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  چكيده

 Agonoscena pistaciae Burckharatپسیل معمولی پستر، 

& Lauterer، ش ايتان اس   از آفات م م هاغات پستر یيک 
پذيتر هر نا تغذير از شیته نباتی، خساشت  بتانرر ها 

گیايی هاعث  شفتن شیته از  س  .آ ش محصول پستر  اش  می
ار ش ر يار ق وهضعف عمومی  شختان پستر، ايجا  لکر

روچک، رايش  ريايا، ايجا   انريا    وانرهتگ، شيزه هتگ
.  شوهستگی میوه می    يان ی زن مغز   افزايش  شصد پور

نسل  ش  0-1تعدا  نسل پسیل پستر  ش ارثت نقاط رشوش 
رنتتل پسیل پستر  ش قالب هتنامر مديتي  . هاشدسال می

هر يمین منظوش ضمن هاز يد منظم . پذيت اس تلفیقی امکان
يار مختلف از قبیل شعاي  اصول   ش ياهی آف   ش هاغ، ش ه

 صب راشتآب زمستانر تا ا ايل اسفند، نخيشخم   هاغبانی، 
زه ي  زمان ش( ياهعد از توشم  وانر)زش   ش ا ل فصل 

گذشان از ا اسط اسفند تا ا اسط  زمستان ريا لیپس
، استفا ه از یعی  از  شمنان طبياش يب ش ، حفاظ    حما

تت  ش زمان احداث هاغ    ش ن اي  راشهت  تتریبات اشقام مقا م
آستانر . رش  ش رنتتل آف  موثت يستندمحافظتی   آف 

پوشه هر ازاء يت  1اقتصا ر هتار تتریبات محافظتی، تعدا  
پوشه هر  91الی  94رش، تعدا  هتگچر   هتار تتریبات آف 

رش     تتریب آف  90تعدا  . هاشدازاء يت هتگچر می
رش مناسب انتخاب آف رر  ،مباشزه ها آف  توصیر شده اس 

مانند  یمختلفد ها تو ر هر عوامل يها ی ش يت مقطع زمان
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، یيار هکاش شفتر قبلرش  آف ، زمان راشهت ، آف ی مع
يمچنین تتریب . ت یته صوشت گیرش   غت آف ینحوه تأث

محافظتی رائولین هايستی قبل از افزايش  معی    استقتاش 
 .آف  هت ش ر  شختان استفا ه شو 

 : كليديهاي واژه

یايی، راشت پسیل معمولی پستر، رنتتل تلفیقی، مباشزه شیم
 رشزش ، آف 
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 مقدمه

پستر هر عنوان يک محصول استتاتژيک  ايگاه خاصی شا 
ار از  ش هین تولیدات رشا شزر  اشا هو ه   هخش عمده

 ،پنايی   يمکاشان) يد صا شات غیتنفتی ايتان شا تشکیل می
زا  ش مناطق  تتين عوامل خساشت کی از م مي(. 9939
 Agonoscenaراشر،   و  آف  پسیل معمولی پستر،  پستر

pistaciae Burckharat & Lauterer،  سمیع   ) اس
 (.9930، يمکاشان

ل پستر هر صوشت حشتة رامل زيت یگذشانی پس زمستان
شکاف  يواشيا   يا، ، رلوخریايیگ راييا، هقاپوستک

فهصل  ر شانت ا. هاشهنديار مجها ش ههاغ مهیساختمان
گذشان ها شدن يوا  معی  زمستان زمهستان ينگام گتم

 يار  ش حال هازيجوم هر هاغات پستر، اهتدا رمی از  وانر
شيزر يا تخميا   هتگشدن تغذير   سپس ش ر  وانر

ط يهو ن شتا   ها تو ر هر مساعد( 2   9شکل )رنند  می
هیشتتين .  يندی  خو  شا  افزايش میعا  معيست يی ما

هاشد، زيتا يار گهتم سهال مهیخساشت آف  متهوط ماه
ل پستر یافزايش  ش ة حتاشت مو ب افزايش  معی  پس

 0-1تعدا  نسل پسیل پستر  ش ارثت نقاط رشوش . گت  می
 (.9930، سمیع   يمکاشان)هاشد نسل  ش سال می
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 رامل پسیل معمولی پسترحشته -9شکل 

 

 
 پستر پوشه پسیل معمولی -2شکل 

 
شفتن شیته  خساشت پسیل پستر    ش نتیجر از  س 

يار گیايی هاعث ضعف عمومی  شختان پستر، ايجا  لکر
 ريايا، ايجا   انريا    وانرار ش ر هتگ، شيزه هتگق وه

    يان یروچک، رايش  زن مغز   افزايش  شصد پور
 (.9939م تنژا ، )( 9شکل ) شو هستگی میوه می
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 خساشت پوشه پسیل معمولی پستر -9شکل 

 
يار پسیل پستر ش ر  شختان  ش    زمان خساشت پوشه

يکی  ش خت ا ماه، رر هاعث . هیشتت از سايت مواقع سال اس 
   یيا   افزايش میزان پوريا،  وانريا، خوشرشيزه هتگ

 يگتر  ش مت ا ماه، رر هاعث نامتغوهی محصول، افزايش 
لذا .  گت  يا میحدر شيزه هتگ هستگی   تا مقداش  يان
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ار يار خت ا    تیت از ايمی   يژهرنتتل پسیل پستر  ش ماه
 (.9939م تنژا ،  ؛9911امامی، )هتخوش اش اس  

 زمان ها شت ع مغز   و  تتارم شديد  معی  حشته يم
هستن   يا پس از آن، مو ب اختالل  ش ش ند پتشدن مغز 

ناپذيتر هر محصول پستر ساشت  بتانگت      شنتیجر خ می
سال متوالی شا  9رر گايی محصول طوشرگت  ، هر اش  می

 .(9939 ،پنايی   يمکاشان)ساز  ثت میامت
ر یه ن ا لیيها  ش سهن  ا پوشهيرر  معی  آف  رم هو ه   زمانی

ن حال  ييا رم اس  رر اخو  هاشند میزان شکتك ش ر هتگ
ده شده   خساشت قاههل  يا ل     م آف    ريا شتت ش نسلیه

ن متاحل،  معیه   ير  ش ايش  یه ريایپاش سم. تو ر نیهس 
ا لیر   محد    شمنان طبیعی شا از هین ههت ه   طغیان آف  

موا ر هها   ريا ش نسل. گت  يار هعدر مو ب میشا  ش نسل
فصول گتم تولید شکتك هر حدر اس  رهر زيهت  شختهان شا    

رننهد،  يا شيزه مهی ن متحلر هتگي ش ا(. 0شکل )پوشاند یم
. شهو  یيا مشدن خوشر ز   پوكيرر سبب ضعف  شخ    ش

يا  زه آنيتواند شیيا، م وانر رل ش ین زمان تجمع پسي ش ا
 شنگ انجام ید، مباشزه ها آف ، هي اشتر هاشد   لذا ها یشا  ش پ
 .شو 
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نتیجر شيزه شکتك زيت  شخ   ش  -0شکل 

 خساشت پسیل معمولی پستر
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ها استفا ه  هعد عمدتا هر 9114رنتتل اين حشته از  ير 
حال هیش از اس    تا هر يار شیمیائی هو ه رشاز حشته

طوش شسمی ش ر اين آف  رش هرحشتهشص  نوع ما ه 
  يار سولفاترش ش اهتدا حشته. شده اس آزمايش 

آف  استفا ه شد   پس از آن ت علیر اين . .  نیکوتین    
 يار پاشاتیون،  يمتوآت، تیو ان   فوزالون هررشحشته

مصتف متوالی . گت يد تتتیب هتار رنتتل اين آف  استفا ه
هو ن    نسلی اين سموم  ش يک   شه چندسالر، هر  لیل چند
ش ير،  يار هیقدشت زا آ شر هاالر اين آف    نیز سمپاشی

هین شفتن  شمنان طبیعی آفات  ا م ، ازهاعث هت ز پديده مق
 (.9939هصیتت، )  طغیان شديدتت آفات گت يد 

اساس نتايج تحقیقات مختلف  ش رشوش،  ش حال  هت
رش     رنتتل آف  پسیل تتریب آف  90حاضت تعدا  

راشهت  (. 9911نوشهخش، )معمولی پستر هر ثب  شسیده اس  
لیتت  9444پتايد  ش رش استامیگتم آف  214   244مقداش 

 9444رش تیامتورسام  ش گتم آف  944آب،   نیز غلظ  
(. 9939؛ هصیتت، 9911افشاشر، )لیتت آب توصیر شده اس  

، منجت هر رايش (®سپیدان)راشهت  رائولین فتآ شر شده 
شيزر   نیز تلفات پسیل معمولی پستر شده    میزان تخم

يار رشاز حشتهعال ه هت آن،   شه زمانی تاثیت آن نیز 
؛ 9912حسن زا ه   يمکاشان، )شیمیايی هیشتت هو ه اس  

استفا ه از تتریب صاهون ش غن (. 9919فتازمند   يمکاشان، 
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 ش هاغات پستر، مو ب رايش  معی  ( ®پالیزين)ناشگیل 
 (.9912فتازمند، )شد پسیل معمولی پستر 

 
 دستورالعمل

قات،  ستوشالعمل یآمده از تحق  س ها تو ر هر نتايج هر
زيت     مديتي  رنتتل پسیل معمولی پستر   ههر منظهوش   

 :گت  تولید محصول سالم پیشن ا  می
 د منظم از هاغ   ش ياهی  معی  آف يهاز  -9

، هتشسهی  (9شهکل  )يها  هتشسی  معیه  آفه  ش ر ههتگ   
  ( 0شهکل  )يا   زيت شختهان  شکتك ايجا شده ش ر هتگ

 . وانر  ش اثت آف   ش هاغ هتشسی هاغ از نظت شيزه هتگ  
شهامل مهديتي  صهحیب آهیهاشر       )شعاي  اصول هاغبانی  -2

يهار  تغذير، يهتس   تتهیه  مناسهب هتاسهاس  سهتوشالعمل     
 . (تخصصی

آب هیشهتت اسه      يهار رهم  ل پستر  ش ههاغ یخساشت پس
مناسههب  شختههان سههبب رههايش  راشیهه  آب   آهيتيمههد
هو  شیهيمچنین رمبو    . شو  یل پستر می  پسی مع

  پسهیل  یه   رم مصتف  ش  مع عناصت غذايی پتمهصتف
مصتف هیش از حد ازت مو ب ششهد  . ل يستندیپستر  خ

تغذيهر   ريها ههتا  گیاه  مناسب شدن هاف  هتگ رانريسبز
توانهد  ش  ی اش ممیپتاس راستفا ه از رو يا .شو یپسیل م

 .افزايش تحمل  شخ  هر آف  نقش  اشتر هاشد
 آب زمستانر تا ا ايل اسفند خيشخم    -9



 

 

10 

 

يار  شختان پستر مسهتقت  ش  رت ن هتگات زيتخاكیعمل
آب، سبب حذف خيرف هاغ توسط شخم    شصوشت امکان 

 .شو ل مییگذشان پساز حشتات زمستان يی شصد هاال
 24 ش  94ههر اهعها    )زش شنهگ   یيهار چسهب  نصب راشت -0

زه يه   زمان ش( ياهعد از توشم  وانر) ش ا ل فصل ( متت یسانت
زمستانگذشان از ا اسط اسفند تا ا اسط اش يب ش   ريالیپس
 (. 1شکل )
 

 
 راشهت  راشت زش  -1شکل 

 
تعدا  تلهر نصهب شهده ههت اسهاس نحهوه راشه    انهدازه         

 ش مجموع هر ازاء يت متهت طهول    یت اس   لی شختان متغ
گهت  يک رهاشت نصهب    ش طهتف     يف  شختان پستر، يش 
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رهر   يیيها  ش مکان. ب عمل شو ین تتتیهر يم شخ  يم 
يهار نهواشر زش    توان از تلریا  نداشتر هاشد، ميها  شدت ز
الزم ههر  . متتر يم اسهتفا ه رهت    یسانت 94تا  3هر عتض 

ن زمان، خهو   يزش  خاشج از ا ريا ذرت اس  استفا ه از تلر
 .شو  یم یعیاز  شمنان طب يی  هاالیسبب حذف  مع

  یعی  از  شمنان طبيحفاظ    حما -1
زه رت ه ييار شآ شر هتگا  معيشامل عدم چتار  ام   

سهر  یيها  ش ن ر   شختهان   نگ هداشر آن   تيه  ش رف هاغ ز
رت ن منهاطق   ، استفا ه از گیايان پوششی   محد  توشر
 .یعی  رم  شمنان طبی  پاشش  ش زمان فعال یپاش سم

 استفا ه از اشقام مقا م  -1
 ش هتاههت پههسیل   یمتفا ت رياحساسی اشقام پستر  اشار 

  شا ههر  ین حساسه يهتار مثال، شقم اربتر هیشتت. يستند
ن نکتهر  يا. تت اس مقا م ررر شقم ا حدیآف   اش ،  شحال

 .ت ید مدنظت قتاش گي د رياهايستی  ش احداث هاغ
  رشاستفا ه از تتریبات آف  -1

خطت ماننهد  د از سموم رم يل   ا اخت فصل ششد هاي ش ا ا

، (®د شيه انو)کلوفن يت  ی، اسهپ (®رنسال )يگزافلوموش ن 

ت یه ثبه  شهده نظ   ی  يا موا  معهدن  (®ریلتآف)پیتتتين 

يها ازقبیهل   ا صهاهون يه    (1شهکل  )( ®سهپیدان )ن یرائول

آمیههد ش غههن ناشگیههل  اتههانولرههش  رصههاهون حشههته 

 رن مهوا  ههت ش   يه استفا ه نمهو ، چهتا رهر ا   ( ®نيزیپال)
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 ش . هاشهند یاثت میا هياثت    رم یعیطب    شمنانی مع

    یه ت   مهت ا  رهر  مع  یه يار تماه یعنيا اسط فصل 

اه یه ن گیرمتهت اسه    يمچنه    یعه ی   شمنان طبیفعال

ت يتوان از سایتت اس ، مل حساسیزهان هر خساشت پسیم

 .يا نیز استفا ه نمو رشحشته
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آف  راشهت  رائولین هتار مباشزه ها  -1شکل 

 خساشت پسیل معمولی پستر

 
هايسه  قبهل از   ، مهی تتریبات محافظتی از قبیل رائولین

افزايش  معی    استقتاش آف  هت ش ر  شختان اسهتفا ه  
 1شوند   لذا آستانر اقتصا ر هتار اين تتریبات، حدارثت 

هو ن  معیه     شصوشت هاال. پوشه هر ازاء يت هتگچر اس 
قبل از مصهتف رهائولین،   يا،   مشايده عسلک ش ر هتگ

رش مانند پالیزين، شستشو شده اهتدا هاغ ها صاهون حشته
ضمنا آستانر . پاشی ها رائولین انجام شو   سپس محلول

پوشه هر  91تا  94رش، اقتصا ر هتار سايت تتریبات آف 
 .هاشدازاء يت هتگچر می
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 پسته معمولي ليپس كنترل يبرا مجاز يهاكشآفت
 ،يیایمیشه  يهار رشآف  پستر یمعمول لیپس رنتتل    
 سهازمان  مجهاز  سهموم  سه  یل  ش متعد ر معدنی   گیايی
 مناسهب  رشآف  انتخاب(. 9  د ل)  اش  قتاش نباتات حفظ

 ماننهد  یمختلفه  عوامهل  ههر  تو ر ها ديها یزمان مقطع يت  ش
 يهار رهش آفه   محصول، زانیم راشهت ، زمان آف ،  ی مع
 لذا. ت یگ صوشت تهیغ   رشآف  تیتأث نحوه ،یقبل شفتر هکاش
 ه تهت  آف  نسل يت  ش موثت   مناسب رشآف  انتخاب هتار
  اشه   نظهت   ش ديها. شو  مشوشت مجتب راششناس ها اس 
 حتما   اس  موثت آف  از یخاص متحلر رش  هت رشآف  يت
 . شو  زيتجو آن اساس هت ديها

 پسهتر،  معمولی پسیل ش ر شدهثب  يیایمیش ياررشآف 
 جا يا   تندیگیم قتاش مختلف گت يار  ش اثت، نحوه لحاظ از

 آن ها  اثهت  نحهوه  اسهاس  هت ديها يارشآف  انتخاب  ش تنا ب
 رشآف  کي ريایژگي . فتدین اتفاق مقا م  دهيپد تا هاشد

 مثهال،  عنوان هر. اس  م م ریتوص زمان   آن انتخاب  ش زین
 نيهنهاهتا    رنهد یمه  عمل آف  ش ر تیتاخ ها ت تتتاماتیاسپ
 تو هر  ديه ها. ههت   رهاش هر ز  تت یرم شا رشآف  نيا توانیم

 ع،ی سه  فیه ط ايه    تمجهاز یغ رهش آفه   از استفا ه رر رت 
 اما  اش ، خوايد یپ  ش شا آف  رنتتل مدت روتاه  ش اگتچر

 سبب آف ، رولوژيزیف اي   یعیطب  شمنان رش  آن ا تیتاث ها
 .شد خوايد آف  گستت ه انیطغ   هتگش 
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يها،  رهش ن آفه  ههر آفه    يتر از مقا م  ایهتار  لوگ 
يار ها رشاز آف  یيار متوالپاشیشو   ش محلول یر میتوص

ن  ش یيمچنه . گت ه مختلف هر صوشت متنا ب اسهتفا ه شهو   
وان ته یپاشی قطعات مختلف هاغ ميار هزشگ هتار محلولهاغ

 ش . استفا ه نمو  یکیيار مختلف هر صوشت موزائرشاز آف 
تر يدی  اس ی  سختي، مانند شعای  مسائلييا شعاپاشیمحلول

ش شاندمان ي، رر سبب افزا...پاشی  ، زمان محلولیآب مصتف
 .اس  ر  ضت ش یشو ، اساسیرش مآف 
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Abstract 
Pistachio psylla, Agonoscena pistaciae 
Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae)  ، is 
the most important pest of pistachio orchards 
in Iran to reduce the quantity and quality of 
product. The loss of sap, causes the general 
weakness of pistachio trees, brown spots on 
the leaves, leaf and buds loss, reduced fruit 
weight and fruit shell dehiscence, and 
increased small fruits and blank fruits. The 
pistachio psylla has 4-5 generations per year 
in most parts of the country. Pistachio psylla 
control is possible in the integrated 
management program. For this purpose, 
while regularly visiting and monitoring of 
pest in the garden, usage different methods 
such as observing the principles of 
gardening, plowing and winter ice water 
until the beginning of March, installing a 
yellow card in the first season (after the 
swelling of the buds) and onset of flying 
insects of the wintering generation (from 
mid-March to mid-May), protecting natural 
enemies, using more resistant varieties at the 
time of the construction of the garden, and 
finally using the protective and pesticide 
compounds, effective in controlling the pest. 
The economic threshold for protective 
compounds is 5 nymphs per leaflet and for 
pesticide compounds, 10 to 15 nymphs per 
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leaflet. A total of 14 protective and pesticide 
compounds are recommended for pest 
control. The choice of suitable pesticides at 
any time should be made according to 
various factors such as pest population, 
application time, previous pesticides, 
pesticides mode of action and etc. Also, 
Kaolin's protective compound should be used 
before increasing population and the 
establishment of psylla on trees. 
 
 Key words:  
Pistachio psylla, Agonoscena pistaciae,, 
Integrated control, Chemical control, Yellow 
card, Pesticide 
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