت دشمنان طبیعی از مشکالت

در دو سال متوالی در  هاآزمایشخوار پسته ارزیابی شدند. بنزوئیت + لوفنورون که روی الرو برخی از آفات بالپولکی موثر هستند روی پروانه میوه

ی هاخوار، دانهبرای ارزیابی تاثیر سموم روی پروانه میوههای مذکور انجام شد. کشهای کامل تصادفی با دوزهای مختلف حشرهقالب طرح بلوک

بندی )تعداد دانه در شد. همچنین وضعیت نهایی خوشه پاشی شمارشروز بعد از سم 22 و11، 12، 2خشکیده و خسارت دیده توسط الروها 

نشان داد که همه تیمارهای مورد آزمایش، روی الروهای  رها محاسبه شد. نتایجو میزان کارائی تیما خوشه( نیز در تیمارهای مختلف ثبت گردید

گرم در هزار از امامکتین بنزوئیت + لوفنورون  221و  211 آبامکتین و لیتر در هزار از  3/1و  4/1. بهترین کارایی در دوزهای این آفت موثر بودند

 شود. توصیه میخوار پسته در هزار ورتیمک برای کنترل پروانه میوه 3/1دی، دوز های اقتصامشاهده شد. با توجه به اثربخشی و نیز جنبه

  هاکشحشره ،میوه خوار پستهپروانه کنندهای رشد حشرات، ها، تنظیمنیآورمکت کلیدی: کلمات
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Abstract  

Pistachio fruit moth is one of the most important pests of pistachio orchads. In spite of severe damage of this pest in 

some orchards, the variety of recommended pesticides against it is very limited. Oxydemeton-methyl and fentione have 

been registered and recommended against this pest. Low efficiencies of these compounds and also the harmful effects 

of these pesticides on natural enemies are the problems of using these insecticides. In this study, the efficacy of two 

avermectine based compounds including abamectin and emamectin benzoate+lufenouran, which are effective on the 

larvae of some lepidopterous pests were tested against pistachio fruit moth. The experiments were performed in two 

consecutive years in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with different doses of the insecticides. To 

evaluate the effect of pesticides on the pest, dried and damaged seeds by larvae of pest were counted 7, 12, 18 and 25 

days after spraying. The final number of seeds per cluster was also recorded and the efficiency of treatments was 

calculated. The results showed all treatments were effective against larvae of the moth. In general, higher doses of 

abamectin (0.4 and 0.6 lit/1000 lit) and higher doses of emamectin benzoate+ lufenouran (200 and 250 gr/1000 lit) were 

more efficient than other treatments. In general aspects, it seems that abamectin in rate of 0.6 lit/1000 lit is the best 

treatment for controlling this pest. 
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 مقدمه

 بخش کشاورزی کشور یصادراتی هاکاالترین مهماز پسته      

اصلی ت از مشکالیکی آفات پسته همواره . شودمحسوب می

های ها، تفاوتتنوع و تعدد گونه. اندتولید پسته در کشور بوده

 و میزان نحوهتنوع در  همچنین ،شناسی و رفتارشناسیزیست

تر کرده به نحوی که پیچیده راکنترل آنها  ،خسارت این آفات

موفق و جامع مدیریت این آفات  برنامهجهت دستیابی به یک 

خوار میوه پروانهحال حاضر  در مطالعات مداومی الزم است.

 :Recurvaria pistaciicola Danil (Lepidoptera پسته

Gelechidae)  عمده مناطق یکی از این آفات مهم در بسیاری از

 مناطقپراکنش و تراکم آن در که  دباشپسته کشور میکاشت 

مسن با درختان قدیمی  هایر باغمختلف کشور متفاوت است. د

 ،ها از تنهجدا شدن پوستک ای زیاد وهشکافوجود  بدلیل

فراهم  برای الروهای زمستانگذران بسیار مناسبی هایپناهگاه

 بیشتر است هادر این باغخسارت آفت  تراکم جمعیت وبوده و 

(Abousaeedi & Mehrnejad 1992; Mehrnejad 2014) . 

-های ریز و برگحشرات کامل نسل اول در اوایل بهار روی میوه

الروهای جوان با ایجاد یک سوراخ ریز در  .کنندریزی میها تخم

کرده و ی میوه وارد میوه شده و از جنین جوان تغذیه پوسته

تا قبل از  الروهاخسارت   د.نشومیی دیگری سپس وارد میوه

-یابد و هر الرو میمیاستخوانی میوه ادامه  سخت شدن پوسته

  مورد حمله قرارا ی رشدی خود چندین میوه رطی دورهتواند 

خسارت الروهای نسل اول منجر به سیاه . ن ببردداده و از بی

در اواخر بهار همراه  .شودها میشدن، خشکیدگی و ریزش میوه

های تنه شکافاستخوانی میوه، الروها در  ستهبا سخت شدن پو

شده و حشرات  تبدیل به شفیره ی درختانهاو زیر پوستک

-تخم هاروی میوه در باغ ظاهر شده و هماکامل نسل دوم در تیر

بیرونی م نر الروهای نسل دوم عمدتاً از پوسته د.کننمی ریزی

در . کنندمیتغذیه میوه و در صورت خندان بودن از مغز میوه 

-ی الروهای نسل دوم با آلودگی قارچاغلب موارد محل تغذیه

ک در ی .(Mehrnejad 2014) های ساپروفیت همراه خواهد بود

خوار میوه پروانهبررسی دو ساله در کشور عراق میزان خسارت 

Yaman -Abu& شده است ) گزارش  درصد 62تا  21بین 

2009  Jarjes).  ن میزان دقیق خسارت و سطوح زیاتاکنون

با توجه به  .نشده استتعیین  ما اقتصادی این آفت در کشور

برخی  رددر صورت عدم مبارزه شیمیایی  مشاهدات نگارندگان،

 21 بیش ازتا تواند این آفت مییزد  قدیمی استانباغات  از

  . محصول را از بین ببرددرصد 

ها در کشکارایی آفت زمینهمطالعات بسیار محدودی در      

طی یک بررسی یکبار ت انجام شده است. فکنترل این آ

و یا دو بار سمپاشی با تیودیکارب  کشحشره سمپاشی با

فت آدر هزار برای کنترل این  2/1به نسبت  ازآمیتر کشحشره

 Abousaeedi & Mehrnejad)شده است مناسب گزارش 

از لیست سموم مجاز کشور حذف آمیتراز  امروزه البته. (1992

و کاربرد تیودیکارب نیز به علت سمیت  (Yeganeh 2019) شده

در یک زیاد برای موجودات غیر هدف محدود شده است. 

کش زیستی حشرهو  دیپرا یاستام اهی تاثیرآزمایشگ مطالعه

Bacillus thuringiensis kurstaki  خوار پستهمیوه پروانهروی 

 ار مناسب یو تاث Btو کارایی بسیار کم  هگرفتبررسی قرار  دمور

 . (Shahabi Nejad et al.  2011)شده است گزارش دیپرا یاستام

از یک  های ماکروسیکلیک هستند کهها الکتونورمکتینآ

 Streptomyces avermitilis (ex  اکتینومیست خاکزی به نام

Burg et al. 1979) Kim and Goodfellow 2002  به دست

حاوی مخلوطی از  و ی از اعضای این گروهیکآبامکتین . آیندمی

  %21و کمتر از   B1a اَورمکتین %11موثر )بیش از  دو ماده

های آفت شرات و کنهکنترل حبرای  و ( استB1b اَورمکتین

وسیعی از محصوالت زراعی، درختان میوه،  دامنهروی 

 & Strongشود )سبزیجات و گیاهان زینتی در دنیا استفاده می

Brown  1987 Lasota & Dybas  1991;) .  در ایران نیز

کنترل مگس مینوز جالیز و سبزی و کنه زنگار برای آبامکتین 

 سمیت بسیار زیاد. (Yeganeh 2019)مرکبات توصیه شده است 

نسبی برای  بودن یانتخاببرای آفات هدف و  کشاین آفت

-دشمنان طبیعی آن را ترکیبی مناسب برای کاربرد در برنامه

  Lasota & Dybasکرده است ) آفات های مدیریت تلفیقی

یک اَورمکتین نیمه مصنوعی  نیز اِمامکتین بنزوئیت .(1991

امامکتین د. شومشتق می B ورمکتیناَاست که از تخمیر 

های مختلفی گونه کش گوارشی و موثر علیهبنزوئیت یک حشره

  .Eckel et al)  بالپولکی در محصوالت مختلف استاز آفات 

1996; Jansson et al.  1997; Bengochea et al.  2014.)  در

ایران نیز ترکیب امامکتین بنزوئیت با لوفنوران با نام تجاری 

داران متفاوتی از بالپولک هایفیت برای کنترل گونه -پروکالیم

. (Yeganeh 2019)توصیه شده است و حبوبات  سبزیجات آفت

از ترکیبات رشد حشرات و   نیز یک تنظیم کنندهلوفنوران 

ست و بیشتر به صورت ا  ای و از مشتقات اورهاورهبنزوئیل فنیل

( chtMa® تجارتی )با ناملوفنوران در ایران . گوارشی موثر است

برای کنترل کرم سیب و پروانه چوبخوار پسته به ثبت رسیده 

 تجارتی کارب )با نامفنوکسی -همچنین ترکیب لوفنوران. است
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®Lufoxچوب (  نیز توسط سازمان حفظ نباتات برای پروانه-

 . (Yeganeh 2019)خوار پسته ثبت و توصیه شده است 

 در بسیاری از باغاتخوار وهمی پروانه به رغم خسارت شدید     

متیل و متوندیهای اکسیکشحشرهتابحال تنها ، کشور پسته

اند ثبت و توصیه شدهدر ایران  این آفتعلیه فنتیون 

(Yeganeh 2019) .ها روی دشمنان کشسمیت باالی این آفت

 .Bustamante et al.  1999; Grützmacher et al)طبیعی 

خوار فعالیت قابل میوهکرم رزه علیه که همزمان با مبا( 2004

همچنین و  (Mehrnejad 2014)توجهی در باغات پسته دارند 

از  در کشور هاکشاین آفتدسترسی به تولید و محدودیت 

 باشد. مشکالت استفاده از این ترکیبات می

طی پسته خوار میوه پروانهگسترش جغرافیایی  با توجه به     

نیاز  ،( Mehrnejad 2014) آنافزون وزو اهمیت ر سالهای اخیر

وجود های موثر علیه این آفت کشتری از آفتبه سبد کامل

کارایی مناسب، اثرات سوء زیست محیطی  داشتن تا ضمن دارد

های کشاورزی گذاشته و امکان بروز و کمتری را بر اکوسیستم

در راستای  ها نیز کاهش یابد.کشتوسعه مقاومت به آفت

کش حشره ترکیبات موثر و مناسب روی این آفت،شناسایی 

امامکتین  آماده مصرف حاوی کش ترکیبیو حشرهآبامکتین 

 لوفنوران که روی الرو برخی از آفات بالپولکی وبنزوئیت 

  Lasota & Dybas) اند محصوالت کشاورزی موثر گزارش شده

2020  .et al Balaško Kadoić;  1991 )  مورد آزمایش قرار

 تند.  گرف

 

 هامواد و روش

-1613های سال صحرایی این پژوهش در هایآزمایش     

در یک باغ آلوده در  هاآزمایش ،انجام شد. در سال اول 1612

 "N 53° 58' 46 "07 '16 °32 د یبُفروییه شهرستان مَبخش بَ

E))  .رقم ساله و از  31حدود  مورد آزمایش درختانانجام شد

 پروانهبه  سابقه آلودگی بسیار شدیدی ذکورند. باغ مبادامی بود

ها در ، بررسیباغ مذکوربر دوم عالوه  در سالخوار داشت. میوه

 '35 °31باغ دیگری در منطقه بهادران شهرستان مهریز یزد نیز 

70" N 54° 90' 84" E))  .این باغ حدود  درختانانجام گرفت

نیز پروانه  قهدند. در این منطقوچی بورقم کلهساله و از  41

های اخیر خود را به عنوان یک آفت خوار پسته در سالمیوه

 د. وشمیجدی نشان داده و سمپاشی علیه آن انجام 

 Vertimec 1.8)آبامکتین  کشدر بررسی حاضر از حشره     

EC)  تیامامکتین بنزوو  %41لوفنوران کش ترکیبی حشرهو 

11% (Proclaim-fit 50 WG تولید )نجنتاشرکت سی 

(Syngenta) 22/1های در سال اول غلظت استفاده شد. سویس 

گرم در هزار از  221و  121لیتر در هزار از ورتیمک و  42/1و 

فیت مورد آزمایش قرار گرفتند. با توجه به نتایج به پروکالیم

به هر  جدید غلظت یک سال اول، هایآزمایشدست آمده در 

برای  ال دوم اضافه شد.ها در آزمایشات سکدام از آفتکش

های غلظت کش ورتیمک در، حشرهسال دوم هایآزمایش

فیت در کش پروکلیمحشره لیتر در هزار و 3/1و  42/1، 22/1

گرم در هزار استفاده شدند.  221و  211، 121 هایغلظت

 اِلپیتولید شرکت یو (EC 20) متیلمتوندیاکسیکش حشره

(UPL)  نیز به عنوان شاهد   ر هزارد 2/1هندوستان با دوز

 ،در نظر گرفته شد. در شاهد هایآزمایشمثبت در تمامی 

 با آب تیمار شدند.فقط درختان 

های کامل تصادفی بر اساس طرح بلوک هاآزمایشتمامی      

درخت  سه شد. در هر تکرار برای هر تیمار انجام با سه تکرار 

اوایل فروردین  در نظر گرفته شد. با بازدیدهای متوالی از

با توجه به عدم وضعیت خروج حشرات کامل پایش شد. 

اختصاصی  های جنسی و یا هر جلب کنندهشناسایی فرمون

وضعیت الروها و تعیین اوج پرواز برای  دیگری برای این آفت،

به صورت مستمر های شفیرگی زیر پوست درختان پوستک

اوج پرواز یش های آزمادر سالگرفت. میمورد ارزیابی قرار 

 خوار در هر دو منطقه تقریباً در بازهحشرات کامل پروانه میوه

فروردین اتفاق افتاد که همزمان با شروع   24الی  21زمانی 

و به اصطالح رایج در  پسته روی خوشه هایدانه تشکیل

با استفاده از  عملیات سمپاشیبود.  هاشدن دانه ی ارزنیمرحله

لیتری انجام شد. تمامی  111نی سمپاش فرغویک دستگاه 

در ساعات  وفروردین ماه  61تا  22 زمانی ها در بازهسمپاشی

درجه سانتیگراد و رطوبت  13تا 12در دامنه دمایی  اولیه صبح 

 انجام شد. درصد و در هوای آرام صبحگاهی  61 حدود نسبی

 یهاخوار، دانهبرای ارزیابی تاثیر سموم روی پروانه میوه     

، 12، هفت ی آفت درخشکیده و خسارت دیده توسط الروها

 هر ازکار برای این. شدندروز بعد از سم پاشی شمارش  22 و11

و  انتخاب از چهار جهت جغرافیایی درخت خوشه چهاردرخت 

 ،های آلودهشمارش شدند. دانه های هر خوشهتعداد کل دانه

تغذیه و چیده شده و پس از انتقال به آزمایشگاه وضعیت 

خوار مورد بررسی قرار گرفت. وجود خسارت الروهای میوه

در داخل  ای الرو روی پوسته میوه، حضور الروسوراخ تغذیه

، تغذیه از جنین و وجود فضوالت الروی از عالئم آلودگی میوه

حتی یکی از  مشاهدهکه در صورت  خوار بودندمیوه پروانهبه 

نوان میوه آلوده در نظر گرفته مورد نظر به ع دانهها، این نشانه
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توانست مربوط می هادر غیر این صورت خشکیدگی دانه شد.می

ها و یا عوامل سنک ،هابه عوامل دیگری نظیر خسارت سن

روی  ایاین موارد سوراخ قابل مشاهده که درفیزیولوژیک باشد. 

. ماندجنین کامالً سالم و سفید می و نداشتوجود  میوه پوسته

خوار شمارش های خسارت دیده توسط پروانه میوهدانهتعداد 

. گردیدشد و درصد خسارت یا آلودگی در هر خوشه محاسبه 

روز بعد از  62 ،ها در هر خوشههمچنین تعداد کل دانه

ها در سمپاشی مورد ارزیابی قرار گرفت تا تاثیر سمپاشی

ای مورد بررسی قرار گیرد. بر )تعداد دانه در خوشه( بندیخوشه

که از چهار جهت و در  خوشه هشتها در اینکار نیز تعداد دانه

قرار شمارش انتخاب شده بودند مورد  هر درخت دو ارتفاع

 واریانس تجزیه  SASافزار ها با استفاده از نرم. دادهگرفتند

بندی ( گروه%2ها با استفاده از آزمون دانکن )و میانگین شدند

 شدند.

 

  جینتا

های مربوط به میزان خسارت پروانه س دادهواریان تجزیه 

در تاثیر تیمارها  نشان داد که 1612خوار پسته در سال میوه

 ، CV = 2.25; p = [5;10](F ;0.03 = (24.69هفتم  روزهای

هیجدهم ، CV020. = 4.12; p = [5;10](F ; = 73.25(دوازدهم 

)26.22 = ; CV040. = ; p692. = [5;10](F  و بیست و پنجم

)51.30 = ; CV040. = ; p54.3 = [5;10](F  بعد از سمپاشی

ها به کرم مقایسه میانگین درصد آلودگی دانهدار بود. معنی

ورتیمک  روز پس از سمپاشی نشان داد تیمار هفتخوار در میوه

نسبت به  دانه، درصد آلودگی 3/6 ± 1/1در هزار با   42/1

 ه استداشت را بیشترین میزان کنترل( %1/14 ± 2/6شاهد )

ها به کرم میوه(. مقایسه میانگین درصد آلودگی دانه1)جدول 

تیمارهای که روز پس از سمپاشی نشان داد  22خوار در 

 221(، پروکلیم فیت %12/11 ± 2/1در هزار ) 42/1ورتیمک 

در هزار  2/1و اکسی دیمتون متیل ( %2/2 ± 4/1گرم در هزار )

-معنیاختالف ( %6/2 ± 1/1نسبت به شاهد )( 11/1% ± 6/1)

 (.1دار داشتند )جدول 

 .1612در تیمارهای مختلف در منطقه میبد در سال  Recurvaria pistaciicolaها به آلودگی دانهمعیار(  خطای ±درصد ) میانگین .1جدول 
Table 1.  Mean percentage (±SE) of seeds damaged by Recurvaria pistaciicola under different treatments in Maybod 

region in 2017. 

Treatments 
Time of Samplings (Days After Traetment) 

7 12 18 25 

 Vertimec 0.25lit/1000lit 8.47 ±1.85 AB 7.06 ± 1.47 B 10.28 ± 2.63 AB 3.46 ± 1.47 AB 
 Vertimec 0.45lit/1000lit 3.60 ± 1.06 B 4.32 ± 1.00 B 4.91 ± 1.37 B 1.07 ± 0.54 B 
 Proclaim-fit 150g/1000lit 8.78 ± 4.69 AB 9.89 ±5.58 B 11.57 ± 4.22 AB 4.12 ± 3.28 AB 

 Proclaim-fit 250g/1000lit 7.42 ±3.44 AB 6.78 ± 3.73 B 8.63 ± 3.24 AB 2.17 ± 0.37 B 
 Oxydemeton-methyl 1.5/1000lit 6.66 ± 1.23 AB 4.87 ± 1.22 B 8.03 ± 1.77 B 0.98 ± 0.3 B 

 Control 14.86 ±3.52 A 20.14 ± 1.87 A 18.18 ± 2.61 A 7.34 ± 1.13 A 
Means within a column followed by the same letters are not significantly different using Duncan’s multiple range test 

(P> 0.05). 

خوار میوه پروانهط به خسارت های مربوواریانس دادهتجزیه با    

داری بین تفاوت معنی، هر دو منطقهدر  در سال دوم پسته

انجام شده در منطقه میبد  هایآزمایشدر ها دیده نشد. بلوک

داری بین تیمارها برداری تفاوت معنیهفت روز پس از نمونه

در اما  ،CV = p2;  = [7;14](F ;0.13 = (22.11وجود نداشت 

، CV = p2.45;  = ]14;7[(F ;0.07 = (32.86ازدهم دو روزهای

 و و بیست CVp20;  = ]14;7[(F ;0.0001> = (22.26جدهم هی

پس از  CV = p7.56;  = ]14;7[(F ;0.007 = (41.21پنجم 

-دیده شد. در آزمایشبین تیمارها دار سمپاشی اختالف معنی

-برداریو نمونه میزان آلودگی در تمامی تیمارها دومهای سال 

بود و به صورت کلی کمترین میزان آلودگی  تر از شاهدکمها 

در هزار دیده شد  3/1در بین تیمارهای مختلف در ورتیمک 

p; 4.31 = ]14;7[(F = .0 ;3هفت در منطقه بهادران (. 2)جدول 

)87.24 = CV 0.85 = (33.68 12 و; CV = p0.45;  = ]14;7[(F   

داری در میزان آلودگی به کرم روز پس از سمپاشی تاثیر معنی

و  ر بین تیمارها دیده نشد اما با گذشت زماندخوار پسته میوه

CV = p= 8.81;  ]14;7[(F ;0.0003 روز 11های برداریدر نمونه

 CV = p2.65;  = ]14;7[(F ;0.057 = (21.70روز  22و  = (21.73

 درشد.  مشاهدهتیمارها  بین داراثرات معنیبعد از سمپاشی 

لودگی آروز پس از سمپاشی کمترین میزان  11این منطقه نیز 

( که در %11/1±  21/1در هزار بود ) 3/1در تیمار ورتیمک 

 را داشت تاثیر بهترین (  %31/12 ± 21/6) مقایسه با شاهد

 . (6)جدول 
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 .1613در تیمارهای مختلف در منطقه میبد در سال   Recurvaria pistaciicola( به انحراف معیار ±)ها دانهدرصد آلودگی  میانگین .2جدول 
Table 2. Mean percentage (±SE) of seeds damaged by Recurvaria pistaciicola under different treatments in Maybod 
region in 2018. 

Treatments 
Time of Sampling (Days After Traetment) 

7 12 18 25 
Vertimec 0.25lit/1000lit 7.53 ± 1.96 A 5.52 ± 1.95 B 8.40 ± 2.62 C 6.69 ± 1.49 B 
Vertimec 0.45lit/1000lit 3.39 ± 1.62 A 6.27 ± 2.42 B 5.02 ± 1.78 C 3.69 ± 1.22 B 

 Vertimec 0.6/1000l 5.28 ± 1.11 A 3.26 ± 1.45 B 2.35 ± 1.49 C 1.01 ± 0.57 B 
 Proclaim-fit 150g/1000lit 6.69 ± 2.84 A 7.72 ± 2.83 B 15.91 ±5.04 B 3.92 ± 1.17 B 
 Proclaim-fit 200g/1000lit 5.44 ± 1.63 A 5.88 ± 2.19 B 8.02 ± 2.09 BC 3.90 ± 1.81 B 
 Proclaim-fit 250g/1000lit 7.26 ± 0.40 A 3.92 ± 0.49 B 6.54 ± 0.52 C 3.64 ± 1.49 B 

 Oxydemeton-methyl 1.5/1000lit 6.97 ± 1.11 A 3.47 ± 0.22 B 4.22 ± 0.83 C 3.26 ± 1.73 B 
 Control 12.21 ± 1.50 A 17.58 ± 2.09 A 56.00 ± 3.61 A 44.80 ± 18.13 A 

Means within a column followed by the same letters are not significantly different using Duncan’s multiple range test 
(P > 0.05). 

 
 .1613در منطقه بهادران در سال در تیمارهای مختلف   Recurvaria pistaciicolaانحراف معیار( به  ±ها )میانگین درصد آلودگی دانه .3جدول 

Table 3. Percentage of seeds (Means ±SE) damaged by Recurvaria pistaciicola under different treatments in Bahadoran 
region in 2018. 

Treatments 
Time of Sampling (Days After Traetment) 

7 12 18 25 
Vertimec 0.25lit/1000lit 2.29 ± 0.62 A 3.23 ± 1.64 A 6.16 ± 0.96 BC 2.50 ± 0.20 AB 
Vertimec 0.45lit/1000lit 1.08 ± 0.28 A 2.41 ± 0.85 A 2.92 ± 0.39 CD 2.41 ± 0.11 AB 
 Vertimec 0.6lit/1000lit 2.31 ± 0.33 A 2.07 ±1.33 A 1.11 ± 0.59 D 0.97 ± 0.37 B 

 Proclaim-fit 150g/1000lit 1.80 ± 0.20 A 3.04 ± 1.38 A 8.99 ± 1.31 B 2.67 ± 1.24 AB 
 Proclaim-fit 200g/1000lit 1.57 ± 0.79 A 2.56 ± 1.25 A 6.58 ± 1.92 BC 1.56 ± 0.88 B 
 Proclaim-fit 250g/1000lit 2.12 ± 0.76 A 3.02 ± 0.76 A 3.60 ± 1.17 CD 1.27 ± 0.19 B 

 Oxydemeton-methyl 1.5/1000lit 2.00 ± 1.14 A 2.97 ± 1.31 A 3.94 ± 1.78 CD 1.48 ± 1.40 B 
 Control 4.09 ± 0.72 A  5.06 ± 1.56 A 17.60 ± 3.71 A 5.43 ± 0.80 A 

Means within a column followed by the same letters are not significantly different using Duncan’s multiple range test 
(P > 0.05). 

بندی نشانگر عدم اختالف های خوشهواریانس دادهتجزیه 
F);2]10[ = 0.24 ;ها در سال اول در میبد  داری بین بلوکمعنی

)0.79 = p  و سال دوم در هر دو منطقه میبد p; 1.0 = ]14[2;(F

در حالی  بود.  p5; 2.0 = ]14[2;(F = 80.7(و بهادران   = .910(
 بندیوضعیت خوشهداری بر که تیمارهای مختلف تاثیر معنی

p; 2.67 = ]10;7[(F = اندداشتهدر سال اول در منطقه میبد 

0.003; CV = 15.30)  . اثرات تیمارها در سال دوم نیز در هر دو
و  CV0020.0 = p; 84.9 = ]14;7[(F ; = 46.12(منطقه میبد 

 دار بود.معنی CV=0060. = p5; 7.4 = ]14;7[(F ;49.17(بهادران 
 بندیآلودگی، بهترین وضعیت خوشهمیزان نند تاثیر روی هما
متون متیل مشاهده شد دیدر تیمارهای ورتیمک و اکسی نیز

های این تیمارها زیاد و تقریبًا به طوری که تعداد دانه در خوشه
بندی نیز به در حالت نرمال قرار داشت. بدترین وضعیت خوشه

گرم در هزار لیتر  121فیت -پروکالیمترتیب متعلق به شاهد و 
ها بسیار کم و بود که در این تیمارها تعداد دانه در خوشه

 (. 4بصورت تنک شده بود )جدول  هاخوشه

 

.در تیمارهای مختلف روز بعد از سمپاشی 62در هر خوشه انحراف معیار(  ±)میانگین تعداد دانه  .4جدول   

Table 4. Number of seeds (Means ± SE) per cluster, 35 days after spraying under different treatments. 

Traetments  (Maybod, 2017)  (Maybod, 2018)  (Bahadoran, 2018) 
Vertimec 0.25lit/1000 lit 20.59 ± 5.55A 20.75 ± 2.81 BC 21.01 ± 0.73 A 
Vertimec 0.45lit/1000lit 21.78 ± 0.96 AB 23.17 ± 0.39 AB 22.01 ± 1.30 A 
 Vertimec 0.6lit/1000lit - 26.88 ± 1.96 A 22.76 ± 3.06 A 

 Proclaim-fit 150g/1000lit 17.06 ± 1.25 BC 17.75 ± 0.73 C 16.85 ± 2.00 A 
 Proclaim-fit 200g/1000lit - 22.34 ± 0.89 BC 21.25 ± 1.09 A 
 Proclaim-fit 250g/1000lit 22.19 ± 2.12 AB 24.89 ± 1.78 AB 22.81 ± 2.66 A 

 Oxydemeton-methyl 
1.5/1000lit 

27.01 ± 1.06 A 26.88 ± 0.94 A 22.97 ± 2.24 A 

 Control 12.55 ± 1.21 C 12.33 ± 0.53 D 10.27 ± 0.88 B 
Means within a column followed by the same letters are not significantly different using Duncan’s multiple range test 
(P> 0.05).
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 بحث 

در تمامی آبامکتین نشان داد که  پژوهش حاضر نتایج     

 پروانهبه تلفات در الروها و کاهش خسارت  منجر هاآزمایش

در کنترل آبامکتین خوار پسته شد. به طور واضحی کارایی میوه

هر چند  فراوانی این آفت متاثر از غلظت مورد استفاده بود. 

قه بهادران طایش در مننسبتاً کمتر  آفت در باغ مورد آزم

. استتر کرده های مورد بررسی را سختکشتفکیک اثر آفت

روز بعد از  22رسد با توجه به اینکه در همچنین به نظر می

خوار در مناطق میوه پروانهها اغلب الروهای نسل اول سمپاشی

مورد آزمایش در حال تبدیل شدن به شفیره بودند، جمعیت 

هش یافته بود و اختالف بین تیمارها آلوده کننده بسیار کا

های بردارینمونهبنابراین دار و قابل تفکیک نبود. خیلی معنی

تری روز پس از سمپاشی کیفیت تیمارها را به نحو مناسب 11

لیتر در  3/1و  42/1های غلظتبه صورت کلی  نشان دادند. 

دار هزار با سرعت بیشتری عمل کرده و اثرات کنترلی معنی

ها دوام ها نشان دادند. این غلظتبرداریرا در اولین نمونه خود

ها نیز اثرات برداریکنترلی بهتری نیز داشتند و تا انتهای نمونه

دار خود را حفظ کردند. پیش از این محققین مختلفی معنی

 نظیررا روی الروهای بالپولکیان آفت آبامکتین اثرات کنترلی 

L xylostella Plutella (Lasota and ; 1989  .et al Abro

1991  Dybas و ))(Hübner exigua Spodoptera (-Abo El

Char et al.  1995 ،) .گزارش کرده بودندet al. (1995)  Cox 

 L. Cydia pomonella را برای الروهای آبامکتین نیز سمیت 

متیل گزارش ی آزینفوسکش فسفرهمناسب و بیشتر از حشره

را روی آبامکتین نیز سمیت  Amizadeh et al. (2015)اند. کرده

Tuta فرنگیمینوز گوجه پروانهالروهای سن دو 

)(Meyrick) absoluta)  برابر حشره 611بسیار زیاد و بیش از-

-با توجه به ویژگیاند. کلرووس گزارش کردهی دیکش فسفره

فرنگی اغلب مینوز گوجه پروانههای رفتاری و محل زندگی 

توانند کارایی مناسبی قابلیت نفوذ بسیار زیاد میترکیبات با 

روی این آفات داشته باشند و نتایج این محققین بیانگر این 

ها قابل توجه آورمکتین نفوذیویژگی  .استآبامکتین ویژگی در 

مگس مینوز جالیز و های متعددی از آفات نظیر در کنترل گونه

پشت ی رهپشب، (et al.  2012 Askari Saryazdi)سبزی 

 کنه( و ;Abro et al.  1989 Lasota et al.  1996الماسی )

 (et al.  1997; Raymond et al.  2009 Beersای )تارتن دولکه

آبامکتین  یرسد ویژگی نفوذبه نظر می .گزارش شده استنیز 

خوار پسته نیز نقش مهمی توانسته در کارایی علیه پروانه میوه

با نفوذ در پوسته نرم  رکیبات آورمکتینی. احتماالً ترا بازی کند

توانند به صورت موثری های تازه تشکیل شده میو جنین میوه

ن عالوه بر ویژگی آبامکتیالروهای تغذیه کننده را مسموم کنند. 

 ;Mujica et al.  1999) استکشی نیز نفودی دارای اثرات تخم

Askari Saryazdi et al.  2012 .)Abo El-Char et al. (1995)  

روی الروهای آبامکتین  اند که دوزهای زیرکشندهش نمودهگزار

برگخوار چغندرقند باعث کاهش نرخ  پروانههای مختلف سویه

-ها و کاهش تخمشفیرگی و بلوغ الروها، کاهش وزن شفیره

د. مجموع نشوریزی و زادآوری حشرات بالغ ایجاد شده می

اثرات  و کشیخمنظیر ویژگی نفوذی، تآبامکتین اثرات 

توانند از عوامل می زیرکشندگی بویژه تاثیر منفی روی زادآوری 

خوار پسته میوه پروانهدر کنترل آبامکتین موثر در کارایی 

 باشند.  

های باالتر کارایی بهتری در مورد پروکالیم فیت نیز غلظت     

پیش از این نیز اثرات الروکشی هر دو جزء این ترکیب . داشتند

های مختلفی از بالپولکیان در منابع گزارش شده ی گونهرو

ت روی بنزوئیگی و کنترلی مناسب امامکتیناست. اثرات کشند

  .et al.  2009; Kadoić Balaško et al)کرم سیب و کرم به 

2020 Loriatti کرم برگخوار چغندرقند ،)(Bengochea et al.  

 Jansson et)قند (، پروانه پشت الماسی و برگخوار چغندر2014

al.  1997) .(2009) گزارش شده استet al.  Loriatti ویژگی-

از عوامل تاثیرگذار  را بنزوئیتکشی امامکتیننفوذی و تخم های

گزارش کش جهت کنترل کرم سیب در موفقیت این آفت

برخی از موثر علیه  کشآفتلوفنوران نیز به عنوان یک کردند. 

 Abou-Talebبرگخوار چغندرقند ) نهپرواآفت نظیر  بالپولکیان

2015  .et al برگخوار  پروانه( و elegantalis Neoleucinodes

(Guenée) (2018  .et alSilva ( و کرم سیب )Kadoić 

Balaško et al.  2020)  .معرفی شده استRojas and 

Morales-Ramos (2004)  در مطالعات خود روی یک گونه

لوفنوران را  Shiraki es formosanusCoptoterm موریانه به نام 

 Dryden et al. (2012)اند. کننده گزارش کردهیک ترکیب عقیم

کشی لوفنوران را روی کک نیز در یک مطالعه اثرات تخم 

 مطالعهدر رسد به نظر میحیوانات خانگی مثبت گزارش کردند. 

کش ی حشرهی اجزای تشکیل دهندههامجموع ویژگیحاضر 

شامل اثرات بنزوئیت و لوفنوران( فیت )امامکتین-پروکلیم

کشندگی در کشی و اثرات زیرتماسی، نفوذی، الرو و تخم

توانند به صورت عمل نموده و می نیز خوارمیوه پروانهکنترل 

 های کنترلی این آفت نقش ایفا کنند.موثری در برنامه

-ر نمونهخوار دها به کرم میوهآلودگی دانه عالوه بر میزان     

آزمایشبندی نیز در تمامی وضعیت خوشه های مختلف،برداری
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 در تیمارها بهتر از شاهد بود. هر چند تعداد دانه در خوشه ها

عوامل متعددی خوار نیست و میوه پروانهتنها متاثر از خسارت 

و افشانی گرده ،نظیر شرایط فیزیولوژیک گیاه، وضعیت تغذیه

بر  نیزها ها و زنجرهها، سنکخسارت برخی آفات نظیر سن

گذارند تعداد دانه تشکیل شده در هر خوشه تاثیر می

(Ferguson & Haviland 2016  Mehrnejad 2014;) بهترین .

دیمتون متیل دیده شد. دلیل این بندی در تیمار اکسیخوشه

کش امر میتواند ناشی از اثر کنترلی مناسب و همزمان این آفت

ها در باغات ها و زنجرکها، سنکی نظیر سناروی آفات مکنده

با تعیین (. Vimala et al.  2016; Yeganeh 2019پسته باشد )

فون دقیق آفات و دشمنان طبیعی موجود در باغات پسته و 

توان نسبت به انتخاب یک یا میزان اهمیت هریک از آنها می

موثر علیه آفات کلیدی با حداقل خسارت به  کشچند آفت

 نان طبیعی  اقدام کرد.دشم

های موثر علیه آفات بهتر است کشبرای بکارگیری آفت     

اثرات آنها روی موجودات غیر هدف بویژه دشمنان طبیعی فعال 

برخی از محققین های هدف نیز مد نظر قرار گیرد. سامانهبومدر 

 Wang etو  et al. (2000)  Shipp، Gentz et al. (2010)نظیر

al. (2012) برای تعدادی از حشرات آبامکتین  انتخابی بودن

اند. اما بسیار پایین گزارش کرده را مفید بویژه دشمنان طبیعی

 Legaspi نتایج متضادی نیز در منابع علمی گزارش شده است.

et al. (2000)   هایی از زنبورهای روی گونهرا آبامکتین سمیت

های فسفره گزارش کشپایین و بسیار کمتر از حشره پارازیتوئید

را برای آبامکتین سمیت   Bueno & Freitas (2004)اند. کرده

 Chrysoperla externa (Hagen)ها و الروهای بالتوری تخم

نیز در  Bustamante et al. (1999)اند. بسیار کم گزارش کرده

را آبامکتین ای سمیت ای و مزرعهمطالعات آزمایشگاهی، گلخانه

( بسیار پایین و سمیت C. carnea Stephز )برای بالتوری سب

مفید بسیار زیاد گزارش  متیل را برای این حشرهدیمتوناکسی

یکی از  C. carneaکر است  بالتوری سبز ذاند.  الزم به کرده

مهمترین دشمنان طبیعی فعال در اغلب باغات پسته کشور 

ین امامکت et al. (2011)   Lopez.(Mehrnejad 2014)باشد می

کشی ایمن برای دو گونه سن شکارگر و یگ بنزوئیت را حشره

فرنگی گزارش گونه زنبور پارازیتوئید غالب در مزارع گوجه

نیز امامکتین بنزوئیت را  Liu et al. (2016) همچنین اند.کرده

 Harmonia axyridisکشی کم خطر برای کفشدوزک حشره

(Pallas), بالتوری ،C. sinica (Tjeder)  دو گونه زنبور و

 Snelleniua manilae و Telenomus remus Nixonپارازیتوئید 

(Ashmead) لوفنوران نیز به عنوان یک  اند.گزارش کرده

های دشمنان طبیعی بسیاری از گونهکش کم خطر برای حشره

 .Kobori & Amano  2004; Fonseca et alگزارش شده است )

ین اثرات سوء قابل توجه ابر البته گزارشاتی نیز مبنی (. 2015 

 & Buenoها وجود دارد )تخم و الرو بالتوری رویترکیب 

Freitas  2004 .) تاثیر حشره زمینهدر  تکمیلیمطالعات انجام-

بیعی در این مطالعه روی فون دشمنان ط های مورد بررسیکش

 موجود را پر یهاتواند خالءکشور می فعال در باغات پسته

ها را فراهم کشاین آفت آگاهانهبه کارگیری  نموده و امکان

 نماید. 

و امامکتین آبامکتین که هر دو ترکیب  الزم به ذکر است     

کمی در مقابل نور خورشید دارند. به  نسبتاًبنزوات پایداری 

طوری که نیمه عمر این ترکیبات در مقابل نور مستقیم 

این  خورشید کمتر از یک روز است در حالی که پایداری

 etترکیبات در تاریکی و شرایط کم نوری به مراتب بهتر است )

al.  1989 MacConnell.) et al. (2011)   Zhuنیز در مطالعات 

تواند ماواربنفش نور خورشید می نشان دادند که اشعه خود

اثر شدید کاهش  ت وئیسریع امامکتین بنزوتجزیه موجب 

با توجه به شرایط . دشوخوار برنج کشندگی آن روی کرم ساقه

کاری کشور، این عدم آفتابی نسبتاً شدید اغلب مناطق پسته

تواند از نقاط ضعف کاربرد این پایداری در مقابل نور می

ترکیبات در باغات پسته باشد. در این زمینه استفاده از 

نور خورشید  ی ماوراء بنفشبه اشعه های مقاومفرموالسیون

. امروزه برخی از کاهش دهدشکل را این م یتواند تا حدودمی

با پایداری باال در مقابل نور خورشید طراحی و ها کشآفت

در (. et al.  2011; Pang et al.  2016 Zhu) اندفرموله شده

بنزوئیت که پایداری -ز امامکتینا یفرموالسیون حال حاضر نیز

باالیی در مقابل اشعه ماورابنفش خورشید دارد با نام تجاری 

Proclaim Opti UV  در دنیا در دسترس است (Syngenta 

های رایج نظیر روغن هایافزودنی برخیرسد به نظر می (.2020

های گیاهی ولک( و یا روغن روغن شونده )موسوم بهامولسیون 

 خوارمیوه پروانهرا درکنترل  هااورمکتیند کارایی نتواننیز ب

از آفات دیگر عدادی تکه در مورد د، اتفاقی نافزایش ده پسته

 (Horowitz et al.  1997) زمینی شیریننظیر سفیدبالک سیب

 .نیز گزارش شده است (Wang et al.  2005) کرم غوزه پنبهو 

Mujica et al. (2001)  در بررسی خود روی مگس مینوز نیز

متوجه شدند  (Blanchard sativae Liriomyza) جالیز و سبزی

ه بر افزایش میزان کشندگی الروها عالو های معدنیکه روغن

 حتی د.نشونیز میآبامکتین کشی منجر به افزایش اثرات تخم

های که کاربرد توام روغن اندبرخی از محقیقن گزارش کرده
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روی کارایی این ترکیب با وجود افزایش آبامکتین معدنی با 

نیز دشمنان طبیعی  کاهش تاثیر سوء رویمنجر به  ،آفات هدف

 (.Leite et al.  1998) شده است

 تمامی تیمارهای مورد بررسی دربا توجه به نتایج حاضر،      

-پروکالیمدر مورد  .کاهش جمعیت و خسارت آفت موثر بودند

در مقابل نور خورشید و  تردوام کمتر، پاییننسبی  فیت کارایی

توصیه و آن از عوامل محدودیت ی بیشتر هزینه تمام شده

-میخوار پسته پروانه میوه رل اختصاصیمصرف آن جهت کنت

لیتر در هزار نسبت به  3/1با دوز آبامکتین کش حشره. باشد

 در مطالعات تکمیلیانجام . سایر تیمارها کارآیی بهتری داشت

عی یبطآفات و دشمنان  کش روی سایراثرات این آفت مورد

 های مناسبمطالعه و بکارگیری ادجونت ، فعال در باغات پسته

تواند مفید و از میکش بررسی ریسک مقاومت به این آفتو 

تا نهایتاً پس از دستیابی به نتایج  های پیشنهادی باشدبرنامه

-از این ترکیب به عنوان یک ابزار در برنامه تکمیلی و مناسب

با توجه به نتایج  ت تلفیقی آفات پسته سود جست.یهای مدیر

با در نظر گرفتن  به دست آمده و انجام مطالعات تکمیلی و

آفات  جهت کنترلآبامکتین های اقتصادی، ثبت آفتکش جنبه

تواند مورد خوار پسته میمیوه پروانهبالپولکی باغات پسته بویژه 

کنترل  امر های تولید کننده و متولیانتوجه و اقدام شرکت

 باشد.نیز آفات کشور 
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