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 چکیده
ن و جهان بوده و های درختان گالبی در ايرا ين آفتتر مهميکی از  e)(Hemiptera: psyllida (Foerster) Cacopsylla pyricolaپسیل گالبی 

آفات مکنده به شمار  در کنترل مؤثری فنی و ها روشين روش کنترل آن است. امروزه روش تزريق سموم يکی از تر متداولکنترل شیمیايی 

لب رود. هدف اين تحقیق ارزيابی تأثیر کود کامل و مخلوط آن با آزاديراکتین به روش تزريق روی پسیل گالبی است. اين آزمايش در قا یم

ی پاش سمی کامل تصادفی با چهار تیمار که شامل تزريق کود کامل )ناترينو(، تزريق مخلوط آزاديراکتین و کود کامل )ناترينو(، ها بلوکطرح 

ی شاخ و برگ )شاهد( با پنج تکرار در باغ مهرشهر نزديك شهر کرج پاش آبو  در هزار 5/1با غلظت  درصد EC 60شاخ و برگ با ديازينون 

انجام شد. نتايج نشان داد که تراکم پوره و تخم پسیل گالبی در تیمارهای تزريقی نسبت به  93یوه در سال م شاهرختان گالبی رقم روی د

که در آخر فصل میانگین کارايی تیمارهای تزريق کود کامل، تزريق کود و  یطور بهداری کمتر است،  یمعن طور بهی با ديازينون پاش محلول

ی پاش آبپاشی و در محلول ها برگدرصد بود همچنین در اين زمان میزان عسلك روی  28و  85، 91یب به ترتی ديازينون پاش سمآزاديراکتین و 

های مورد اشاره  یتکمیری شده نیز نشان داد که گ اندازههای گالبی  یوهمدو برابر بیشتر از تیمارهای تزريقی بود. افزون بر اين وزن، قطر و طول 

آمده استفاده از روش تزريق به تنة درخت  دست ی با ديازينون و شاهد است. بنابر نتايج بهپاش محلولدرصد بیشتر از 10-20ی تزريقیدر تیمارها

ايجاد کند. همچنین نتايج  هر درختبه ازای   کش آفتداری را در میزان مصرف  یمعنتواند کاهش  یمی پاش محلولدر مقايسه با روش 

 کند. ید میتائدار و مثبت کاربرد کودهای کامل را در جهت افزايش مقاومت القايی درختان گالبی به پسیل گالبی  ینمعیر تأث آمده دست به
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ABSTRACT 
Pear psylla is one of the most important pests of the pear trees in the world and Iran and the chemical control is the leading 
control method against it. Recently pesticide injection has become an effective and special control method against the 
sucking pests. The aim of this study was to determine the efficacy of complete fertilizer and its mixture with azadirachtin by 
injection against pear psylla. The experiment was conducted on pear trees var. Shah Miveh in Mehrshahr orchard near Karaj 
city with 4 treatments and 5 replications in a randomized complete block design (RCBD) in 2014. Treatments included 
injection of complete fertilizer (Nutreeno®), alone and mixed with azadiractin, foliage application with diazinon EC 60% at 
the concentration 1.5 ml/L and control (spraying water). The results showed that the densities of psylla eggs and nymphs in 
the injected treatments were less than spraying. The treatment efficacies of diazinon, Nutreeno alone and mixture with 
azadirachtin were 28, 91, and 85% in the last season, respectively and the amount of honeydew per leaf in the sprayed 
treatment was twice more than the injection. Physical aspects of pear fruits, including weight, diameter and length of the 
fruits in both injected treatments were 10-20% more than the conventional application. According to the results of the study, 
trunk injection can reduce the amount of used insecticides per tree and also the usage of organic fertilizers can increase 
induced resistance of plants against pear psylla. 
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 مقدمه

Cacopsylla pyricola (Foerster) پسیل گالبی 

(Hemiptera: psyllidae) درختان  فت مهم و کلیدیآ

 است. شمار های جهان و ایراندر بیشتر کشور گالبی

نسل( و مقاومت سریع آن  هفتنسل باالی آفت )تا 

جمله مشکالت  استفاده از مورد های نسبت به ترکیب

ست. از سوی دیگر اساسی فرارو در این رابطه ا

مکیدن ) مستقیم صورت بهآفت  یانو زآسیب  ازآنجاکه

( ترشح عسلک فراوان)و غیرمستقیم  (گیاهی ةشیر

در ضعف، کاهش کیفیت  ای یندهفزا تأثیرند، ک بروز می

خشکی درخت را در پی  یتنها و کمیت محصول و در

که  آب و هوایی مناطقی مانند ایرانشرایط در دارد. 

میزان بارندگی  و ستان خشک حاکم استبهار و تاب

آفت  یرمستقیم ترشحات یا عسلکغ آسیبکمتر است 

است  نباتی ةمکیدن شیر آسیب و زیاناز  بیشتر

(Kolyaee et al., 2012; Behdad, 1991.) 
پسیل گالبی  استفادة مداوم از سموم شیمیایی علیه

در این آفت شده است  ها آنبه بروز مقاومت موجب 

(Kocourek & Stara, 2006و .) استفاده از  پایهاین  بر

هایی همچون فن والریت، کائولن و پودر گوگرد در  ترکیب

ها به همراه  زمان خواب زمستانه و همان ترکیب

 Beauveriaها و قارچ  فن هنگام تورم جوانه روکسیپ یرپ

bassianaیها ، ایمیداکلوپراید، تیاکلوپراید و صابون 

 Alston) ر باشدمؤثر کنترل پسیل تواند د یکش م حشره

& Murray, 2007) ی آزینفوس ها کش حشره. در ایران

متیل، دیازینون، فوزالن، ماالتیون، تیاکلوپراید و 

ی ها کش حشرهو   یهتوصدیفلوبنزرون علیه پسیل گالبی 

شده برای پسیل پسته شامل استامی پراید،  یهتوص

تیامتوکسام، آمیتراز، ایمیداکلوپراید، تیاکلوپراید، 

فلوفنوکسورون، کاسکید، هگزافلومرون، تفلوبنزرون، 

اسپیرودیکلوفن، آزادیراکتین، اسپیروتترامات، فن 

در  ها آنپروکسی میت و کائولن است که شماری از 

های گالبی برای کنترل پسیل گالبی استفاده  بعضی از باغ

ارگانیک با  کش کنه کش حشرهشود. آزادیراکتین  یم

ی ها ناماسی گوارشی و نفوذی است که با ویژگی تم

تجارتی نیم آزال و نیم آرین روی مگس مینوز و سفید 

شده است  یب تصوی ایران ها گلخانهبالک 

(Sheikhigarjan et al., 2015.) کش یک  این حشره

پنوییدی طبیعی است که از عصارة  ترکیب تترانور تری

 ستبه د( Azadirachta indicaبذر درختان چریش )

تواند در کنترل پسیل  ( و میSchmutterer, 1990آید ) یم

 (.Marčic et al., 2009باشد ) مؤثرگالبی 

 راهتواند از  یمتحمل و مقاومت گیاه به آفات  توان

یولوژیکی و بفیزیکی، شیمیایی  های ویژگیاصالح 

 ازیی که ها خاكیگر د عبارت بهخاك افزایش یابد. 

یاهان در شرایط گ یازن موردغذایی  عنصرهای لحاظ

توانند میزان  ند که میداری ا بالقوهمناسبی هستند اثر 

 & Chau) آلودگی گیاهان به آفات را کاهش دهند

Hengo, 2005 .) شیمیایی،  های ترکیبکودها

 باال بردنو یا ارگانیک هستند که برای یولوژیکی ب

خاك و برای افزایش کمی و کیفی  یزیحاصلخ

شود و در این میان کودهای کامل  محصول استفاده می

 عنصرهایمجموع  که شود یمبه کودهایی اطالق 

را به نسبت  (یکروم) مصرف کم و (ماکروپرمصرف )

 کود کامل ناترینو (.Altieri, 2002) متناسب دارند

(Nutreeno
درختان در چند سال  ةتزریق به تن ةویژ (®

از  شده است. استفاده یه توصاخیر در ایران معرفی و 

کود ناترینو به روش تزریق روی انواع درختان 

تواند سبب افزایش کمی و کیفی  یمگرمسیری 

 (. Malaysian Agro, 2016)شود محصول 

حشرات  شیمیایی مختلفی برای کنترلهای روش

ی شاخ و پاش سمتوان به روش می مکنده وجود دارد که

 از راه آب آبیاری و تزریق به تنة درخت کاربردبرگ، 

تزریق در تنه عبارت است از واردکردن مواد . اشاره کرد

ها و  ، اسانسها بیوتیک( یآنتپادزی )ها،  کش آفت غذایی،

در  که یا گونه درخت به آوندی سامانةها به  هورمون

مؤثر واقع  گیاهی شده و ةزمان بسیار کوتاه وارد شیر مدت

اند از کاهش  این روش عبارت های سودمندی. شود یم

مصرف و  حاوی عنصرهای کم کودهایو  سمومرد کارب

و رفع  زیست یطآلودگی مح دار یمعنکاهش  پرمصرف،

شور و قلیایی  یها خاك درکمبود عنصرهایی که 

(. Malakooti, 2015)یستند جذب برای درخت ن قابل

استفاده از روش تزریق سموم و کود شیمیایی به تنة 

باعث  ها کش آفتتواند ضمن افزایش کارایی  درختان می

 ,.Gill et al)افزایش مقاومت القایی گیاهان به آفات شود 

به درختان در  کش آفت(. نخستین بررسی تزریق 1999
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( انجام Rochروچ ) نام هبتوسط شخصی  1939سال 

. حرکت و انتقال مواد (Doccola & Wild, 2013)گرفت 

تزریقی در درختان ارتباط مستقیمی با سامانة آوندی و 

(. در ایران تحقیقات Shigo, 1989درختان دارد )سن 

کنترل شیمیایی به روش تزریق روی آفات مکنده مانند 

، کنة شرقی (Sheikhigarjan et al., 2015) زنجرك خرما

 ، پسیل پسته(Seraj, 1999) و مینوز برگ مرکبات

(Esfahani, 2015) ( و پسیل مرکباتMotamedinia & 

Morovati, 2012 )است امروزه در ایران این  دهش  انجام

سازی نشده  یبومنوع روش کنترل شیمیایی نهادینه و 

 است. 

هدف از انجام این تحقیق بررسی کارایی مخلوط 

آزادیراکتین و کود کامل ناترینو به روش  کش حشره

رایج علیه پسیل گالبی  یپاش سمتزریق در مقایسه با 

، شده اشارهاست، همچنین در این تحقیق، تیمارهای 

ظاهری میوه  های ویژگیمیزان ترشح عسلک و  ازلحاظ

 .ندشدارزیابی 

 

 ها روشمواد و 

در باغ مهرشهر واقع در شمال  1393آزمایش در سال 

یوه با سن م شاهغربی کرج روی درختان گالبی رقم 

ها و بین  یفرد ةسال انجام شد. فاصل 50تا  45تقریبی 

یل حساسیت دلبه یوه م شاهمتر بود. رقم  6درختان 

رقم تیمار آزمایشی  عنوان بهپسیل گالبی  باال به

کامل  های در قالب طرح بلوك یشآزماانتخاب شد. 

هر کرت آزمایشی  تکرار انجام شد. پنجدر  یتصادف

 شامل یک درخت بود.

 

  ها کش حشره

ی آزمایشی شامل کود کامل مایع )شامل مارهایت

نگنز، روی، ، فسفر، گوگرد، آهن، منیزیم، منیتروژن

مس، بر، کلسیم و مولیبدن( )ناترینو از شرکت 

Nutreeno( آزادیراکتین ،)با نام تجاری نیم آزال EC1 

ی پاش محلول(، Neem oilاز شرکت نیم اویل،  درصد

شده  )فرموله درصد EC 60دیازینون  کش حشرهرایج با 

ی( پاش آبتوسط شرکت گل سم، ایران( و تیمار شاهد )

ز مصرفی و دُ میزاننام تیمارها و  1بود. در جدول 

در طول فصل رشدی در هریک از  یپاش سم بارهای

 .شده است یادی آزمایشی ها کرت

 

 تزریق به تنه 

تنه  یرو گذاری نشانهبا  یماردرختان هر ت در آغاز

 ECOمدل ینیبنز یلتزریق از در یمشخص شدند. برا

استفاده شد.  متری یلیم 8ة ساخت کشور ژاپن و مت

از  متری یسانت 25 ةدرختان در فاصل ةدر تن یسوراخ

شد. در طول  یجاددرجه ا 45 یةو با زاو ینسطح زم

مته و انتقال  یآلودگ از یریمنظور جلوگ سوراخ کردن به

 یتکلریپودرصد ه1آن به دیگر درختان، مته در محلول 

شد. حجم محلول مصرفی در هر سوراخ  یضدعفون یمسد

به  یقمرحله تزر سهد. در مجموع بو لیتر یلیم 25درخت 

 10 یخدر تار یقتزر ةانجام شد. نخستین مرحل یرشرح ز

 ةن دوریکود کامل انجام شد و دوم یبرا 1393 ینفرورد

و  7/2/93 یخدرختان در تار ةکود کامل به تن یقتزر

انجام  3/4/93 یخدر تار یقتزر ةدور یندوره و آخر ینسوم

 14 ین،فرورد 17 یختار در یراکتینآزاد یقشد. زمان تزر

مصرف کود کامل و  یزانخردادماه بود. م 15و  یبهشتارد

هر درخت در هر دوره  یبرا لیتر یلیم 25 یراکتینآزاد

در  یبنوبت به ترت هشت یزن یپاش بود. محلول تزریق

، 29/3/93، 11/3/93، 24/2/93، 27/1/93 های یختار

 د.انجام ش 11/6/93و  21/5/93، 8/5/93، 18/4/93

 
از  ها آنهای زمانی  و فاصله ها کرتی در هر یک از پاش سمی و بارهای انجام تزریق یا پاش محلول. تیمارهای تزریق و 1جدول 

 1393کرج در سال  مهرشهرهمدیگر در طول فصل رشد علیه پسیل گالبی در باغ 
Table 1. Injection, spraying and number of application or injection treatments in each plot and their intervals during 

the growth season against pear psylla Mehrshahr orchard, Karaj in 2014 

Treatments Trade name 
Dosage 

(ml /tree) 
Number of  

treatment per  
season 

Used material 
/tree/season 

(ml) 

Treatment  
intervals 
(days) 

Fertilizer Injection (FI) Nutreeno® 25 3 75 25 
Mix Injection (MI)* Neem Azal® EC 1% + Nutreeno® 25+25 3 150 25 
Foliage Spraying (FS) diazinon EC 60% 30 8 240 20 
Control (C)** water  15 0 10 

 Mix: fertilizer + azadirachtin , ** Control (C): Foliage spraying with water*                                  *مخلوط:کود + آزادیراکتین، ** کنترل: آب پاشی



 1395زمستان  پاییز و ،2 ة، شمار47 ةایران، دور دانش گیاهپزشکی 256

 
 

 

 یبردار نمونهروش 

جهت مختلف و قسمت مرکزی  چهار برداری ازنمونه

برگ از هر درخت انجام شد. در هر  ده شماردرخت به 

 4، 3و  2، 1پوره ) سن  شمارتخم،  شماربرداری نمونه

بینوکوالر  ةلیوس بهبرگ  بالغ در هر ةحشر شمار( و 5و 

ی ها برگ. از همان شدبررسی و شمارش 

به  ها برگشده برای تعیین درصد آلودگی  یبردار نمونه

عسلک استفاده شد برای این منظور درصد سطح برگ 

 آغاز. تاریخ شدثبت  هر برگآغشته به عسلک در 

 27تا  1393 ماه بهشتیارد 10ی برگ از بردار نمونه

ماه هر هفته ادامه داشت.  پنجدت به م ورماهیشهر

برداری انجام گرفت. در مرحله نمونه پانزده درمجموع

میوه از هر درخت  ده شماربرداشت میوه نیز  هنگام

کمی  های ویژگیی شد و بردار نمونهصورت تصادفی به

ی ریگ اندازهآن شامل قطر، طول و وزن میوه گالبی 

پسیل  ةو پوردرصد کارایی تخم  ةشد. برای محاسب

 تیلتون استفاده شد -گالبی از فرمول هندرسون

(Marčic et al., 2009داده .) با  آمده دست بههای

شد و  لیوتحل هیتجز SAS 9.1.3 افزار نرماستفاده از 

ای دانکن با آزمون چند دامنه پایةبر تیمار  نیمؤثرتر

 . شددرصد مشخص  5سطح احتمال 
 

 نتایج 

واریانس،  ةاز جدول تجزی هآمد دست بهنتایج  پایةبر 

در تیمار  هر برگتخم پسیل گالبی در  شمارمیانگین 

طول  همةپاشی بیشتر از دیگر تیمارها است و در  آب

تخم در تیمارهای تزریقی  شمارفصل رشدی میانگین 

ها  یانگینمکه این  یدرحالرایج است  یپاش سمکمتر از 

ود و یی و مخلوط کتنها بهبین دو تیمار تزریق کود 

داری نداشت ولی هر دو با آزادیراکتین تفاوت معنی

 داری داشتند یمعنی و شاهد تفاوت پاش محلولتیمار 

 (. 2)جدول

 
بر  شده محاسبه. میانگین شمار تخم، پوره و میزان ترشح عسلک در هر برگ در تیمارهای مختلف و میانگین درصد کارایی 2جدول

 1393تیلتون در سال  -با فرمول هندرسونتراکم تخم و پورة پسیل گالبی  پایة
Tabel 2. Mean of densities of eggs, nymphes and honeydew excretion rate of pear psylla per leaf and calculated mean 

efficacy percentages based on the number of psyll eggs and nymphs using Henderson –Tilton in different treatments 

during 2014 

Date Treatments** Mean density (No. per leaf)* Mean efficacy* (±SE) (%) Honey dew* 

(%) Egg Nymph  Egg Nymph 

May 
FI 7.5bc 14.5c 

 
61.53±79.11ab 75.42± 4.92a 0.2b 

MI 5.55c 16.5c  71.53±11.97a 72.03±6.79 a 5.8a 

FS 14.75ab 39.6b  24.35±9.29b 32.88±2.69 b 1b 
C 19.55a 58.95a  - - 2b 

June 

FI 2.5b 0.35a  89.03±2.32a 45.77±22.75a  

MI 2.55b 0.0a  88.81±1.71a 100 a  

FS 8.3b 0.4a  63.59±12.3b 42.51±20.5a  

C 22.8a 0.35a  - -  

July 

FI 1.4c 0.0a  90.20±3.38a 100a 9a 

MI 1.4c 0.0a  90.20±3a 100a 5.8a 

FS 4.4b 0.3a  69.23±11.72b 99.49±0.33 a 9.2a 

C 14.3a 0.1a  - - 10a 

August 

FI 8.86b 0.79c  81.72±3.61a 80.05±10.72 a   

MI 12.06b 0.13c  75.12±4.27a 96.7±3.3 a   

FS 49.06a 2.26b  20.96±9.27b 43.4±11.8b   

C 48.52a 3.93a  - -   

September 

FI 1.0b 1.3c  95.49±1.88 a 91.27±4.45a 11bc 

MI 1.4b 2.2c  93.69±3.05 a 85.23±8.39a 9c 

FS 16.4a 10.7b  41.08±17.49b 28.18±4.45b 25a 

C 22.2a 14.9a  - - 23ab 

 %(.5 )دانکن*در هر ستون، میانگین تیمارها در هر ماه با حروف مشابه اختالف معنی داری با همدیگر ندارند

  )آب پاشی(. C)سمپاشی دیازینون(،  FS)تزریق مخلوط(،  MI)تزریق کود(،  FI**تیمارها: 
* Within columns of each month, means followed by the same letter are not significantly different (P<0.05, Duncan). 

** Treatments: FI (Fertilizer Injection), MI (Mix Injection), FS (Foliage Spraying with diazinon), C (Foliage Spraying with water). 

 

یمارها نشان داد که تمیانگین کارایی  ةمقایس

ی پاش محلولتیمارهای تزریقی کارایی بهتری نسبت به 

ماه داشتند و در آخر فصل نیز این تفاوت  یبهشتارددر 

صل میانگین درصد دار وجود داشت در اول ف یمعن
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ی، پاش محلولکارایی ) تخم پسیل گالبی( در تیمارهای 

کود و  یی و تزریق مخلوطتنها بهتزریق کود 

و در آخر درصد  61و  71، 24آزادیراکتین به ترتیب 

درصد بود و میانگین  93و  95، 41فصل به ترتیب 

و  75، 32ترتیب درصد کارایی )پوره( در اردیبهشت به

 85و  91، 28ترتیب یورماه بهشهرر درصد و د 72

 (.2)جدول  درصد بود

میزان عسلک برگ درختان گالبی در تیمارهای  

که تنها در آخر  شدسه دوره ارزیابی  درمختلف نیز 

میزان عسلک در تیمارهای تزریقی  یورماه(شهرفصل )

( و درصد25)ی پاش سمنسبت به  (درصد11-9)

دار  یمعناختالف کمتر بود و این  (درصد23) یپاش آب

یورماه در صد ترشح عسلک در شهرکه در  یطور بهبود 

 (.2یمارهای تزریق بود )جدول ت دو برابر یپاش آب

میانگین قطر،  آمده دست بهنتایج  پایةهمچنین بر 

گالبی، تیمارهای تزریقی بیشتر از  ةوزن میو طول و

آماری  ازلحاظی است و این تفاوت پاش محلولشاهد و 

اندازه و وزن میوه در  که یطور بهر است دا یمعن

 یمارتدرصد نسبت به  20تا10 ینتیمارهای تزریقی ب

 (.3)جدول بود یشترب یپاش آب

 
. میانگین قطر، طول و وزن گالبی در تیمارهای 3جدول 

 آزمایشی در هنگام برداشت میوه
Table 3. Mean diameter, length and weight of pear 

fruits in each treatment at the harvesting time 

Treatments** Length*  

(mm) 
Diameter*  

(mm) 
Weight* 

(g) 
FI 10.6±0.6a 17.6±0.5a 77.2±6.18ab 
MI 9.8±0.37ab 17.6±0.67a 81.2±6.77a 
FS 8.4±0.5c 15.6±0.5b 62±8.39ab 
C 8.4±0.24c 15±0.31b 58.4±1.93b 

df 3,4 3,4 3,4 
F 4.6* 5.5 2.78* 

CV 12.1 7.8 21 

 %(.5)دانکن  داری با همدیگر ندارندحروف مشابه در یک ستون اختالف معنی *

 پاشی(. )آب C)سمپاشی دیازینون(،  FS)تزریق مخلوط(،  MI)تزریق کود(، FI**تیمارها: 
* Within columns, means followed by the same letter are not 

significantly different (P<0.05, Duncan). 

** Treatments: FI (Fertilizer Injection), MI (Mix Injection), FS 

(Foliage Spraying with diazinon), C (Foliage Spraying with water). 

  

 بحث

امروزه در بعضی از کشورها برای کنترل شیمیایی آفات و 

ن کنند. ای یمهای درختان از روش تزریق استفاده بیماری

 کش آفتشاخ و برگ،  یپاش سمروش نسبت به روش 

شود همچنین با یک نوبت تزریق کمتری مصرف می

حشره کشی آن برای یک  تأثیردرخت  ةبه تن کش آفت

یابد. در روش تزریق به دلیل اینکه  یمطوالنی ادامه  ةدور

آوندی درخت  سامانةوارد  یمطور مستق به کش حشره

یابد  یمت کاهش زیس یطمحشود خطر آلودگی  یم

با  پاش سمتماس مستقیم فرد  نبود همچنین به خاطر

 ازنظریابد و  یمخطر آلودگی انسانی نیز کاهش  کش آفت

مصرفی در هکتار،  ةماد میزاناقتصادی در ارتباط با 

 بسیار یپاش سمکارگر و امکانات و تجهیزات  ةهزین

 (.Rout & Das, 2003)است  صرفه به مقرون

مان با فعالیت نسل دوم پسیل این تحقیق همز

اول  ةی در دهبردار نمونه نخستینو  اجرا شدگالبی 

ماه انجام گرفت که زمان مبارزه با نسل اول  یبهشتارد

ی بردار نمونهگذشته بود، به همین دلیل در ماه اول 

تیمارها بیش  ةخرداد(، تراکم تخم در هم -)اردیبهشت

تواند پایین  یم . این موضوعپوره در هر برگ بود پنجاز 

بودن کارایی تیمارهای تزریق در اوایل فصل را توجیه 

ها روند کاهش تخم در  یبردار نمونه ةد. در ادامکن

تواند ناشی از انتقال و  یمتیمارها مشاهده شد که 

ی مختلف گیاه باشد ها قسمتاستقرار مواد تزریقی در 

که توانسته پسیل گالبی را کنترل کند. این نتیجه که 

 & Percivalدارد ) همخوانیبا نتایج دیگر محققان 

Boyle, 2005; Mota-Sanchez et al., 2008 نشان )

تر از  یطوالنتیمارهای تزریق  یاثربخشدهد که  یم

نگارندگان  های مشاهدهبر بنااست.  یپاش محلولتیمار 

، در (Acimovic et al., 2014و نتایج دیگر محققان )

ر تیمارهای تزریق قرار اواخر فصل درختانی که د

ند و برای حشرات اشتداشتند طراوت و شادابی خوبی د

بودند. بنابراین حشرات  کننده جلببالغ پسیل گالبی 

توانستند روی درختان تزریقی نشسته و بالغ می

زندگی  چرخةتوانستند  ینمیزی کنند اما ر تخم

از خروج از تخم  پسند زیرا پورها کنخودشان را کامل 

از  کش حشرهگیاهی آلوده به  ةطر تغذیه از شیربه خا

یورماه در شهربه همین خاطر در  .رفتند یمبین 

تیمارهای تزریقی تراکم تخم پسیل گالبی نسبت به 

البته در اواخر فصل رشد  .پوره در برگ بیشتر بود

یورماه( تراکم پسیل گالبی در تیمارهای شهر)

 یپاش سم ی و شاهد بیشتر بود که ناشی ازپاش محلول

از برداشت محصول است زیرا بیشتر  پس ها باغنکردن 
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 یپاش سماز برداشت محصول  پسی گالبی ها باغ

 در آخرشوند. بررسی ترشح عسلک در سطح برگ  نمی

فصل نیز نشان داد که میزان عسلک در تیمارهای 

رایج و شاهد است و این  یپاش سمتزریقی کمتر از 

 یپاش سمشاخص تراکم باالی پسیل گالبی در درختان 

 (.2کند ) جدول  یید میتأشده با دیازینون را 

پایین بودن تراکم پوره در درختان تزریقی و  

ی در روش تزریق با نتایج اثربخش ةطوالنی بودن دور

 همخوانیدرختان مرکبات  ةبه تن ها کش حشرهتزریق 

درختان مرکبات  ةبه تن ها کش حشرهیج تزریق دارد. نتا

شرقی مرکبات و مینوز برگ  ةبرای کنترل آفات کن

ی تیمارهای تزریق اثربخش که ه استدادمرکبات نشان 

از تزریق در مقایسه با شاهد  پسماه  2-3به مدت 

مشهود است و این نتیجه روی درختان و  کلی به

و  پرشاخو  ی جوان در مقایسه با درختان مسنها نهال

 . (Seraj, 1999) برگ بارزتر گزارش شده است

شناسی آفات و زیست کش حشرهبا آگاهی از نوع 

 های هتزریق و فاصل بارهایتوان زمان و  یمدرختان 

را تعیین کرد تا اثر کنترل شیمیایی به روش  ها آنبین 

 ویژة های ترکیبتزریق در طول فصل افزایش یابد. 

یافته و در  انتقالگیاه  درونز به رو 1-7تزریق در مدت 

غلظت  بیشتریناز تزریق به  پسبین دوهفته تا دوماه 

رسند. با توجه به نوع  یمی هوایی گیاه ها اندامخود در 

یافته و سه ماه  کاهشیج غلظت آن تدر بهتزریقی  ةماد

ی مختلف ها اندامغلظت در  کمتریناز تزریق به  پس

 (.vanWoerkom et al., 2014) رسدمانند برگ می

فیزیولوژیکی گیاه،  های ویژگییر روی تأثکودها با 

ها افزایش  یماریبدر برابر آفات و  آن رامقاومت 

بهینه از  ة(. استفادChau & Hengo, 2005دهند ) یم

تواند شرایط نامناسبی برای آفت در گیاه  یمکودها 

و  (Antibiosisبیوز )آنتی ایجاد کرده و سبب مقاومت

 Miguel) آفت از گیاه میزبان شود ةتغذی ازدارندةبیا 

& Nicolls, 2003)تحقیق نیز نشان داد کود  . این

یی یا مخلوط با آزادیراکتین قادر به تنها بهکامل ناترینو 

یا  از موادتواند ناشی  یمکنترل پسیل گالبی است که 

ة مقاومت مانند پتاسیم باشد که از القاکنندعنصرهای 

  .کندی تزریق جلوگیری میها درختروی  استقرار پسیل

کاربرد آزادیراکتین و کود کامل و مخلوط آن دو به 

 نخستینروش تزریق برای کنترل پسیل گالبی 

اگرچه در جهان تحقیقات  ،گزارش برای ایران است

 ,.Wang et al) ها کش تزریق آفت ةموفقی در زمین

2002; McCullough et al., 2005; Mota-Sanchez. 

et al., 2008; McKenzie et al., 2013)  و کودها

(  RasouliSadaghiani et al., 2002به تن )درخت در  ة

است. نتایج  شده  انجامها  یماریبجهت کنترل آفات و 

ارگانیک  های ترکیبو  کودهااین تحقیق نشان داد که 

 باشند.  مؤثرتوانند در کنترل پسیل گالبی  یمبه روش 

جریان  صورت بهدرخت  ةم به تنتزریق محلول س

زمین و یا با  ةتنه تحت نیروی جاذب رونمحلول به د

 ,Daccola & Wildشود ) یمفشار هیدرولیک انجام 

 ها کش آفت(. امروزه برای شماری از 2013

های ویژة تزریق وجود دارد. البته در این  یونفرموالس

کم و از فرموالسیون  تحقیق از روش تزریق با فشار

( استفاده شد. روش 1ج موجود در کشور ) جدول رای

درخت، روشی مناسب  ةتزریق محلول با فشار کم به تن

برای کاربرد  صرفه به مقرونو بسیار آسان، مطمئن و 

روی درختان بلند است که نیازی به  ها کش آفت

تجهیزات ویژه ندارد، اما نیاز به تخصص، مهارت و 

گیاه، آفت و  یزیولوژیف ةآگاهی بیشتری در زمین

. نتایج (Doccola & Wild, 2013)دارد  کش آفت

به  کودهاو  ها کش آفتهای مختلف  یونفرموالسکاربرد 

ی ها کش حشرهروش تزریق نشان داد که فرموالسیون 

در میزان  تواند کش می سیستمیک و حتی نوع حشره

که تیمارهای  یطور بهباشد،  مؤثرکارایی روش تزریق 

 SLلوپیرادیفورون با فرموالسیونف کش حشرهتزریق 

بیشترین کارایی را در مقایسه با تیامتوکسام با  200

 و اسپروتترامات با فرموالسیون WG250 فرموالسیون

SC 100 سیستمیک روی زنجرك  کش حشره عنوان به

که  هنگامی WGو   SCهای یونفرموالسخرما داشتند. 

و  دهند یمشوند سوسپانسیون تشکیل  یمدر آب رقیق 

تواند با ایجاد  یمین شده و نش تهیق تزرسوراخ  وندر

گرفتگی در آوندهای چوبی محل تزریق، در انتقال 

 ی گیاهی اختالل ایجاد نمایندها انداممواد به 

(Sheikhigarjan et al., 2015)  در این تحقیق

در استفاده شد که  ECآزادیراکتین با فرموالسیون 

توان  یمتزریق  یژةواستفاده از فرموالسیون  صورت
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را کاهش داد. یکی دیگر از  کش حشرهمصرف  میزان

تیمار  نداشتن کاربرد ها یبررسهای این  یتمحدود

تیمارها برای  دیگریی در کنار تنها بهآزادیراکتین 

بررسی دقیق اثر متقابل مخلوط آزادیراکتین و کود 

تفاوت  خردادماهی تیر و ها ماه. همچنین در استکامل 

ی و پاش محلولاری بین تیمارهای تزریقی با د یمعن

تراکم پسیل گالبی وجود نداشت که دلیل  ازنظرشاهد 

تیمارها  ةهایی بود که روی هم یپاش محلولاین امر 

آفات )آتشک گالبی و کرم سیب( انجام  دیگرعلیه 

و کودها به روش تزریق، تنها  ها کش آفتگرفت. کاربرد 

توانند در آب  یم ی هستند کههای ترکیبمحدود به 

 & Doccola) ندکنو در آوند چوبی حرکت  شده حل

Wild, 2013 .) در ایران برای مبارزه با پسیل آسیایی

مرکبات از روش تزریق سموم مختلف استفاده شد و 

نشان داد که دیمتوات و  بررسیدو سال  درنتایج 

 نفوذی و جذبیی ها کش حشره عنوان بهایمیداکلوپراید 

 ,Motamedinia & Morovati) ی دارندکارایی خوب

تواند  یمدرخت  ةسوراخ کردن تن وجود ینباا(. 2012

های قارچی، باکتریایی و ویروسی  یماریبخطر ابتال به 

را تشدید کند. این دو مورد اخیر از معایب استفاده از 

  درختان است. ةبه تن کش آفتروش تزریق کود و 

رختان در برخی ی تاج دپاش محلولی رایج یا پاش سم

شرایط آب و هوایی مانند دمای باال، باد شدید و یا 

در روش تزریق  که یدرحال، شود ینمبارندگی انجام 

 هرشرایط بیرونی وجود ندارد و در  ازنظرمحدودیتی 

های تواند اعمال شود و جذب مایع در اندامی میزمان

 & Routشود )و زمستان نیز انجام می زییدر پاگیاهی 

Das, 2003) ی از جنبة پاش سم. مقایسة روش تزریق و

اقتصادی نشان داد که در روش تزریق برای یک هکتار 

تومان هزینه  1200000 در حدوددرختان گالبی 

ی علیه پسیل گالبی پاش سمهزینة  که یدرصورت، شود یم

 ازنظرتومان است. بنابراین  2000000 فصل کدر ی

است. همچنین در  صرفه به مقروناقتصادی روش تزریق 

در طول فصل  بار کروش تزریق در مرحلة اول تنها ی

که زمان الزم برای سوراخ  شود یمسوراخی در تنه ایجاد 

ثانیه است مرحلة بعدی ریختن  30کردن هر تنة درخت 

محلول سم به درون سوراخ تنة درخت است که چندین 

آن  زمان مدتدر طول فصل انجام شود که  تواند یمنوبت 

ثانیه به ازای هر درخت است، اما در  20تا  15 ر حدودد

در طول ردیف  دو بارباید  پاش سمی رایج یک پاش سم

ی درخت محلول را دریافت ها حرکت کند تا همة اندام

ی معمولی ها یپاش سمکنند. افزون بر این اغلب اوقات در 

تواند مراکز ها و درزهای درخت که میخیلی از گوشه

ی بشود مورد اصابت سم قرار پاش سم آلودگی پس از

گیرد ولی در روش تزریق این درزها و جاهای مخفی نمی

. در (Rout & Das, 2003)شوند درخت، به سم آلوده می

تماس مستقیم  در معرضروش تزریق دشمنان طبیعی 

توانند آفت را کنترل کنند. با سم قرار نگرفته و لذا می

دشمنان طبیعی به ی پاش محلولدر روش  که یدرصورت

این است  توجه جالبو نکتة روند  همراه آفت از بین می

شده به تنة درخت، غلظت  یقتزرکه در ایمیداکلوپراید 

در میوه در مقایسه با برگ کمتر است  کش حشره

(vanWoerkom et al., 2014 بنابراین در صورت .)

ماندة  توان میزان باقی یماستفاده از غلظت بهینه 

 را در روش تزریق به کمتر از حد مجاز رساند. اه کش آفت

گیری  یجهنتتوان  یمهای این تحقیق  مشاهده بر پایة

ی ها روشیکی از  عنوان بهتواند  یمکرد که روش تزریق 

 مؤثرکنترل شیمیایی در کاهش جمعیت پسیل گالبی 

پذیرش باید تزریق،  باشد، اما برای داشتن کارایی شایان

پسیل انجام شود. همچنین این  پیش از آغاز فعالیت

بررسی نشان داد که تغذیة تکمیلی درختان گالبی به 

تواند مقاومت آن را در برابر پسیل گالبی  یمروش تزریق 

افزایش دهد. اما برای تکمیل اطالعات در این زمینه 

ضروری است در زمینة زمان دقیق تزریق، دز بهینة 

زریق و کارایی کش و کودکامل و نیز شمار بارهای ت آفت

انجام  چندسالهی بعد تحقیقات پیوستة ها سالآن در 

های موجود در تزریق  گیرد. همچنین برای رفع ابهام

به تنة درخت باید عوارض ناشی از سوراخ کردن  کش آفت

های مختلف گالبی و  تنه در مناطق مختلف و رقم

های  در میوه و برگ بررسی ها کش آفتماندة  باقی

 جام گیرد.تری ان دقیق

 

 سپاسگزاری

از مسئوالن شرکت کشت و صنعت مطهری )باغ سیب 

آقای مجیدی که ما را در این امر  ویژه همهرشهر کرج( ب
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