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  چهار رقم تجاري پسته در رفسنجان شناسي و خسارت پروانه چوبخوار پسته رويزيست

  

  ٣مهدي بصيرت، *٢، حمزه ايزدي١الهام رضايي

  20/01/1399 تاریخ پذیرش:                            30/07/1398 تاریخ ارسال:

  چکيده

یکی از آفات مهم پسته  Kermania pistaciella Amsel (Lepidoptera: Oinophilidae)خوار پسته پروانه چوب

شود. در این مطالعه جهت ها سبب میایران است که ساالنه خسارت باالیی را با نفوذ و تغذیه الروها از درون سرشاخه

هاي اکبري، هاي پسته با رقمدرخت در باغ 200تعداد  1376ماه اواخر بهمن تعیین درصد آلودگی و زمان مبارزه از

ي هاگذاري شد. تعداد سوراخطور تصادفی انتخاب و  نشانهاحمدآقایی، کله قوچی و اوحدي در حومه شرقی رفسنجان به

چهار رقم مهم تجاري از خسارت آفت روي میزان  بار شمارش و ثبت گردید.خروجی الرو و پیله شفیرگی هر دو روز یک

رداشت ها در زمان بها به سوراخ خروجی الروها، تشکیل پیله شفیرگی، درصد آلودگی خوشهطریق تعیین آلودگی سرشاخه

هاي مورد مطالعه مشخص شد. نتایج هاي خشک شده انتهاي خوشه مورد بررسی قرار گرفت و حساسیت رقمو تعداد دانه

دار ندارد، خوار پسته در ارقام مختلف تفاوت معنیاوج خروج حشرات کامل پروانه چوبزمان دهنده این است که نشان

که در روزهاي آخر دهه اول فروردین پنجاه درصد پیله شفیرگی تشکیل شده و در اوسط دهه سوم این ماه اوج طوريبه

قوچی بیشترین و در رقم کله خوار پسته درگیرد. همچنین میانگین خسارت پروانه چوبظهور حشرات بالغ صورت می

مربوط  بترتیخسارت به زانیدرصد) م 15/34( نیدرصد) و کمتر 44/40(رقم احمدآقایی کمترین بود. بیشترین خسارت 

ست و شناسی آفت ادر مجموع، نتایج این تحقیق بیانگر عدم تاثیر رقم در زیست بود. ییو احمدآقا یقوچکله هايبه رقم

  هی از وضعیت آفت و تعیین زمان مبارزه مورد استفاده قرار گیرد.گاآتواند در پیشمی

  زیست شناسی ،رقم ه،پست پروانه چوبخوار، کليدي:هاي هواژ
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 مقدمه

اي عنوان یک محصول راهبردي جایگاه خاصی در بین تولیدات کشاورزي دارد. این محصول بخش عمدهپسته به

. تولید این محصول تحت تاثیر عوامل مختلف زنده و )1384(سمیع و همکاران،  دهداز صادرات غیرنفتی را تشکیل می

توان به آفات اشاره کرد که در صورت عدم کنترل، ساالنه خسارت زیادي غیر زنده است که از مهمترین عوامل زنده می

خوار پسته پروانه چوبباشد، هاي کشور جمعیت آن زیاد میکاريکنند. از جمله آفاتی که در اکثر پستهوارد می

(Lepidoptera: Oinophilidae) Kermania pistaciella Amsel اي تک . این آفت حشره)1384(سمیع و همکاران،  است

کند. حشرات کامل از اواخر هاي پسته سپري میصورت الرو درون سرشاخهنسلی است که حدود ده ماه از سال را به

هاي خود را به صورت انفرادي هاي ماده تخمگیري، پروانهشوند و پس از جفتظاهر میاسفند تا نیمه دوم فروردین ماه 

ها، الروها گذارند. پس از تفریخ تخمبرگ به شاخه و یا محور خوشه میهاي جوان در محل اتصال دمروي سرشاخه

ها سبب حور خوشه و مغز شاخههاي مرکزي مشوند. تغذیه الروها از قسمتهاي جوان میبالفاصله وارد خوشه یا شاخه

ها و کاهش کمی و کیفی محصول ها، ضعف سرشاخههاي راس خوشه، ریزش میوهها و خشکیدن میوهتوقف رشد آن

 گذرانی کرده و از نیمه اسفند ماه شروع بههاي آلوده زمستانگردد. الروها پس از رسیدن به سن چهارم درون شاخهمی

ها که شکل الرو ییجااز آن. )1397؛ بصیرت و مهرنژاد، 1395(بصیرت،  کنندها و تنیدن پیله شفیرگی میخروج از شاخه

 يچهار سن الرو يدارا آفت نی. ادر نظر گرفت یاغراق یسیدگرد با توانیحشره را م نیمختلف تفاوت دارد، ا نیدر سن

وجود  يزائده منقار مانند رهیهستند. در قسمت جلو بدن شف متریلیم 4 حدودرنگ و به طول  زرد ي آفتهارهیشف. است

شش زائده خار مانند وجود دارد که خروج  رهیشکم شف يو خروج از آن نقش دارد. در انتها لهیدارد که در سوراخ کردن پ

خوار از آنجا که بخش عمده دوره زندگی چوب .)1344زاده و جعفرپور، (تقی کندیم لیتسه لهیحشره کامل را از درون پ

واند تگیرد، کنترل شیمیایی در صورتی میپاشی قرار میهاست و کمتر در معرض سمپسته به صورت پنهان درون سرشاخه

هاي تعیین اوج پرواز، موثر واقع شود که در زمان اوج تشکیل پیله و یا خروج حشرات کامل انجام گیرد. یکی از روش

. اوج ظهور حشرات کامل )1387(بصیرت،  خوار انجام شده استنیاز حرارتی آفت است که در مورد پروانه چوب بررسی

شناسی ) زیست1377زاده (. عباس)1387(بصیرت،  باشدزمان میدرصد ظهور حشرات کامل هم 65طور متوسط با به

است: در اواسط اسفند خروج الروها شروع شده و هاین آفت را در منطقه برخوار استان اصفهان به شرح زیر گزارش کرد

باشد. الروها پنج روز پس از تنیدن پیله به شفیره روز می 32رسد. طول این دوره در ابتداي فروردین به اوج خود می

شوند. حشرات کامل از اواخر فروردین ظاهر شده و اوج ظهور حشرات کامل در ابتداي اردیبهشت گزارش شده تبدیل می

گذاري در ابتداي اردیبهشت و اوج آن در میانه اردیبهشت بود. نفوذ نخستین الرو سن یک به داخل ست. نخستین تخما
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بافت خوشه و شاخه در میانه اردیبهشت، تبدیل الروهاي سن یک به سن دو در پایان خرداد و تبدیل تمامی الروهاي 

حال هدف از انجام این تحقیق تعیین زمان خروج حشرات سن سوم به سن چهارم در میانه آذرماه گزارش شد. در هر 

    باشد.هاي مهم پسته به منظور مقایسه تاثیر رقم در زندگی آفت و تعیین بهترین زمان مبارزه میکامل در رقم

  

  هامواد و روش

  بررسي ارقام از نظر آلودگي -الف

  انتخاب باغ

N,  o33.7326)، اوحدي (E oN, 40.7463 o33.7262هاي صحرایی قطعه باغات با ارقام اکبري (در بررسی

E o40.7272،( کله قوچی )E oN, 40.7578 o33.7297( و احمدآقایی )E oN, 40.7038 o33.7326(  که داراي آلودگی

ها انجام گرفت. باغات از نظر مدیریتی مشابه و در منطقه حومه شرق ها در آنمتوسط بودند، انتخاب شدند و بررسی

  رفسنجان بودند. 

  

  بررسي جمعيت آفت روي چهار رقم در زمان برداشت -ب

به منظور تعیین جمعیت آفت در باغات انتخاب شده، در زمان برداشت محصول (شهریور) از هر رقم سه ردیف 

طور تصادفی خوشه به 20تصادفی انتخاب شد. در هر درخت از  طوربهدرخت  10عنوان تکرار و در هر ردیف درخت به

  هاي آلوده و سالم شمارش گردید و اطالعات مربوطه ثبت شد.برداري صورت گرفته و تعداد خوشهنمونه

  

 ها (سوراخ خروجي و پيله شفيرگي)تعيين درصد آلودگي سرشاخه -ج

شاخه به صورت  20درخت) و از هر درخت  4ردیف در هر ردیف درخت (سه  12ماه از هر رقم اواخر بهمن

ماه تعداد سوراخ خروجی الرو و پیله شفیرگی شمارش و شد. در اوایل فروردینگذاري تصادفی انتخاب و با پالك عالمت

  ثبت گردید.

  

  ) دهيخشک هايدانه( هاسرشاخه يدرصد آلودگ نييتع -د

گردید و از هر درخت طور تصادفی انتخاب به درخت) 8(سه ردیف در هر ردیف  درخت 24در تیرماه از هر رقم 

هاي سالم و آلوده) شمارش و میزان هاي خشک شده انتهاي خوشه (تعداد خوشهشد. بر اساس دانهخوشه بررسی  100
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(سه ردیف شک شده) هاي خخوشه آلوده (براساس دانه 300چنین در همین زمان از هر رقم . همردیدگآلودگی تعیین 

هاي خشک شده و سالم شمارش طور تصادفی انتخاب گردید. در هر خوشه تعداد دانهبه) خوشه آلوده 100در هر ردیف 

  و ثبت شد. 

  

 و ظهور حشرات کامل روي چهار رقم لهيپ ليدوره خروج الرو، تشک نتعيي -ه

(از شماره  گذاريروش پالكهبو  تصادفی صورتشاخه به 200آفت روي هر رقم،  یشناسستیز نییمنظور تعهب

الرو، تعداد  خروجی سوراخ تعداد دو بارماه هر هفته  بهشتیاسفند ماه تا اواخر ارد لیشد. از اوا گذاري) عالمت200تا 1

  .دیو ثبت گرد ارششم لهیپ يحشرات کامل رو یو تعداد سوراخ خروج لهیپ

  

  جنتاي ثبت و هاداده زيآنال -و

رسم و در باغات با ارقام  2010افزار اکسل روند فعالیت الرو، شفیره و حشرات کامل با استفاده از نرمهاي نمودار

  درصد انجام شد. 5با آزمون دانکن در سطح  هانیانگیم سهیمقامختلف مورد مقایسه قرار گرفت. 

  

  و بحث نتايج

  هاي مختلف پستهتعيين دوره فعاليت آفت روي رقم -الف

  مرحله الروي

هاي اوحدي، اکبري و کله قوچی در خوار پسته در رقمهاي انجام شده، اولین الرو پروانه چوببراساس بررسی

در رقم ها خارج شدند. اوج خروج الرو از داخل سرشاخه 16/12/95و در رقم احمدآقایی در تاریخ  13/12/95تاریخ 

پایان خروج الرو در رقم اوحدي بود.  15/1/96در  يقوچی، احمدآقایی و اکبرهاي کلهولی در رقم 12/1/96اوحدي 

گونه که همان). 1اتفاق افتاد (شکل  2/2/1396و در اکبري  30/1/96، در احمدآقایی 30/1/96، در کله قوچی 27/1/96

د شبازمان میهاي مهم تجاري تقریبا همخوار پسته در بیشتر رقمپروانه چوب دهد شروع خروج الروهاينتایج نشان می

هاي دیگر دیرتر ظاهر شدند. در کنترل این آفت چنانچه هدف مبارزه شیمیایی ولی در رقم احمدآقایی الروها نسبت به رقم

) دوره خروج 1395شود. بصیرت (علیه الروهاي سن آخر باشد، بهترین زمان در اوایل دهه دوم فروردین پیشنهاد می

  تا میانه فروردین گزارش کرده است.   الروها و تشکیل پیله را روزهاي آغازین اسفند
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  مرحله شفيرگي -ب

قوچی، احمدآقایی و اکبري هاي کلهولی در رقم 16/12/95شروع تشکیل پیله روي رقم اوحدي در تاریخ 

ولی در رقم هاي احمدآقایی و اکبري  30/1/96قوچی هاي اوحدي و کلهگزارش شد. پایان تشکیل پیله در رقم 13/12/95

تشکیل شد ولی اوج تشکیل پیله  8/1/96بود. پنجاه درصد پیله در رقم اوحدي در تاریخ  2/2/96و  27/1/96ب ترتیبه

تشکیل شد و اوج تشکیل پیله در  6/1/96درصد پیله در تاریخ  50بود. در رقم کله قوچی  15/1/96در این رقم در تاریخ 

تشکیل شد و اوج تشکیل پیله در تاریخ  8/1/96پیله در تاریخ  درصد 50اتفاق افتاد. در رقم احمدآقایی  28/12/95تاریخ 

 18/1/96تشکیل شد و اوج تشکیل پیله در تاریخ  9/1/96درصد پیله در تاریخ  50گزارش شد. در رقم اکبري  15/1/96

  ).2بود (شکل 

  

  ظهور حشره کامل -ج

هاي اوحدي و احمدآقایی به ترتیب در خوار پسته روي رقمآغاز، اوج و پایان خروج حشرات کامل پروانه چوب

قوچی و اکبري اگرچه خروج حشرات کامل کمی هاي کلهاتفاق افتاد. در رقم 5/2/96و  25/1/96و  5/1/96هاي تاریخ

آغاز شد ولی اوج خروج و پایان آن با رقم اوحدي مشابه بود. در رقم اکبري نیز خروج حشره کامل  25/12/95زودتر و از 

) 1395). بصیرت (3پایان رسید (شکل به 5/2/96به اوج خود رسید و در  26/1/95آغاز شد و در  25/12/95در تاریخ، 

هد دگونه که این نتایج نشان میهمانگزارش کردند. مرحله گرده افشانی تا تشکیل میوه را از  کامل حشرات ظهور اوج

ف تا حدود بسیار زیاد یکسان و در بیست و پنجم هاي مختلخوار پسته روي رقماوج خروج حشرات کامل پروانه چوب

نژاد باشد. بصیرت و مهرباشد. بنابر این چنانچه هدف کنترل حشرات کامل باشد بهترین زمان این تاریخ میفروردین می

قیق اند. در هر حال دستآورد مهم تح) دوره ظهور حشرات کامل را از اوایل فروردین تا اوایل اردیبهشت بیان کرده1397(

 حاضر این است که رقم پسته نقش مهمی در تکمیل چرخه زیستی پروانه چوبخوار پسته ندارد.  
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  .۱۳۹۵-۱۳۹۶هاي مختلف در سال خوار پسته روي رقمدوره خروج الرو پروانه چوب -۱شکل 

  

  
  .۱۳۹۵-۱۳۹۶در سال هاي مختلف رقمخوار پسته روي چوبپروانه دوره تشکيل پيله  -۲شکل 
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  .۱۳۹۵-۱۳۹۶هاي مختلف در ساال خوار پسته روي رقمدوره خروج حشره کامل پروانه چوب -۳ شکل

 

  خسارت آفت روي چهار رقم در تيرماه مقايسه ميانگين  -د

آورده شده است،  4میانگین خسارت در ارقام مختلف در تیرماه مورد مقایسه قرار گرفت. همانطور که در شکل 

احمدآقایی قوچی و هاي کلهترتیب مربوط به رقمدرصد) میزان خسارت به 15/34کمترین (درصد) و  44/40بیشترین (

زاده غالمعلی دار نداشتند.بود که اختالف معنی 19/37و  71/38بود. درصد خسارت در دو رقم اکبري و اوحدي به ترتیب 

چی به سوراخ الروي را بررسی کرده و قوهاي سه رقم اکبري، اوحدي و کله) میزان آلودگی سرشاخه1389و همکاران (

  دار در میانگین سوراخ خروج الرو روي ارقام مختلف را گزارش نمودند.  تفاوت معنی
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 در تيرماه. هاي مختلفخوار پسته روي رقمپروانه چوب سه ميانگين درصد خسارتمقاي -۴شکل 

  باشد).می درصد 95 دار در سطح احتمال(حروف متفاوت روي هر ستون بیانگر تفاوت معنی

  

  جمعيت آفت روي چهار رقم در زمان برداشت محصول مقايسه ميانگين  -ه

 05/55قوچی با خوار مربوط به رقم کلهآورده شده است، بیشترین خسارت پروانه چوب 5طور که در شکل همان

در دو رقم اکبري و اوحدي درصد ثبت گردید. درصد خسارت  37/46و کمترین آن مربوط به رقم احمدآقایی با درصد 

دار نداشتند. رابطه بین رقم گیاه میزبان و خسارت آفت در مورد محصوالت بود که اختالف معنی 50و  02/51به ترتیب 

) مقاومت دوازده رقم 1394نژاد پاریزي و همکاران (عنوان مثال ایرانمختلف کشاورزي مورد بررسی قرار گرفته است. به

بررسی کرده   Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)پره مینوزبه خسارت شب گوجه فرنگی را نسبت

) حساسیت ده رقم زیتون نسبت به 1397مژدهی و همکاران (عباسی  بندي کردند. همچنینو آنها را در سه گروه دسته

مطالعه قرار داده و خسارت آفت روي دو  را مورد Bactrocera oleae Rossi (Diptera: Tephritidae)مگس میوه زیتون، 

  در هر حال، در مورد پروانه چوبخوار پسته گزارشی موجود نیست.کمتر گزارش کردند.  Kalamataو  Arbequinaرقم 

  

 بررسي تعداد دانه خشك شده در خوشه هاي آلوده روي چهار رقم تجاري -و

درصد و کمترین آن در رقم  38/29قوچی با کله) بیشترین دانه خشک شده در رقم 6بر اساس نتایج (شکل 

دار درصد اختالف معنی 22/24درصد و رقم اکبري با  63/24درصد ثبت شد. رقم اوحدي با  42/21احمدآقایی با 

ترین رقم در برابر خسارت ترین و احمدآقایی را مقاومقوچی را حساستوان رقم کلهنداشتند. با توجه به این نتایج می
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 هايرقم) مشخص شد که 1397خوار پسته معرفی کرد. در تحقیق انجام شده توسط بصیرت و مهرنژاد (چوبپروانه 

 ترینکم خنجري دامغان و هراتی ریزي،سیلک هايرقم و آلودگی دامغان بیشترین و شستی آباديکریم ریز،ایتالیایی

 اکبري و قوچیاوحدي، احمدآقایی، کله هايرقم آلودگی میزان اما خوار نشان دادندرا نسبت به پروانه چوب آلودگی

  . نداشت دارمعنی اختالف

 

 

  .در زمان برداشتهاي مختلف خوار پسته روي رقمپروانه چوبمقايسه ميانگين درصد خسارت  -۵شکل 

  باشد).با استفاده از آزمون دانکن می درصد 95دار در سطح احتمال (حروف متفاوت روي هر ستون بیانگر تفاوت معنی 

  
 

 
   .هاي مختلفخوار پسته روي رقمبا پروانه چوب مقايسه ميانگين تعداد دانه خسارت ديده -۶شکل 

  باشد).با استفاده از آزمون دانکن می %95دار در سطح احتمال (حروف متفاوت روي هر ستون بیانگر تفاوت معنی
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  يکل يريگجهينت

خوار پسته است و در رقم در زمان اوج خروج حشرات کامل پروانه چوب ریعدم تاث انگریب قیتحق نیا جیمجموع نتا در

خوار پسته در گیرد. همچنین میانگین خسارت پروانه چوباوج ظهور حشرات بالغ صورت می نیاوسط دهه سوم فرورد

ت و آگاهی از وضعیت آفتواند در پیشاین تحقیق می نتایجقوچی بیشترین و در رقم احمدآقایی کمترین بود. رقم کله

   تعیین زمان مبارزه مورد استفاده قرار گیرد.

  

  گزاريسپاس

ها کمال محمد مجد جهت همکاري در انجام بررسی آقاي دار محترم جناببدین وسیله از پژوهشکده پسته و باغ

  تشکر را داریم.
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