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چکیده
Agonoscenaبا نام علمیپستهمعمولیپسیل pistaciae Burkhardt and Lauterer (Hem.: Aphalaridae)،ازیکیعنوان به
استفادهآفتاینکنترلبرايهاکشآفتازاستفادهمثلمختلفیهايروشاست.شدهشناختهایرانپستهيهاباغآفاتمهمترین 

ازاستفادهوخاكوآبهايسیستممدیریتدرخصوصبهطبیعیمنابعازمحافظتومحیطیزیستخطراتدلیل بهامااست،شده
کهکشیحشرهخواصدلیل بهگیاهیيهاعصارهازاستفادهاخیر،هايسالدرضروریست.دیگرهايروشازاستفادهغذاییزنجیره

بیان تلخهوکرچکرزماري،آویشن،گیاهاتانولیيهاعصارهتأثیرتحقیقاینرداند.گرفتهقرارتوجهموردآفاتکنترلبرايدارند
درشد.ارزیابیتاریکی)(روشنایی:16:8نوريدورهو%65±5نسبیرطوبتوºC2±26دمايدرپسیلپورگیپنجمسنروي

لیپسپنجمسني هاپورهي روپاششبرجازاستفادهباها عصارهمختلفيهاغلظتدربرگیهايدیسکسنجیزیستهاي آزمایش
میرومرگکردنتیمارازبعدساعت72و36وگرفتقراراستفادهموردشاهدعنوان بهاتانولومقطرآبوشدپاشیدهپسته

يهاعصارهبراي%50کشندهغلظتشد.انجامتیمارهربرايتکرار3باتصادفیکاملطرحقالبدرآزمایشاینشد.محاسبه
،642/386،207/322،338/314ترتیب بهتیمارازپسساعت36دربیانتلخهبرگوبیانتلخهگل،کرچکرزماري،آویشن،

رويها عصارهسایربامقایسهدربیان تلخهگیاهبرگوگلعصارهنتایجاینبراساس.شدمحاسبهلیتر)برگرم367/94و127/25
.گیردقرارتوجهموردشدهبررسیيهاعصارهمیانازپیشنهاديگزینهعنوان بهدتوانمیواستترمؤثرآفت

.کشندگی،رزماري،آویشن،بیانتلخهکرچک،پسته،معمولیپسیل:کلیديهايواژه

مقدمه
Pistaciaیاهلپستهدرخت vera L.سماقرهیتاز

Anacardiaceaeرانیامختلفنقاطدرربازیدازوبوده
کشاورزيتولیداتازیکیعنوان بهپسته.استشدهیمکشت

نامساعدشرایطباسازگاريوباالغذاییارزشدلیلبه

خشکی،بهمقاومتوخاكوآبشوريازجملهمحیطی
ازبسیاريبرايباغیمحصولترینمناسبعنوان بهدتوانمی

Samih(گیردقرارتوجهموردکشورکویريوخشکمناطق

et al., ایران،پستهمصرفبازارهايحفظ کردن براي.)2005
وهابیماريوآفاتبهآلودگیکاهشزمینهدربیشترکوشش
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کنندهمصرفکشورهايبهداشتیاستانداردهايبهویژهنگرش
الزمانبارهاوها باغدرهاکشآفتبقایايزدودنیاکاهشو

Samih(است et al., مختلفیحشراتوهاکنهبیناز.)2005
خشکشیرهیاپستهمعمولیپسیلزنند،میصدمهپستهبهکه
)Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer(

استایرانپستهاولدرجهآفاتگروهازآفتمهمترین 
)Mehrnejad, کاريپستهمناطقتمامدرحشرهاین.)2001

آفتاینزندگیهايدورهتمامتقریباًوداردگسترشکشور
میزبانگیاهازمرگزمانتاکاملحشراتوهاپورهازاعم

سبب،آفتتغذیهکنند.میواردخسارتآنبهوکردهتغذیه
مغزنیموپوکی،گیاهکلیضعف،عسلکزیاديمقدارترشح
ریزشنهایتدروآیندهسالهايجوانهریزشوهادانهشدن
,Mehrnejad(شودمیهابرگ دلیلبهآفتاینوجود.)2001
مختلفسموممصرفبرايدلیلمهمترین ،باالتولیدمثلیتوان

؛استبودهاخیرهايسالطیکشورپستههايباغدرشیمیایی
پستهدرختانگاهیآفتاینخسارتمهاربرايکهطوريبه
هاییکشآفتازجملهشوند.میپاشیسمسالدرمرتبه6تا
قراراستفادهموردپستهيهاباغدرپستهلیپسکنترلبرايکه
ي روکشحشرهموادکهی جانباثراتباهمراه، گیرندمی
دهیپدکنند،یموارددیمفحشراتتیفعالوستیزطیمح

هموارهپستهی معموللیپسي هاتیجمعدرزینمقاومتظهور
درجیراکشحشرهموادکهکرد ادعاتوان میوشودمیدهید

Alizadeh(اندبودهعاجزآفتنیاانیطغازي ریجلوگ et al.,

کهدهدمینشانهاپژوهشجینتاگریدطرفاز.)2011
آفاتکاملتیریمدبراي ی عیطبدشمنانازتنهااستفاده
Hassan(استنبودهزیآمتیموفقهمواره & Van de Veire,

هاي عصارهازاستفادهبهر،یاخي هاسالدرالبته .)2004
کنترلدریی ایمیشي هاکشآفتنیگزیجاعنوانبهی اهیگ

Negahban(استشدهي ادیزتوجهآفات et al., ؛ 2007
Pascual-Villalobos & Robledo, حقیقتدر.)1998

درکارآمددفاعیسیستمیکبهتکاملمسیردرگیاهان
ازبرخیکهطوريبهاند،یافتهدستحشراتبیشترمقابل

کشیزیستخاصیتباهايترکیبازغنیمنبعیکبهگیاهان
خاصیتباهاییترکیببهتوان میمثالعنوانبهاند.شدهتبدیل

یسم)Pavela, Negahban؛ 2006 & Moharramipour,

Wheeler(ايضدتغذیه)،2007 & Isman, ,Pavela؛ 2001

2004a(،حشراترشدمحدودکننده)Akhtar & Isman,

,Pavela؛ 2004 2004b ؛Pavela, ازکنندهممانعت،)2005
حشراتتولیدمثلوباروريمحدودکنندهوگذاريتخم

)Dimock & Renwick, Zhao؛ 1991 et al., اشاره)1998
، Meliaceae ،Asteraceae ،Rutaceaeهايخانواده.کرد

Lamiaceae ،AnnonaceaeوCanellaceaeاستثناییمنابع
,Pavela(هستندگیاهیهايکشحشرهازتوجهیقابلو

پیدابرايتمایلجهانسرتاسردرامروزهحالایناب.)2007
هايکشحشرهازغنیمنابعدارايکهجدیدگیاهانکردن

درمؤثر گامی،اقداماین؛استیافتهافزایشهستندبیولوژیک
که طوريبهاست.زیستمحیطسالمتوحفظجهت

گیاهانازشماريبیتعدادازاسانسوعصارهاستخراج
اگرچه.استداشتهبردربشربرايرازیاديامتیازهاي

حشراتي رویاهیگگونههزاربهکینزدتأثیرتاکنون
ی عملطوربهآنهاازی اندکشمارتنهای ولاستشدهی بررس
Jafarbeigi(اندگرفتهقراراستفادهمورد et al., 2012(.

Rosmarinus(رزماريگیاه officinalis (هخانواداز
Thymus(باغیشنیآو.است)Lamiaceae(نعناعیان

vulgaris L.(انینعناعخانوادهیی دارواهانیگاز
)Lamiaceae(دیرویمرانیانقاطبیشتردرکهاست
)Omidbaigi, هاي عصارهکهدادندنشانهاپژوهش.)2008
پنبهبالکدیسفنیبالغي براي رزماروشنیآواهانیگ
)Bemisia tabaci (Genn.)(جینتاوبودنددورکننده

ریمومرگموجبها عصارهکهدادنشانی ستیزهايآزمایش
-Al(شدندمتفاوتي هاغلظتدربالکدیسفنیبالغ

mazra’awi & Ateyyat, Sertkaya؛ 2009 et al., 2010(.
و Mahdavi Arabپژوهشازآمدهدستبجینتابراساس

شنیآوی استونعصارهکهشدمشخص)2008همکاران (
ي اچهارنقطهسوسکي رویی باالتیسمي داراي رازیش

و همکاران Irannejadپژوهشجیتاناست.هبودحبوبات
رشدبری منفتأثیرشنیآوعصارهکهدادنشان)2012(

.C(سبزيبالتورشکارگر carnea(کرچکاست.نداشته
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)Ricinus communis L.(فرفیونخانوادهاز
)Euphorbiaceae(.استde Assis Junior و همکاران
)2011(عسلهايزنبوررويراکرچکگردهیتسم
)Apis mellifera L.(کردند.بررسیMandal)2010(فعالیت

سهعلیهراکرچکدانهعصارهبلوغبازدارندگیوالروکشی
Anophelesناقلپشه stephensi Liston،Culex

quinquefasciatus SayوAedes albopictus (Skuse)

Pagoda(انیبتلخهکرد.بررسی Tree(Sophora

alopecuriodesخانوادهازLegominosaeادیزاستفاده.است
کنترلي براکارپستهکشاورزانلهیوسبههاکشآفتحداز

ی طیمحستیزخطراتسبب،پستهمعمولیپسیلژهیوبهآفات
دلیلنیهمبهاست.شدههاکشآفتی برخبهنسبتمقاومتو

شن،یآوداروییاهانیگعصارهچهاراثرپژوهشنیادر
پنجمسنيهاپورهمیرومرگبرکرچکوبیانهتلخرزماري،

اینی اصلهیفرض.گرفتقراری بررسموردپستهمعمولیپسیل
پسیلکنترلبرايداروییگیاهاناینيهاعصارهآیاکهاست

؟یا نهداردکاراییپستهمعمولی

هاروشومواد
هاشیآزماانجاممحلوطیشرا

.شدانجامی پزشکاهیگگروهاینسکتاریومدرهاشیآزما
ی جانباثراتی بررسوپرورشي هاشیآزماهیکل

رطوبتوسلسیوسدرجه27±2ي دمادرهاکشآفت
هشتوییروشناساعت16نوريدورهو%50±5ی نسب

.شدانجامتاریکیساعت

یاهیگي هانمونههیتهوي آورجمع
ی بررسبهتوجهباپژوهشنیادری اهیگي هانمونه

شدندانتخابی کشحشرهاثرداشتنبری مبنمختلفمنابع
)Mahdavi Arab et al., ,Irannejad؛2008 ؛2010

Sadeghzadeh et al., Pascual-Villalobos؛2006 &

Robledo, Hummelbrunner؛1998 & Isman, ؛2001
Viana Ramos et al., Sertkaya؛2006 et al., 2010(.

شاملگرفتقراری ابیارزموردپژوهشنیادرکهی اهانیگ

،کرمان)-جیرفت،1391(اردیبهشترزماريگلوبرگ
گلوساقه،برگ،جیرفت)،1391(اردیبهشتککرچبذر
گلوبرگورفسنجان)- داوران،1391(اردیبهشتشنیآو

.بودندکرمان)- ماهان1391(تیرماهبیانتلخه

یاهیگعصارههیته
وشدنددادهشستشومقطرآبباي آورجمعازپساهانیگ

تابشازدورگراد،یسانتدرجه28±1حدودي دمابااتاقدر
مورداهانیگازي ریگعصارهبراي.ندشدخشکدیخورشنور
پودری برقابیآسباشدهخشکاهیگنمونههرازي مقدار،نظر

.شدي نگهداروسیسلسدرجه4ي دمادرخچالیدرو
شدانجام)Soxhlet(سوکسلهدستگاهازاستفادهباي ریگعصاره

)Vogel et al., پودراهیگازگرم20،منظورنیاي برا.)1978
وآبتریلیلیم210(حاللدرساعت12مدتبهشده
دستگاهکارتوشداخلو درشدسیخاتانول)تریلیلیم90
تریلیلیم90همراهبهآبتریلیلیم210مقدار.گرفتقرار

ساعت8ازپسکهي اعصارهوختهیردستگاهبالندراتانول
مرحلهدر.گرفتقراراستفادهمورد،شداستخراجدستگاهکار
دستگاهتوسطشدهاستخراجعصارهازتریلیلیم300بعد،
Rotary(دوارخألدرریتقط evaporator(درجه40ي دمادر

کهيطوربهشد،ظیتغلقهیدقدردور120سرعتووسیسلس
بهشدهظیتغلیی نهاعصارهحجماستخراجانیپادر

داردربي هاشهیشدرشدههیتهعصاره.رسیدتریلیلیم100
ي نگهداروسیسلسدرجه4ي دمادرخچالیداخلرنگرهیت

شدثبتي ریگعصارهخیتارواهیگنامآنهاي رووهشد
)Mahdavi Arab et al., 2008(.

پستهمعمولیپسیلرويسنجیزیستهايآزمایش
بهسنجیزیستهايشیآزماانجامبراي کهآنجاییاز

بهآلودههايبرگازتعداديابتدااست،نیازسنهمجمعیت
بهوآوريجمعرفسنجاندرواقعنظرموردباغازپسیل

ي هاپورهکردنسنهممنظوربهشد.دادهانتقالآزمایشگاه
دمبرگهیناحازلیپسي هاپورهبهآلودهپستهي هابرگل،یپس

کاغذباآنهاکفکهمتریسانت8قطربایی هايپتربهوجدا
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ي هاپورهشد.منتقل،بودشدهدهیپوشمرطوبپنبهوی صاف
دروشدحذفموقلمازاستفادهباهابرگي روازپنجمسن
دستبساعت24گذشتازبعدکهی سنهمي هاپورهتینها

قراراستفادهموردسنجیزیستهايشیآزماانجامي براآمد
ازی مختلفيهاغلظتی مقدماتي هاشیآزمادرگرفت.
درتکراردودرپستهلیپسپنجمسني هاپورهي روها عصاره
Irannejad(شدشیآزماباالشرحبهپتريظروف et al.,

وشداستفادهپاششروشازهاپورهکردنماریتي برا.)2012
استفادهعالیحاللعنوان به(اتانولومقطرآب%20محلول

کنواختییبرايگرفت.قراراستفادهموردشاهدعنوان بهشد)
پستهي هابرگشد.اضافهTween80%02/0آنبهمحلول

تکرارهري ازابهسنهمپنجمسنپوره15وانتخاباندازههم
مرحلهنیادرشد.ي سازرهای برگسکیدهري رو

باشاهدوها عصارهمختلفي هاغلظتازلیترمیکرو750
Potter(پاششبرجازاستفاده spray tower(ي هاپورهي رو

عنوان بهاتانولومقطرآبوشدپاشیدهپستهلیپسپنجمسن
درشدهپاشیدهمؤثرمادهمقدارگرفت.قراراستفادهموردشاهد
مربعمترسانتیدرنانوگرم1/796ها عصارهبرايسطحواحد
شمارشساعت24گذشتازبعدشدهتلفحشراتبود.

تعدادبهمردهي هاپورهدرصدصورتبهریمومرگوشدند
ریمومرگدرصدسپسشد.محاسبهتکرارهردرهیاول

,Abbott(دیگردمحاسبهابوتفرمولطبقبرشدهاصالح

يهاغلظتدامنهتاشدانجامبارچندینآزمایشاین.)1925
نییپازود،یمقدماتي هاشیآزماانجامباآمد.دستبنظرمورد

)%75تلفاتبه(مربوطباالزودو)%25تلفاتبه(مربوط
یا5تعدادلگاریتمیفاصلهدربعدومشخصهاعصاره

هايمنحنیبرآوردبراي هادادهوگردیدانتخابغلظت6
ازاستفادهباگرفتند.قراراستفادهمورد(مرگ)پاسخغلظت

ي براازینموردي هاغلظتش،یآزمااینازآمدهدستبجینتا
Robertson(شدنییتعی سنجستیزهايشیآزماانجام &

Preisller, گیاهیعصارهي برای اصلي هاشیآزما.)1992
،000/200،315/278،298/387(غلظت5باآویشن

غلظت6بابیانهتلخگلعصاره،)000/750و956/538
و976/3،000/10،248/25،245/63،054/159(

،03/908(غلظت5بابیانتلخبرگعصاره)،000/400
عصاره،)268/337و057/126،000/175،944/242

،000/100،657/162،575/264(غلظت5بارزماري
غلظت5باکرچکعصارهو)000/700و000/430

و000/250،370/334،213/447،139/598(
پوره15تعدادشد.انجامتکرار3در)تریلبر(گرم)000/800
48و36(زمانهروتکرارهري ازابهسنهمپنجسن

آزمایشایندر.شدي سازرهای برگي هاسکیدي روساعت)
نظردرمردهحشراتشمارشبرايساعت48و36زماندو

سنپوره15تعدادابتدااززمانهاازیک هربرايوشدگرفته
مربوطتکراروغلظتتعدادبراساسپستهمعمولیپسیلپنج
گذشتازبعدشدهتلفحشراتوشدتیمارعصارههربه

(تعدادشدندشمارش)ساعت48و36(نظرموردزمانهاي
وزماندوتکرار3غلظت21تعدادبراساسنیازموردپوره
مشابهکردن،تیمارروش. بود)عدد1890حشره15

بود.شد)دادهشرحباالدر(کهمقدماتیهايآزمون

آمارواطالعاتهیتجزروش
باسنجیزیستهايآزمایشازآمدهدستبهايداده
Plusافزارنرمازاستفاده Polo-پروبیتتجزیهروشو

)Probit Analysis (پاسخ-زودروابطوشدتحلیلوتجزیه
.گردیدتعیینپستهمعمولیپسیلرويهاعصارهبراي
Sigmaplotافزارنرمکمکبهنمودارهاوهایمنحن 11.0

.شدرسم

نتایج
نیبي آماري هامحاسبهوانسیوارهیتجزجهینت

ي روآنهااثرومستقلفاکتورعنوانبهی اهیگهاي عصاره
اصلیهايآزمایشدروابستهریمتغعنوانبهپنجسنيهاپوره
36ازپستلفاتدرصدنظرازتیمارهابینکهدهدمینشان

)F30,62=51.08, p<0.000(ساعت48و)F30,62=57.21,

p<0.000(بینکهدادنشاننتایجدارد.وجوددارمعنیاختالف
ساعت48و36ازپستیمارهاتمامدرمختلفيهاغلظت

مختلفيهاغلظتاثرنیانگیمدارد.وجوددارمعنیاختالف
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پستهمعمولیپسیلپنجسنپورهتلفاتدرصدرويعصارههر
ازاستفادهباهاپورهتیمارازگذشتهساعت48و36ازپس

تمامدرشد.ي بندگروه%5سطحدردانکني ادامنهچندآزمون
واستداشتهراکشندگیبیشترینبیانتلخهگلعصارههازمان

ي هایبررسباشد.میآویشنعصارهبهمربوطکشندگیکمترین
وسنجیزیستهايآزمایشزماندگاهیددوازآمدهبعمل

دریی بسزاتأثیرزماناست.نگرشخوردرعصارههرغلظت
ساعت48تا36اززمانافزایشباکه طوريبه،داردی کشندگ
افزایشبااست.یافتهافزایشها عصارهتمامدرکشندگیمیزان

دریافت.افزایشها عصارهتمامدرکشندگیمیزاننیزغلظت
گرم00/750تا00/200زاغلظتشیافزاباشنیآوعصاره

ازتلفاتدرصدساعت36سنجشهیاولزماندرلیتربر
به%96/39ازساعت48دروشیافزا%92/79به08/31%
افزایشبابیان تلخهبرگعصارهدر.کرددایپشیافزا% 02/91

هیاولزماندرلیتربرمگر268/337تا803/90ازغلظت
به%28/53ازمیرومرگدرصدساعت36درسنجش

% 24/93به%04/71ازساعت48دروشیافزا48/75%
ازغلظتافزایشبابیان تلخهگلعصارهدر.کرددایپشیافزا

مرگدرصدساعت36هیاولزماندرلیترمگر400تا976/3
ازساعت48دروشیافزا%48/75به%64/26ازمیرو

بارزماريعصارهدر.کرددایپشیافزا% 46/95به72/57%
هیاولزماندرلیتربرگرم700تا100ازغلظتافزایش
به%64/26ازمیرومرگدرصدساعت36درسنجش

%02/91به%3/33ازساعت48دروشیافزا7/77%
250ازغلظتافزایشباکرچکعصارهدر.کرددایپشیافزا
میرومرگدرصدساعت36هیاولزماندرلیتربر مگر800تا
%48/75ازساعت48دروشیافزا%02/91به%52/35از
کهگرفتجهینتتوان میبنابراین .کرددایپشیافزا%68/97به
لیپسی کشندگغلظت،وزمانافزایشباها عصارهتمامدر

.استیافتهافزایش
بابیان تلخهگلعصاره،زمانوغلظتفاکتوربهنگرشبا

پنجمسنيهاپورهرويراکشندگیبیشترین،غلظتکمترین
دارمعنیاختالفبرگوگلعصارهاثربینوهداشتپستهپسیل

برابردوازبیشغلظتباکرچکعصارههمچنیندارد.وجود
کشندگیاثراتاستتوانستهبیانتلخهگلعصارهبهنسبت
دربیانهتلخگلعصارهباشد.داشتهبیانتلخهگلهمانند
تلفات%72/57،)لیترمیلیبرمیکروگرم3976(تظغلکمترین

،70حدود افزایشبرابر کهاستکردهایجادساعت48ازبعد
رزماري،،آویشنترتیب بهبرابر40ازکمترو22ازکمتر،66

گلعصارهباشد.میساعت48ازبعدکرچکوبیانهتلخبرگ
تلفاتیساعت48ازبعدغلظتآخریندربیانهتلخبرگو

دارايبیانهتلخبرگوگلعصارهبنابرایناند؛کردهایجادبرابر
ست.هاعصارهسایربهنسبتکشندگیدرروشنبرجستگی

بعد)لیتربرگرم213/447(غلظتباالتریندرکرچکعصاره
است.کردهایجادبیانهتلخگلعصارهبرابر تلفاتیساعت48از

بودنینههببرغلظتافزایشبیانهتلخگلعصارهبرايبنابراین
نیاجینتادارد.کمترياثرکرچکعصارهبهنسبتنآاثر

بیان تلخهبرگوگلعصارهازتوان میکهدادنشانشیآزما
نداشتنبهنگرشبازینوآنی کشحشرهیی توانابهتوجهبا

ي بجاستیزطیمحوزندهموجوداتي روی منفاثرات
هابیترکنیاانبوهدیتولکه طوريبه.کرداستفادهکشآفت

دراطالعاتگسترشوآنهاییایمیشساختارشناختبهمنوط
باشد.یمآنهااثراتمورد
هايدادهپروبیتتجزیهنتایجو%50ی کشندگزود

ساعت36زمانمدتدرگیاهیيهاعصارهسنجیزیست
آورده1جدولدرومحاسبهپستهمعمولیپسیلروي
بیانتلخهبرگوگلعصاره،نتایجبراساساست.شده
رزماريآویشن،عصارهوکشندگی)(بیشترینLC50نیکمتر

.داشتندراکشندگی)(کمترینLC50نیشتریبکرچکو
،هاعصارهLC50مقداربراي1جدولهايدادهبراساس

گلعصارهبهپژوهشاینيهاعصارهسایرکشندگینسبت
39/15و76/3،51/12،82/12ترتیب بیان بهتلخه

رزماريکرچک،،بیانتلخهبرگيهاعصارهبراي ترتیب به(
برگ،بیانتلخهگلازپسبنابراینبدست آمد. )آویشنو

گیاه،کلدراست.کشندگیشترینیبدارايبیان تلخه
است.مناسبکشیحشرهخاصیتدارايبیانتلخه
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هاي سن پنج پسیل معمولی پسته هاي گیاهی روي پورهسنجی عصارههاي زیستنتایج تجزیه پروبیت داده-1جدول 
باشد)لیتر میگرم بر ز کشنده برحسب وساعت (د36پس از 

χ2%95نانیاطمحدودSE(LC50(یمنحنبیشعصاره

053/2a642/386*277/595 -06/24702/3±446/0آویشن
249/1b367/94044/141 -781/65/1±439/0تلخهبرگ
848/0b127/25332/35-806/175/0±162/0تلخهگل

7993/1a207/322812/701 -430/1905/4±318/0رزماري
20894/3a338/314598/363 -810/25024/1±5552/0کرچک

χ2: باشد.می982/5برابر 13براي درجه آزادي %95جدول در سطح احتمال
n: 45برابر

.باشدمی%5دار در سطح احتمال دهنده عدم وجود اختالف معنیستون نشان*: حروف مشابه در هر 

هايدادهپروبیتتجزیهنتایجو%50ی کشندگزود
ساعت48زمانمدتدرگیاهیيهاعصارهسنجیزیست

آورده2جدولدرومحاسبهپستهمعمولیپسیلروي
برگوگلعصارهپروبیت،تجزیهنتایجبراساساست.شده
عصارهوکشندگی)(بیشترینLC50نیکمتربیانتلخه

(کمترینLC50نیشتریبکرچکورزماريآویشن،
رزماريکشندگیمیزانزمانایندر.داشتندراکشندگی)

ساعت36بامقایسهدربیان تلخهبرگوکرچکبهنسبت
پستهپسیلپنجمسنيهاپورهکهوقتیاست.یافتهافزایش

بکارها عصارهکشندگیسنجشبرايمعیاریکعنوان به

کهدادنشانپروبیتتجزیهبهمربوطهايدادهشد،گرفته
سایرکشندگینسبت،هاعصارهLC50مقداربراي

،63/9بیان تلخهگلعصارهبهپژوهشاینيهاعصاره
يهاعصارهبرايترتیب بهبرابر23/122و57/19،52/66

.)2(جدولآیدمیدستبکرچکوبیانتلخهبرگرزماري،
بیان تلخهبرگورزماري،بیانتلخهگلازپسبنابراین

وبیانتلخهگیاهکلدر.ندستهکشندگیشترینیبداراي
براساس.ندستهمناسبکشیحشرهخاصیتدارايرزماري

پژوهشاینگیاهانسایربهنسبتآویشنگیاهزمان،دوهر
ندارد.مناسبکشیحشرهجایگاه

هاي سن پنج پسیل معمولی پسته هاي گیاهی روي پورهسنجی عصارههاي زیستنتایج تجزیه پروبیت داده-2جدول 
باشد)لیتر میگرم برز کشنده برحسب وساعت (د48پس از 

χ2درصد95نانیاطمحدودSE(LC50(یمنحنبیشعصاره

128/2a667/274*554/443 -990/13100/5±454/0آویشن
404/1ab991/43553/83-217/05404/1±494/0تلخهبرگ
8854/0ab247/2711/3-018/14245/0±192/0تلخهگل

1176/2a643/21625/316 -224/1288232/3±327/0رزماري
66/2a491/149662/195 -113/8754226/0±704/0کرچک

χ2: باشد.می982/5برابر 13براي درجه آزادي %95جدول در سطح احتمال
n: 45برابر

.باشدمی%5دار در سطح احتمال دهنده عدم وجود اختالف معنی*: حروف مشابه در هر ستون نشان
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بحث
واحدیکبارابطهدرکشآفتیکاثرتغییراتنسبت

Talebi(شودمیبیانخطشیبوسیلهبهغلظتدرتغییر

Jahromi, درتنوعکنندهبیانخودنوبهبهخطشیب.)2011
تحتحشرهازمشخصجمعیتیکحساسیتتغییر

درکمتغییراتبیانگرتندشیبباخطاست.آزمایش
باخطکهحالیدر،کرچک)(عصارهاستجمعیتحساسیت

موردجمعیتحساسیتدرزیادتغییردهندهنشانکمشیب
Alizadeh()بیانتلخهگل(عصارهاستآزمایش et al.,

میر)و(مرگپاسخ-زودخطمنحنیدرخطشیب.)2011
آویشنورزماري،بیانتلخهبرگيهاعصارهمورددر

باشدمیباالعصارهدوبهنسبتمیانهوضعیتدروموازي
عصارهدرخطشیب).2و1هايشکلو2و1(جدول

شیبکرچکعصارهاست.بیان تلخهگلازبیشتربرگ
بینتفاوتعبارتیبه.داردها عصارهدیگرازيبیشتر

واقعدرواستکمعصارهاینپایینوبااليهاغلظت
واستهمگنعصارهاینبهپستهپسیلجمعیتحساسیت

بشدتمیرومرگمیزانغلظت،درافزایشاندکیبا
(مرگپاسخ- زودخطمنحنیدرخطشیبیابد.میافزایش

بهاست.کمترشیببیانگریانبتلخهعصارهمورددرمیر)و
باواستزیادپایینوبااليهاغلظتبینتفاوتعبارتی
قابلطوربهمیرومرگمیزانغلظت،درزیادافزایش
Robertson(یابدمیافزایشايمالحظه & Preisller,

برگکهدهدمینشانهمچنینخطوطشیبمقایسه.)1992
.داردبیشتريشیببیانتلخهگلبامقایسهدربیان تلخه

وآویشنعصارهکهدهدمینشانهمچنینخطشیبمقایسه
بایعنیدارد.شتريیبشیببیانتلخهبهنسبتنیزرزماري
بیشتريمیزانبهمیرومرگغلظت،دری ئجزافزایش
مهمبسیارآفاتکنترلدرموضوعاینالبته یابد.میافزایش

؛کردزیاديدقتهاکشحشرهاینازاستفادهدردبایواست
ازاستفادهباکهشودمیسببزودتنظیمدراشتباهزیرا

انتخابودادهقرارفشارتحتراجمعیتباالتر،زهايود
مورددرزودانتخابدرنیبنابراشود.تسریعمقاومافراد

است ي تندترنسبتاًبیشي داراکهکرچکعصارهکشآفت
.انجام شودالزمدقتدیبا

بروزدرکهرایی رهایمتغاثرخط،بیشنکهیابهتوجهبا
،دهدمینشاندارنددخالتآني ریگاندازهی چگونگوپاسخ

. دارندی کسانیخطبیشی عنیهستندي موازخطدوی وقت
دردارند.ی کسانیتأثیرنحوهاحتماالًبیترکدوپس بنابراین

خطبیشي داراها عصارهکهشدمشخصپژوهشنیا
،)2و1هايشکلو 2و1هاي(جدولستندینی کسانی

وجودها عصارهنیااثرنحوهنبودنکسانیاحتمالنیبنابرا
کیبهمربوطکنشبرهمایمتقابلاثرپاسخی وقتدارد.

کیایمیآنزکیبا(مثالًباشدگذارتأثیرمحلکیایبیترک
اثرجایگاهکشآفتیعنی،خاص)ی کیمتابولواکنش

خواهدادیزخطبیشصورتنیادرباشد،داشتهاختصاصی
داشتهي تریعمومتأثیرگاهیجابیترکی وقتعکسالبوبود

بیشاستممکنصورتنیادر.شودمیکمخطبیشباشد،
نیبنابرابدهد.زینبیترکتأثیرنحوهبهراجعی اطالعاتخط

ي دارادتوانمیو استي کمتربیشي دارابیانتلخهعصاره
ازشیبی خطبیشي داراکرچکعصارهباشد.اثرنقطهچند
نیاکهداردوجودنیااحتمالرو از اینست،هاعصارهسایر

ها عصارهسایربهنسبتي محدودتراثرمحلي داراعصاره
کهداردوجودزیناحتمالنیای حت،نیابرعالوهباشد.

نیهمچنباشد.داشتهاثرگاهیجاکیتنهاکرچکعصاره
،ردیگیمقراراستفادهموردزینتیسمسهیمقاي براخطبیش

ي ریگاندازهي برادتوانمینیی تنهابهLC50محاسبهچون
استممکنخطدوباشد.ی کافتیسمLC50داشتهی کسانی

زوددرکشآفتي براتیسمبروزاولخطدری ول،باشند
نیکمتردومخطدرکهیحالدرباشد،افتادهاتفاقي ترنییپا
زودراتییتغدري ترکوچکمحدودهدراتتأثیرنیشتریبتا

کمترجدولχ2ازشدهمحاسبهX2چونباشد.افتادهاتفاق
وها عصارهتمامي برااثر-زودخطوطجهینتدر،باشدیم

جدولدرdfاي یآزاددرجه.شودمیدییأتهاکشآفت
سهوغلظت5شماربهنگرشباست.هاغلظتتعدادانگرینما

شد.13بابرابري آزاددرجه،تکرار
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کرچک روي وو گل)، رزماريبیان (برگ یت تماسی آویشن، تلخهپاسخ سم- خطوط غلظت-1شکل 
.A(هاي سن پنجم پسیل معمولی پسته پوره pistaciae( ساعت پس از آلودگی36در زمان

کرچک روي وبیان (برگ و گل)، رزماريیت تماسی آویشن، تلخهپاسخ سم- خطوط غلظت-2شکل 
Agonoscena(هاي سن پنجم پسیل معمولی پسته پوره pistaciae( ساعت پس از آلودگی48در زمان

هايپژوهشپسته،لیپسي روها عصارهتأثیربارابطهدر
اثر)2012و همکاران (Irannejadاست.شدهانجامگوناگونی

کلپورهاستبرق،گیاه4برگاستونیعصارهکشیحشره
)Teucrium polium (Labiatae)(،شاتره)Fumaria

parviflora Lam.(پنجمسنيهاپورهرويراشنیآوو
قراربررسیموردبرگیدیسکوريغوطهروشبهپستهپسیل
کلپوره،استبرق،يهاعصارهLC50مقدارپژوهشایندردادند.
و171/328،726/409،283/321ترتیب بهشنیآووشاتره
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LC50مقدارشد.برآوردلیترمیلیبرمیکرولیتر850/476

درآمدهبدستمقدارباویشنآعصارهبرايآمدهدستب
دلیلبهدتوانمیاختالفایناست.متفاوتاخیرپژوهش
نوعباشد.آزمایشزمانواستفادهموردحاللدراختالف

شدهاستخراجثانویههايمتابولیتنوعدراستفادهموردحالل
ی برخازیی هاگزارشاست.مؤثرترکیباثرنحوهنتیجهدرو
ازی بعضتأثیرازحکایت کهداردوجودپژوهشگراناز

ورشددرکهدارد آفتحشراتگریدي روی اهیگهاي عصاره
آنتلفاتبروکرده اختاللجادیاآنهای ستیزمراحلونمو

بهمربوطپژوهشاینباآنهادرموجوداختالفاتاند.بودهمؤثر
نتایجاست.آزمایشزمانوآفتنوععصاره،نوعحالل،نوع
ها عصارهبرخیکهاستمطلباینگویايهاپژوهشاین
کشحشرهیکتولیدبرايانتخابیگزینهعنوان بهدنتوانمی

نهتأثیر)Ateyyat)2009و Al-mazra’awiباشند.طبیعی
Bemisiaيرشدمختلفمراحلي روی اهیگعصاره tabaci

(Genn)ی بررسراکاملحشراتي روهاآنی کنندگدوراثرو
بهآلودهی فرنگگوجهي هابرگمنظورنیاي برا.ندکرد
پژوهشنیادرشد.ورغوطهعصارهمحلولدردبالکیسف

Rutaهاي عصاره chalepensis L،Peganum harmala L.و
Alkanna strigosa Boiss. and Hohenh.مقدارباترتیب به

مراحلي رورای توجهقابلی کشحشرهراث%39و39%،41%
ی دورکنندگاثراتنیهمچندادند.نشانپنبهدبالکیسفنابالغ

Thymus capitatus L.وR. chalepensisحشراتي رو
.Bکامل tabaciشد.دییتأ

Wang) ی نیتدختیفعالی بررسدر)2006و همکاران
Artemisiaاهیگاسانس vulgarisباآرد،شپشههیعل

لیتبددرراي دارمعنیکاهشاسانس،نیاغلظتشیافزا
کردند.گزارشکاملحشرهبهرهیشفزینورهیشفبهالرو

منجرتریلیلیمبرتریلکرویم8غلظتدراسانسنیاکاربرد
کاربردکهیحالدرشد،کاملحشراتصددرصدمرگبه
و%53،%49زانیمبهریمومرگجادیاباعثغلظتنیهم
تیحساسانگریبکهد،یگردروز16و12،14ازپس52%
ریمومرگباشد.یمالروهابهنسبتهابالغشتریباریبس

و10،15ي هاغلظتکاربردباهاتخمي صددرصد

ساعت96زمانمدتدرواسانستریلبرتریلکرویم20
غلظتاسانس،نیای دگندورکناثری بررسدرآمد.دستب

حشرات%100کردندورباعثتریلیلیمبرتریلکرویم1
تیسمازي متعددي هاگزارشنکهیابهتوجهباشد.کامل

وجودحشراتي روي دیترپنوئوي دیآلکالوئهايبیترک
زینفوقی اهیگگونهشدهانجامي هاپژوهشبراساسودارد
،باشدمیی اهیگهیثانوهايبیترکازیی باالریمقادي دارا

پسیلرويپژوهشاینعصارهی کشحشرهتیخاصنیبنابرا
نظردرباباشد.یمهابیترکنیابهمربوطاحتماالًزینپسته

ترخطرکمویی ایمیشسمومی طیمحستیزمخربآثارگرفتن
نظربهستیزطیمحوانساني برای اهیگهايبیترکبودن

وشتریبمطالعاتانجامازپسهابیترکگونهنیاازرسدیم
عنوانبهمدتکوتاهدرتوان میهاآنمناسبزودنییتع

.کرداستفادهآفاتکنترلدري ترمناسبنیگزیجا

سپاسگزاري
دانشگاهپژوهشیامکاناتازاستفادهباتحقیقاین

ازوسیلهبدیناست.شدهانجامرفسنجان(عج)عصرولی
.شودمیسپاسگزاريدانشگاهاینپژوهشیمحترممعاون
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Abstract
The common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hem.:

Aphalaridae), is one of the most important pests of pistachio orchards in Iran. In this study, the
effect of ethanol extracts of Thymusv ulgaris L., Rosmarinus officinalis Save., Ricinus
communis L. and Sophopra alopecuriodes L. were studied on the mortality of this pest in vitro.
The bioassay experiments were done within 8-cm-diameter Petri dishes, containing pistachio
leaf disks and fifth instar nymphs of common pistachio psylla. Different concentrations of
extracts were sprayed on nymphs, by using the spray tower, and distilled water and ethanol were
used as control. Nymphal mortality was calculated at 36 and 48h post-treatment. The
experiment was conducted in a CRD design with three replications for each concentration of
each treatment. According to the obtained results, the effect of different concentrations of all
treatments was significant on the mortality of pest at 36 and 48h after treatment. The LC50

values for T. vulgaris, R. officinalis, R. communis and S. alopecuriodes (flowers) and
S.alopecuriodes (leavs) at 36h after treatment were calculated to be 386.642, 322.207, 314.338,
94.367 and 25.127 g/l, respectively. Based on the toxicity of extract used in this study at 24 and
48 hours after treatment, T. vulgaris and S. alopecuriodes extracts had the lowest and highest
insecticidal effect on common pistachio psylla, respectively. The extract of S. alopecuriodes
flowers and leaves was more effective and it could be used as an effective and environmentally
friendly compound candidate in controlling this pest.

Keywords: Agonoscena pistaciae, Ricinus communis L., Sophopra alopecuriodes L., Thymus
vulgaris L., Rosmarinus officinalis Save., lethality.


