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  22/08/1400تاریخ پذیرش:     15/04/1400تاریخ ارسال: 

 

  چكيده

 Agonoscena pistaciae پسیل معمولی پسته

Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: 

Aphalaridae) باشد پسته می يهات کلیدي باغاآف از

 به محصول و درخت قابل توجهیکه ساالنه خسارت 

هاي کند. استفاده از ارقام مقاوم یکی از روشوارد می

ات در مدیریت تلفیقی آفدر قالب برنامه  ن آفتیکنترل ا

تعیین و مقایسه تراکم هدف پژوهش حاضر با  است.

پسته بومی  رقم سهجمعیت پسیل پسته روي 

 یربومیغدو رقم و (عباسعلی، شاهپسند و خنجري) 

ن بدی سمنان انجام شد. استانو اکبري) در  احمدآقایی(

 يرکادر پنج منطقه پسته آلوده به پسیل منظور باغ

عنوان به از هر درخت شهرستان دامغان انتخاب شد.

 .دیگرد بردارينمونهبار کیروز  30برگچه هر  20تکرار 

ها هاي پسیل روي برگچهآزمایشگاه تعداد تخم و پورهدر 

                                                             
 و آموزش قات،یتحق سازمان(شاهرود)،  سمنان استان یعیطب منابع و يکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز ،یباغ و یزراع علوم قاتیتحق بخش 1

  رانیا شاهرود، ،يکشاورز جیترو
 mm.moghadam52@gmail.com  نویسنده مسئول:*
  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، رفسنجان، ایرانپژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی،  ٢
 جیروت و آموزش قات،یتحق سازمان(شاهرود)،  سمنان استان یعیطب منابع و يکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکزپزشکی، تحقیقات گیاهبخش  3

  رانیا شاهرود، ،يکشاورز

ها، با تجزیه و تحلیل آماري دادهت یدر نهاو  شدشمارش 

ین نتایج ا .مشخص شدپسته آلودگی هر رقم به پسیل 

تراکم جمعیت پسیل پسته در داد که نشان پژوهش 

 از نظر ارقام بومی و غیربومی پسته در استان سمنان

ش ارقام ین ارقام مورد آزمایمتفاوت است. در ب آماري

 يهانیانگیبا م بیبه ترت احمدآقاییو  ياکبر

ت ین تراکم جمعیکمتر 50/14±73/0و  67/0±48/11

رقم بیشترین تراکم پوره و تخم روي  .داشتندرا 

و  06/52±99/3 يهانیانگیب با میترتبه عباسعلی

با  داريمعنیاختالف  که شد مشاهده 46/5±01/34

در مدیریت تواند یم اطالعاتسایر ارقام داشت. این 

  . داشته باشدکاربرد  پسیل معمولی پسته تلفیقی

ــیت، هـاي كليدي: واژه ــاسـ ت یری، مدمقاومت حسـ

   آفت یقیتلف
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  مقدمه

درخت پسته مورد حمله تعداد زیادي از آفات 

 ؛1373مدرس اول، ( گیردخصوص حشرات قرار میهب

از آفات مهم و  یکی). 1399پور و همکاران، لیاسماع

 Agonoscena پسیل معمولی پسته پسته،  يدیکل

pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: 

Aphalaridae) مراحل  از یبخش. این حشره در باشدمی

زندگی، اعم از پورگی و حشره کامل از شیره گیاهی 

درختان کند و موجب خسارت اقتصادي به تغذیه می

). این آفت با قدرت 1381شود (مهرنژاد، پسته می

تولیدمثل باال و همچنین تعداد نسل متعدد در اغلب 

ها در یک یا چند نوبت جمعیت بسیار باالیی را سال

هاي باالي جمعیت حشره، نماید. تراکممیتولید 

موجب  ،و بعد از آنپسته همزمان با شروع رشد مغز 

د. در نتیجه خسارت شون مغز میاختالل در روند پر شد

گردد. حالت جبران ناپذیري به محصول پسته وارد می

 ،طغیانی این آفت عالوه بر کاهش محصول سال جاري

ها و هاي سال آینده، ریزش برگباعث ریزش جوانه

شدت د. در این شرایط گیاه بهشوضعف درخت می

و سال آینده رشد خوبی نخواهد داشت،  شدهضعیف 

 که گاهی باعث کاهش محصول در دو سالطوريبه

با رعایت چند توصیه  شود. جمعیت آفت رامینده یآ

توان تا حدودي کاهش داد ولی شیمیایی میزراعی و غیر

ترین روش براي مبارزه شیمیایی عملیدر حال حاضر 

کاهش جمعیت آفت و جلوگیري از خسارت آن است 

 ؛1383دزیانیان و صحراگرد،  ؛1393و  1381(مهرنژاد، 

. مصرف متوالی سموم )1399پور و همکاران، اسماعیل

در یک دوره چندساله باعث بروز پدیده مقاومت، از بین 

ده شرفتن دشمنان طبیعی آفت و طغیان شدیدتر آفت 

ن پسیل معمولی پسته داراي دشمنان ی. همچناست

د. باشکاري کشور میطبیعی متعددي در مناطق پست

گونه دشمن طبیعی براي این آفت  23مهرنژاد بیش از 

 ,Mehrnejad ؛1393گزارش کرده است (مهرنژاد، 

2010 & 2014 (  

ــیت   ــاس ــیعی روي مقاومت و حس مطالعات وس

 .در دنیا انجام شده استل یپسـ محصـوالت مختلف به  

ــه ــایی  عـنـوان مـثــال گـالبی    ب ــی  Pyrus)هــاي آسـ

ussuriensis; P. faurie; P. calleryana) ــ عنوان هب

ــیل گالبی مقاوم ــت درختانی که به پسـ ند معرفی هسـ

 براي يها از یک طرف جذابیت کمتراند. این گونهشده

ــد  و ریزي پســیل دارندتخم از طرف دیگر مقاوم به رش

 ;Westigard et al., 1970)هاي حشــره هســتند پوره

Berrada et al., 1995). 9مقاومت  يگرید یدر بررســ 

و  شـــد یابیبه پســـیل گالبی ارز ییایآســـ یرقم گالب

ــتندیزش مین ریکه کمتر یارقـام  تر مقاوم ،وه را داشـ

ــیل  ).1390پور، یو محرم یارزانبودند ( در رابطه با پس

ترین ، پرتقال والنسیا جذاب (Trioza erytrea)مرکبات

که ن آفت شناخته شده است. در حالییرقم نسبت به ا

ــیـل بـه درختان گریپ فروت   یحملـه ا کمترین  ن پسـ

. (Samways & Manicom, 1983)گیرد صـــورت می
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پالســم گالبی به پســیل  جرم 9آزمایش مقاومت روي 

جر منها انجام شده است که گالبی براساس تغذیه پوره

ژنوتیپ مقاوم به پسیل گالبی براي تولید  ییبه شـناسا 

ــد (رقم ــیدر ). Bell, 2002هاي جدید شـ  یک بررسـ

سیل به پ یگالب پیشـش ژنوت  مقاومت يبر رو یلیتکم

ــ گالبی ــبتاً مقاوم  اریکه قبالً به عنوان بس  ایمقاوم، نس

 شده بودند، انجام شد ییپوره شناسا هیحسـاس به تغذ 

ــ )Bartlett( بارتلتو  عنوان به Y-167 یو نهال وحشـ

عنوان مقاومت به NY10352و  Karamanlika ،پینوتژ

 اریعنوان مقاومت بسبه Bacui-2و  Bacui-1 و ،متوسط

  .)Bell, 2015( شدند دییأباال ت

) بررســی میزان حســاســیت و   1384امامی (

مقاومت ارقام پسـته تجاري و مهم منطقه رفسنجان را  

کرد  مطالعه ییط صحرایدر شرال پسته ینسـبت به پس 

ن مطالعه نشان داده که ارقام اوحدي و سفید یو نتایج ا

پســته نوق تحمل باالتري نســبت به جمعیت این آفت 

و اکبري نســبت به آفت داراي  احمدآقاییدارند و ارقام 

ــتند. در    ــیت باالیی هس ــاس دیگري روي  پژوهشحس

خص مش پسیل پستهت ارقام مختلف پسته به یحسـاس 

ــد  هایی میزبانکـه رقم اکبري، ممتاز و کله قوچی  شـ

ه هاي پستبسـیار مناسب براي این آفت هستند و گونه 

ام و ارق بودهوحشی بنه و کسور به این آفت نیمه مقاوم 

بادامی زرند، سرخس و ایتالیایی درشت و ایتالیایی ریز 

 ,Mehrnejad) ؛1380نژاد، مهرانــد (تـا حــدي مقــاوم 

2006.  

ــرفت ی یهاي علم ژنتیک و توانابا توجه به پیش

 هايتعیین صـفات ایجاد شـده توسط هر ژن و تکنیک  

انتقال ژن، که در دو دهه اخیر عاید بشــر شــده اســت، 

هــاي غلبــه بر ترین راهتوان گفــت کــه یکی از مهممی

مشـکالت کنونی کشاورزان، استفاده از این دستاوردها  

در جهــت تهیــه و معرفی ارقــام انتخــابی بــا دارا بودن 

(نوري قنبالنی و همکاران، باشــد تر میصـفات مناسـب  

). بدیهی اسـت بدون انجام مطالعات اصالح ارقام  1374

ــتفـاده از تکنولوژي  توان بـه ارقام و  هـاي نو نمی و اسـ

ــفات مطلوب در  ژنوتیپ ــت یافت که کلیه ص هایی دس

ــد. هر گونـه تفکر در زمینه      هـا آن تجمع یـافتـه بـاشـ

ــتیـابی بـه ارقـام و واریتـه     هاي انتخابی جدید که دسـ

ــند، نیاز قابلیت هاي مطلوب مورد نظر ما را داشــته باش

ی و یا آزمایشگاهی اولیه دارد. یبه انجام تحقیقات صحرا

در این مســیر ابتدا باید به چگونگی خصــوصــیات ارقام 

فعلی و جایگاه هر رقم پی برد و سپس در پی ارتقاء آن 

ــب دیگري به آن بود. در این  ــفات مناسـ و افزودن صـ

مشخص گردد که ارقام مختلف در رابطه تحقیقات باید 

ــفت مورد نظر در چه موقعیت و مکانی از نظر دارا  با ص

 بودن و یا نبودن آن صفت قرار دارند.

ــیهــدف از این  تراکم جمعیــت ن ییتع بررسـ

 استان سمنانسه رقم بومی پسـیل معمولی پسته روي  

ــه تراکم  ــاس  تجاري و دو رقم يرو آنو مقایسـ حسـ

 بود.  غیربومی

  



 روي ارقام بومی و غیربومی پسته در استان سمنان ،Agonoscena pistaciaeتراکم جمعیت پسیل معمولی پسته، 

 

26 
 

  هامواد و روش

ــال  ،پژوهشبه منظور انجام این   1398در سـ

ــیل يهاباغ ــته آلوده به پسـ ــل  پسـ که در طول فصـ

ــم ــ سـ ــوینم یپـاشـ واقع در منـاطق امیرآباد،   ،دنـ شـ

حومه شهرستان دامغان از استان  مهماندوسـت، فرات و 

 .ندشد انتخابسمنان 

 مورد نظر از اوایل بهار هايبرداري از باغنمونـه 

ع شروپسته نسل اول پسیل حشرات ظهور با زمان و هم

ــتو تا مهرماه ادامه  ــه . در مجموع از داش رقم بومی س

و  غیربومی عباســعلی، شــاهپســند و خنجري و دو رقم

ــد.  بردارينمونــهآقــایی و اکبري احمــدتجــاري  شــ

ــله زمانی  بردارينمونـه  و در بار یکروز  30هـا بـا فاصـ

هر منطقه از هر رقم در  .گرفتساعات اولیه صبح انجام 

ــد. ف مختلفیاز چهــار رد چهـار درخــت   انتخــاب شـ

شــده اســت  یســاله بودند و ســع 20 یدرختان انتخاب

ر یمار از نظر سن و ساین تکرارها و تیب یدرختان انتخاب

در این آزمایش هر کسان باشد. ی یتیریات مدیخصـوص 

ــده به عنوان یک تکرار در   کـدام از درختان انتخاب شـ

ــد. بدین ترتیب آزمایش با  رقم مذکور در نظر گرفته ش

  تکرار انجام شد.چهار 

ــی تراکم جمعیت آفت، از هر   بـه منظور بررسـ

برگچــه در جهــات مختلف درخــت بطور  20درخــت 

ر اهاي نایلونی قرکیسهدرون تصادفی انتخاب و چیده و 

کننده پس از نصب برچسب مشخصها نمونه .داده شـد 

ــگاه درون محل، رقم و تکرار،  ،تاریخ یخدان به آزمایشـ

هاي پورهدر آزمایشـــگاه، تعداد تخم و  .نددشـــمنتقل 

پسـیل پسـته در سـطح و پشـت برگ شمارش گردید.     

ــل از هر نوبـت نمونـه     برداري در جداول نتـایج حـاصـ

ــب  ی گیري نهایدر نتیجه طور جداگانه تنظیم وهبمناس

ــتفـاده قرار   . در پایان با توجه به اعداد گرفتمورد اسـ

محاسبه ت یجمعمیانگین  ،دسـت آمده براي هر رقم هب

ــد انجــام شـــد و  MSTATC. تجزیــه آمــاري بــا شـ

دســت آمده با اســتفاده از آزمون دانکن هاي بهمیانگین

 بنابراین دند.شمقایسـه  احتمال پنج درصـد  در سـطح  

ی مورد بررسمیزان آلودگی به پسـیل در ارقام   میانگین

و ارقامی که کمترین و بیشترین گردید با هم مقایسـه  

  .ند، معرفی شدداشتندآلودگی به پسیل پسته را 

 

  و بحث نتايج

 يروپسته  ليپوره پس تيتراکم جمع سـه يمقا -الف

  پسته مختلف ارقام

نشان  پژوهش دسـت آمده از انجام این هنتایج ب

ست که تراکم جمعیت پوره پسیل معمولی ا دهنده آن

ــته در   يهاباغپســـته روي ارقام بومی و غیربومی پسـ

ــمنان  از لحاظ  يدر طول دوره نمونه برداراســـتان سـ

ــار ــتیاختالف معن يآم ،   P> 0001/0( دار داشــ

53/65= 32،4F.(  و آزمون چند  يتجزیـه و تحلیل آمار

که در نشان داد  )%5 يدانکن (در سـطح آمار  يادامنه

ت پوره ین تراکم جمعیکمتر ،شین ارقـام مورد آزما یب

 48/11±67/0ن یانگیبا م يرقم اکبرپســیل پســته در 
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 يداریاختالف معن ییکه با رقم احمدآقابود  عدد پوره

وره پ 06/52±99/3 نیانگیبا م ی. رقم عباســعلنداشــت

ل را یت پوره پسیجمعن تراکم یشتریب هر برگچه، يرو

ــا بودش دارا ین ارقـام مورد آزما یدر ب ها ر رقمیو با سـ

ــت يداریاختالف معن ــی. جمعداش  يل رویت پوره پس

که  يطورهب ،بود متوسط شاهپسند و خنجري يهارقم

ــا ــعل هم ب ــا رقم یرقم عبــاسـ و  ياکبر يهــاو هم ب

،  P> 0001/0( داشـــت يداریتفاوت معن ییاحمدآقا

53/65= 32،4F( )1 جدول(.  

ــت آمـده از انجـام این پژوهش   نتـایج بــه  دسـ

همچنین موید آنســت که تراکم جمعیت پوره پســیل  

ــتــه در روي ارقــام بومی و غیربومی در  معمولی پسـ

ــتهاي مختلف نمونهماه  طوريبه .برداري متفاوت اسـ

که تراکم جمعیت پوره پسـیل معمولی پسته در خرداد  

 برگچه، هر روي پوره 01/20±78/2 میانگین مـاه بـا  

 هايماه بین در را پســیل پوره جمعیت تراکم کمترین

ــکل  دارا آزمایش مورد ) و با جمعیت پوره در 2بود (ش

ــهریور تفاوت آماري معنیماه داري هاي تیر، مرداد و ش

داري در داشت. تفاوت معنیدرصد  5در سطح احتمال 

 هايماه پســته در معمولی پســیل پوره جمعیت تراکم

،  P> 0001/0(شــهریور مشــاهده نگردید  و مرداد تیر،

53/65 =32 ،4F(  جدول)2.(    

مقايسه تعداد تخم پسيل پسته در ارقام مختلف  -ب

  پسته

پسته  لیتعداد تخم پس نیانگیم سـه یمقانتایج 

ر دار (دنشان دهنده تفاوت معنی در ارقام مختلف پسته

بررســی بود   درصــد ) در ارقام مورد  5ســطح آماري 

)0001/0 <P   ،77/44 =32 ،4F(   جـدول)در بین 3 .(

ــیل پســته   ارقام مورد آزمایش کمترین تعداد تخم پس

ــیل عدد تخم 46/5 ± 85/0(میانگین  برگ)  در پسـ

روي رقم اکبري مشـــاهده شـــد که با رقم احمدآقایی 

ــعلی، داري نداشــت ولی با رقماختالف معنی هاي عباس

 داري مشـاهده شد. معنیشـاهپسـند و خنجري تفاوت   

  بررسـی ارقام نشـان داد که بیشترین تعداد تخم پسیل  

  

ال در س پسته در منطقه دامغان استان سمنان يربوميو غ يدر ارقام بومپسته  ليپوره پس تيجمع نيانگيم سهيمقا -۱جدول 

۱۳۹۸.  

  )=%5( بندي آماريگروه  پوره تعداد  تیجمعمیانگین   ارقام پسته
 a   06/52 ± 99/3  عباسعلی

 b   99/37 ± 99/3  پسندشاه

 b   61/37 ± 14/4  يخنجر

 c   50/14 ± 73/0  ییاحمدآقا

 c    48/11 ± 67/0  اکبري 

  دار ندارند.درصد اختالف معنی 5باشند بر اساس آزمون دانکن در سطح هایی که داراي حروف مشابه میمیانگین
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  .۱۳۹۸در سال  در منطقه دامغان استان سمنان يبردارنمونه مختلف يهاماهدر  ليپوره پس تيجمع نيانگيم سهيمقا -۲جدول 

  )=%5( بندي آماريگروه  لیپوره پس تیجمعمیانگین   يزمان نمونه بردار
  a    42/37 ± 95/5  وریشهر

 a    46/33 ± 01/6  مرداد

 a    02/32 ± 39/5  ریت

 b     01/20 ± 78/2  خرداد

  دار ندارند.درصد اختالف معنی 5باشند بر اساس آزمون دانکن در سطح هایی که داراي حروف مشابه میمیانگین
 

 پسته در منطقه دامغان استان سمنان يربوميو غ يدر ارقام بومدر  ل پستهيتعداد تخم پس نيانگياختالف م سهيمقا -۳ جدول

  .۱۳۹۸در سال 

  )=%5( بندي آماريگروه  لیپس تخم تعداد نیانگیم  ارقام پسته
  a   01/34 ± 46/5  عباسعلی

 b  21/24 ± 31/4  پسندشاه

 c   32/15 ± 95/1  يخنجر

 d  75/8 ± 87/0  ییاحمدآقا

 d   46/5 ± 85/0  اکبري 

  ندارند.دار اختالف معنی درصد 5باشند بر اساس آزمون دانکن در سطح هایی که داراي حروف مشابه میمیانگین

  

ــعلی   تخم عدد 01/34±/46میانگین (روي رقم عباسـ

مشـاهده شد که با سایر ارقام اختالف  ) برگ در پسـیل 

 ).3) داشت (جدول = P ،77/44F› 001/0داري (معنی

ـ  نتـایج  ــتهب  تحقیق این انجام از آمـده  دسـ

 معمولی پسیل تخم تعداد که سـت ا آن دیمو نیهمچن

 مختلف يهاماه در غیربومی و بومی ارقام روي در پسته

ــت گریکدی از متفاوت يآمار لحاظ از يبردارنمونه  .اس

 ادخرد در پسته معمولی پسیل تخم تعداد که يطوربه

 برگچه، هر يرو تخم 71/6±94/0 نیانگیـ م بـا  مـاه 

ــ تعداد نیکمتر  مورد يهاماه نیب در را لیتخم پسـ

 يهاماه در ن تعداد تخمیانگیم با و بود دارا شیآزما

 سطح در داريمعنی يآمار تفاوت وریشهر و مرداد ر،یت

ل در مرداد یت تخم پسیجمع .داشت درصـد  5 احتمال

ــهر ــتریز بیور نیو شـ  تفــاوت. بود ن تراکم را دارایشـ

 نیب در پسته معمولی لیپسـ  تخم تعداد در داريمعنی

 ).4جدول ( دینگرد مشاهده وریشهر و مرداد يهاماه

) تراکم جمعیت پوره و تخم پسیل 1384امامی (

 ردکپسته را روي ارقام مختلف در استان کرمان بررسی 

و عنوان نمود که از نظر تراکم جمعیت بین ارقام، تفاوت 

دار بین داري وجود دارد که وجود تفاوت معنیمعنی

ارقام در جمعیت تخم و پوره با نتایج بررسی حاضر 

  لیت پسیکه تراکم جمعتطابق دارد. در بررسی دیگري 
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پسته در  يربوميو غ يارقام بوم يدر رو يبردارنمونه مختلف يهاماهدر  پسته ليپس تخم تعداد نيانگيم سهيمقا -۴جدول 

  .۱۳۹۸در سال  منطقه دامغان استان سمنان

  )=%5( آماريبندي گروه  لیپس تخم تعداد نیانگیم  يبردارزمان نمونه
  a    43/22 ± 15/5  وریشهر

 a    48/24 ± 38/5  مرداد

 b     59/16 ± 77/2  ریت

 c  71/6 ± 94/0  خرداد

  دار ندارند.درصد اختالف معنی 5باشند بر اساس آزمون دانکن در سطح هایی که داراي حروف مشابه میمیانگین

  

 يدر اسـتان خراسـان رضو   یربومیو غ یارقام بوم يرو

 نیت ایجمعتراکم از نظر  يداریتفاوت معنانجام شـد،  

ــت (جالئوجود ن ارقام مختلف یآفت ب  یمیکران ویداش

ــر هم پژوهش جی) که با نتا1391، یمالط  یخوانحاضـ

ت و مقاومت ارقام یحساس يکه رو ییهایبررس داشت.

ــ یمرکبات و گالب يهاپیـ و ژنوت مرکبات و  لیبه پسـ

 يدارینشان داد که تفاوت معن ،انجام شده است یگالب

 داشــتمحصــول وجود  ن دویا يهاپین ارقام و ژنوتیب

ــا  ــا نـت ارزانی و ( دارد یخوانق همین تحقیج ایکــه ب

ــی  ــرم ــح ــور، م George & ; Bell, 2015 ؛1390پ

Lapointe, 2018; Hall et al., 2015 & 2017(.  

راکم ن تیشتریبنتایج این بررسـی نشان داد که  

مشاهده شد.  یل روي رقم عباسـعل یپسـ ت پوره یجمع

ــته روي رقم ین تراکم جمعیکمتر ــیل پسـ ت پوره پسـ

آقــایی اختالف اتفــاق افتــاد کــه بــا رقم احمــد ياکبر

) تراکم جمعیت این 1393بصیرت ( .شتداري ندامعنی

ــته و رقم اکبري در    آفـت را روي هفـت رقم بومی پسـ

 بیشــترین . در این بررسـی منطقه اردکان بررسـی نمود 

ــاهده نمود که با  جمعیت پوره روي رقم عموغالمی مش

داري رقم اکبري به عنوان رقم حســاس، اختالف معنی 

ــت. در این منطقـه یک رقم بومی (عموغالمی)    نـداشـ

مانند بررسـی حاضـر که رقم عباسعلی می باشد داراي   

) 1384هاي امامی (بررسی .استبوده  يجمعیت بیشتر

اوحدي و ســفید پســته نوق تحمل نشــان داد که ارقام 

ــیت باالیی باالتر و ارقام احمد ــاسـ آقایی و اکبري حسـ

نسبت به جمعیت پسیل پسته دارند. در تحقیق دیگري 

ــیار رقم اکبري، ممتـاز و کلـه قوچی میزبـان    هایی بسـ

هاي پسـته وحشی  و گونه بودندمناسـب براي این آفت  

د، دامی زرنبنه و کسور به این آفت نیمه مقاوم و ارقام با

ــت و ایتالیایی ریز تا حدي  ــرخس و ایتالیایی درشـ سـ

 ).Mehrnejad, 2006؛ 1380نژاد، رمه( بودنــد مقــاوم

 یتحقیق حاضــر همخوان بانتایج دو بررسـی ذکر شـده   

 نژادهاي مهرندارد. ابتدا باید عنوان نمود که در بررســی

ــاســ )1384و امامی ( )1380( هاي بومی رقم تی، حس

بررسـی نشده است. ضمن  ن آفت یبه ااسـتان سـمنان   

ــی  ،نیعالوه بر ااینکــه  ن یدر امنــاطق مورد بررسـ
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جمعیت رسد یبه نظر ممتفاوت بوده است و ها شیآزما

ــتـه در منطقه دامغان، با رقم   ــیـل پسـ هاي بومی پسـ

سـازگاري بیشـتري پیدا نموده اسـت که ضرورت دارد    

  هاي بیشتري صورت گیرد.بررسی

  

 گيري كلينتيجه

اه یاز دامنه مقاومت ارقام مختلف گ یآگاه

آن  یشناسستیت آفت و زیل رشد جمعیزبان، پتاسیم

و مهم در برنامه  یزبان از عناصر اساسیاه میگ يرو

باشد که یآفت در هر محصول م یقیت تلفیریمد

 آفت، انتخاب يهایش آلودگیص و پایتواند در تشخیم

 Razmjouد و موثر باشد (یرقم و پرورش محصول مف

et al., 2006تراکم جمعیت تخم و پوره پسیل سه ی). مقا

 در منطقه سمنان مورد مطالعهپسته ارقام  يروپسته 

 یرقم بومی عباسعل يل رویت پسیجمعنشان داد که 

هاي رقم ت آفتیجمع وگر بود ید يهارقم شتر ازیب

. ودب رقم دیگر کمتر سهنسبت به و احمدآقایی  ياکبر

مدیریت مناسب و موثر با پسیل معمولی پسته لذا جهت 

ي توجه بیشتر یدر منطقه سمنان باید به رقم عباسعل

تواند اطالعات یحاضر م پژوهش يهاافتهیگردد. 

ت یک برنامه جامع مدیری یطراح يرا برا يدیمف

ن استان سمنادر  پسیل معمولی پسته يبرا یقیتلف

 داریاختالف معنن یلذا با توجه به وجود ا د.یفراهم نما

ن ارقام، الزم است علل و دالیل بروز یجمعیت آفت ب

تر هاي جمعیت آفت را مورد بررسی بیشتر و دقیقتفاوت

  .قرار داد
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Population Density of the Common Pistachio Psylla, Agonoscena pistaciae, on 

Native and None-Native Pistachio Cultivars of Semnan Province 
 

Abstract 

The common pistachio psylla, 

Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer 

(Hemiptera: Aphalaridae) is known as the key 

pest of pistachio trees in orchards of Semnan 

province, that annually caused considerable 

damage to pistachio yield and tree. The use of 

resistant cultivars is one of the methods of 

integrated pest management. Therefore, this 

research was carried out to determine and 

compare the population density of the common 

pistachio psylla on three native and two none 

native pistachio cultivars. For this purpose, 

psylla-infected orchards were selected in five 

pistachio plantation areas of Damghan. Samples 

were taken from each tree as a replication of 20 

leaflets every 30 days. In the laboratory, the 

number of psylla eggs and nymphs on the leaflets 

was counted, and finally, by statistical analysis of 

the data, the contamination of each cultivar was 

determined. The results of this study showed that 

the population density of the common pistachio 

psylla in native and non-native cultivars of 

pistachio is statistically different. Among the 

cultivars tested, Akbari and Ahmadaghaii 

cultivars had the lowest population densities with 

averages of 11.48 ± 0.67 and 14.50 ± 0.73, 

respectively. The highest density of nymphs and 

eggs was observed on the Abbasali cultivar with 

an average of 52.06 ± 3.99 and 34.01 ± 5.46, 

respectively, which were significantly different 

from other cultivars. This information can be 

used in the integrated management of the 

common pistachio psylla. 
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