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 چکيده
 

 ،اشورکبرگ گیاه  و ،Nerium oleander ،خرزهرهبرگ اتانولی  هایعصارهدورکنندگی ر اثدر این مطالعه، 

Rhazya stricta،  پستهمعمولی پسیل روی حشرات کامل ،(Hem.: Aphalaridae)Agonoscena pistaciae، ارزیابی 

با حالل لیتر  گرم برمیلی 11111و  0111، 1111، 011، 211، 111 ایهغلظت گیاهان مذکور از عصاره غلیظ شده شد.

متر به هم متر و طول پنج سانتیوسیله یک لوله رابط با قطر یک سانتیهدار ب دو ظرف پالستیکی دربتهیه شد.  اتانول

و دیواره ظرف مقابل به میزان  دو عصارههای مختلف غلظتلیتر از هر یک از یک ظرف با یک میلیدیواره  متصل شدند.

تازه ظاهر  حشره کامل پسیل 21تعداد  دقیقه و خشک شدن عصاره 11. پس از گذشت مشابه با اتانول )شاهد( آغشته شد

 20±2ف متصل به هم به صورت افقی داخل اتاقک رشد در دمای هر دو ظر. گرفتلوله رابط قرار  داخلاسپیراتور  شده با

یکبار تعداد حشرات کامل  هر شش ساعت قرار داده شدند. تاریکیشرایط و در  00±0، رطوبت نسبی درجه سلسیوس

درصد دور  .تکرار انجام شدند پنجدر  هاها برای هر غلظت از عصارهآزمایششددند.  پسیل موجود در ظرف شاهد شمارش

دورکنندگی  های. مقایسه میانگینمحاسبه شد ]2×درصد حشرات موجود در ظرف شاهد(-01)[  فرمول  کننگی بر اساس

گیاه  نتایج نشان داد کهد. انجام ش tها بر اساس آزمون توکی و مقایسه هر غلظت بین دو عصاره با آزمون بین غلظت

تاثیر  حشرات کامل پسیل پسته میزان دورکنندگیداری بیشتر از خرزهره بر یبه طور معن هااشورک در همه غلظت

گیاه  و در درصد 50/88±43/1 اشورکگیاه گرم بر لیتر میلی 11111غلظت  دورکنندگی در یشترین درصدب .گذاشته است

  .بود درصد 20/51±00/1 خرزهره
 

 غلظت. برگ، هعصار درصد دور کنندگی، ،پسته پسیل كلمات كليدی:

 
 

 مقدمه-1

 

ترین آفت از گروه آفات درجه اول مهم  Agonoscena pistaciae(Hem.: Aphalaridae)پسیل معمولی پسته 

نیم مغز شدن جمعیت باالی آفت موجب پوکی و  و شودسبب ضعف گیاه می های این آفتی ایران است. تغذیه پورهپسته

سموم شیمیایی عالوه بر  .[3]افتدها اتفاق میهای سال آینده و برگریزش جوانهشود و در نهایت های محصول میدانه
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در  .شوندهای غیر هدف ازجمله دشمنان طبیعی، موجب سایر اثرات زیست محیطی دیگر نیز میاثرات سوء روی گونه

زیادی شده  های شیمیایی در کنترل آفات توجهکشآفت عنوان جایگزینگیاهی به هایهای اخیر، به استفاده از عصارهسال

نسبت به حشرات کامل پسیل معمولی پسته  اشورکلذا در این تحقیق اثر دور کنندگی دو عصاره خرزهره و  .[2] تاس

 مطالعه شد.

 

 

 هامواد و روش-2

 پسيل پسته پرورش
 

 گلخانه به جوان پسته نهال تعدادی ،ها آزمایش طول در پسیل آزمایشگاهی جمعیت کردن فراهم منظور به

 منتقل 1410در تابستان سال  کرمان تحقیقاتی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته واقع در ماهان

ه حشرات برای تهی .شد سازیرها روی نهال ها بود در آوری شدهجمعکه از باغات آلوده  پسیل بالغ تعدادی حشره  .گردید

روی برگ کلنی پرورش خارج شد و  در شده آلوده های برگروی  ازبا قلم مو  ی پوره سن آخر)پنجم(دتعداسن، کامل هم

ها از آزمایشبرای انجام  اری شدند. پس از ظهور حشرات کاملنگهد در ظروف پالستیکی کوچک با درپوش توری ریزپسته 

 .ها استفاده شدآن
  

 

 گياهي هاینمونه 

  

از (Apocynaceae)هر دو از خانواده  )گیش برگ( اشورکگیاه  خرزهره از فضای سبز شهر کرمان و هایبرگ

صاره برگی آن روی حشرات کامل پسیل دور کنندگی عجنوب شرق کشور تهیه شد و برای انجام آزمایش بررسی اثر مراتع 

 تابش از دور دمای اتاق و در و شدند داده شو و شست آب مقطر با ان به طور جداگانههای گیاهبرگ .نداستفاده شد پسته

های برای تهیه پودر، برگ و ندشد  نگهداری تیره های مقواییپاکت در سپس .شد خشک به مدت یک هفته خورشید نور

 خشک شده آسیاب شدند.
 

 

 و غلظت های آزمایشي عصاره اتانوليتهيه 
 

 میلی 411 درو خرزهره  اشورکدو گیاه آسیاب شده )پودر(  هایبرگهر یک از   از گرم 01 میزان روش این در

 سرعت با و اتاق دمای در شیکر روی بر ساعت 38 مدت به  سپس ویسانده شد خساعت  23به مدت  درجه 10اتانول  لیتر

 ی شده غلیظ مایع و سپس شده رد صافی کاغذ از ها عصاره بعد از طی شدن زمان مذکور. شد داده قرار دقیقه در دور 121

 حاصل پودر  .دآی دستبه پودر صورت به عصاره تا ای پهن کردهپتریدیش شیشه در دمای اتاق و در تاریکی روی را حاصل

 گیری عصاره تاریخ همراه گیاهی به ی نمونه مشخصات و نگهداری یخچال داخل رنگ تیره دار درب های شیشه در شده

با حالل اتانول در آمده بود  ظ شده()غلیَ اره ها که به صورت پودر خشک شده. ابتدا ازهر یک از عص[0] شد ثبت ها آن روی

روش و سپس با  گرم عصاره غلیظ شده در یک لیتر حالل(میلی)یک  تهیه شدمیلی گرم یر لیتر  11111غلظت درجه  10

ها در محلول  .ندشد تهیه گرم بر لیترمیلی 0111، 1111، 011، 211، 111 هایغلظت ها شاملظترقیق سازی سایر غل

 شیشه های تیره در یخچال نگهداری شدند.
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 روی حشرات كامل پسيل پسته اشورکخرزهره و آزمایش مطالعه دور كنندگي عصاره 

 

با توجه به  استفاده شد. با اعمال تغییراتی [8و5]تالوکدر و هاوز و  [3]و همکاران McDonuldبدین منظور از روش 

ی با مشکل روبرو شد لذا با اعمال تغییراتی در این روش آزمایش طراحی و اجرا روی کاغذ صاف اینکه حرکت حشرات کامل

متر به هم متصل شدند. دیواره با قطر یک سانتیو سانتی  0رابط به طول شد. دو ظرف پالستیکی درب دار بوسیله یک لوله 

دیواره ظرف  .ندآغشته شدبه طور مجزا  اشورک ولیتر از هر غلظت از هر یک از دو عصاره خرزهره یک میلی ظرف بایک 

حشره کامل  21دقیقه و خشک شدن عصاره تعداد  11پس از گذشت  آغشته شد. درجه 10 میزان مشابه با اتانول همقابل ب

اسپیراتور هیه شده بود به آرامی با تهای سن پنجم جمع آوری شده از کلنی پرورش پورهپسیل پسته تازه ظاهر شده که از 

، 20±2ظروف متصل به هم به صورت افقی داخل اتاقک رشد در دمای . لوله رابط دو ظرف آزمایشی قرار داده شد در مرکز

 موجود در ظرف شاهدساعت تعداد حشرات کامل  0پس از گذشت و در تاریکی قرار داده شدند.  00±0رطوبت نسبی 

تکرار انجام  به طور مجزا در پنجعصاره گیاهی لظت از هر غو درصد آن تعیین گردید. این آزمایش برای هر  ندشمارش شد

  گردید: محاسبه [8و5] هاوز و تالوکدر فرمول از طریق دورکنندگی شد. درصد

Percentage Repellency (PR) = 2 (C - 50)  
 ست. ا دورکنندگی درصد PR(، اتانولموجود داخل ظرف تیمار شاهد ) حشرات ، درصدCفرمول،  این در

  
 

 زیه و تحليل آماریتج
 

 از آرک سینوس ریشه دوم های مختلف آزمایشیبین غلظت کنندگی دور درصد هایدادهنرمال سازی برای  

 دار، معنی اختالف وجود صورت در .گرفت انجام SPSS 22.0ار افز نرم از استفاده با ها داده تجزیه. [4] استفاده شد

 شدند. مقایسهدرصد  0در سطح  توکی آزمون طریق از های مختلف آزمایشی در مورد هر عصارهغلظت های میانگین

درصد انجام  0در سطح  t های آزمایشی بین دو عصاره خرزهره و اشورک با آزمون مقایسه میانگین بین هر یک از غلظت

  شد.

 

 

 نتایج و بحث-3
 

-در کلیه غلظت هااین عصاره اشورک هر یک از دو گیاه خرزهره و از تهیه شده هایعصاره ندگیدورکن اثر مقایسه

-همچنین نتایج نشان داد که درصد دور کنندگی در همه غلظت(.1)جدول  بودند داری معنی اختالف های آزمایشی دارای

بیشترین  .(1)جدول  های مشابه بودبیشتر از عصاره خرزهره در غلظت اتانولی اشورک به طور معنی داری های عصاره

 50/88با میانگین  اشورک عصاره اتانولی ام(پیگرم بر لیتر )پیمیلی 11111غلظت خاصیت دورکنندگی در اثر استفاده از 

 .(1)جدول  معمولی پسته ثبت شدروی حشرات کامل پسیل درصد دور کنندگی عصاره خرزهره  20/51و میانگین درصد 

و  [1] و شپشه برنج شپشه آردروی  برگ )اشورک(دور کنندگی گیش خاصیتد در مور یج این تحقیق با نتایج روشن برنتا

تقریبا  (11/01±45/2) روی شپشه آردخرزهره برگ در رابطه با دورکنندگی  [4]پور با تنایج ناظمی رفیع و محرمی

 همخوانی دارد.
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 روی حشرات كامل پسيل پسته و خرزهره اشورک اتانوليعصاره  دوركنندگي اثر خطای معيار(±)ميانگين -1جدول 

گرم )ميلي های آزمایشيغلظت

 بر ليتر(

 عصاره اتانوليدرصد دوركنندگي 

 برگ()گيش اشورک برگ

 اتانوليعصاره دوركنندگي درصد

 خرزهرهبرگ 

 f(A)65/1±55/4  f(B)32/1±25/3  111غلظت 

 e(A)54/1±55/11  e(B)65/1±55/9  211غلظت 

 d(A)65/1±25/26  d(B)44/1±55/15  611غلظت 

 c(A)51/1±25/45  c(B)65/1±51/31  1111غلظت 

 b(A)26/1±51/65  b(B)33/1±51/56  5111غلظت 

 a(A)34/1±55/33  a (B)55/1±25/51  11111غلظت 

دار در سطح معنی دارای اختالف tدر هر ردیف بر اساس آزمون ی و حروف مشابه بزرگ توک بندیر هر ستون بر اساس گروهحروف مشابه کوچک د

  باشند.درصد نمی 0
 

 

  گيری نتيجه-4

 

های مناسبی جهت استفاده به گزینه به عنوان دنتوان می و خرزهره اشورک عصاره ،پژوهش این به نتایج توجه با

 .مطرح و مورد بررسی بیشتر قرار گیرندعلیه پسیل پسته ی با منشا گیاهی یهاکنندهدورعنوان 
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ABSTRACT 

In this study, repelency effect of ethanolic leaf extract of oleander, Nerium oleander, and eshvarak, Rhazya stricta, 

on adults of common pistachio psylla, Aganoscena pistacia (Hem.: Aphilaridae), was evaluated. Different 

concentrations were prepared of mentioned concentrated extract at rate of 100, 200, 600, 1000, 5000 and 

10000 milligram per liter. Two plastic containers were connected by a conector tube with 1 cm diameter and 

5 cm length. Inner wall of a container was impregnated with one milliliter of each concentration of two 

extracts and other container was impregnated with the same amount by ethanol (control). After 10 minutes 

and drying the extract, 20 newly emerged adults pistachio psylla were located in conector tube by a spirator. 

The connected containers were in a growth chamber at 25±2ºC, 55±5% RH and in darkness condition. Every 

6 houres, all adults in the control container were counted. Percentage repelency (PR) was calculated based on 

[2× (percentage of insects in control -50)] formula. The experiments were conducted for each concentration 

of each plant extract in five replications. Comparison of means of percentage repellency among 

concentrations were compared by Tukey's HSD test and compare mean between each concentration between 

two plant extracta was based on t-test. Results showed that extract of Eshvarak had significantly affected on 

repellency of adult pistachio psylla more than Oleander in all experimental concentrations. The highest 

percentage repellency was recorded in concentration at rate of 100000 miligram per liter as  in Eshvarak was 

88.75±1.34% and in Oleander was 71.25±1.55%. 
 

Key words: Pistachio psylla, Percentage repellency, leaf extract, concentration.
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