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و  Euphyllura straminea Loginova زمان پسیل زیتونبررسی امکان کنترل هم

 در منطقه طارم استان زنجان Parlatoria oleae Colveeسپردار بنفش زیتون 
 

 2و عزیزاله عبداللهی 2، سید ابراهیم شفیعی1اله نجفیشمس، 1، سید حسین ناظر کاخکی1*معروفعارف 

پزشکي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان زنجان، سازمان تحقيقات، آموزش و بخش تحقيقات گياه -1

تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان  ایستگاه تحقيقات زیتون طارم، مرکز -2ترویج کشاورزی، زنجان، ایران، 

 زنجان، سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی، طارم، ایران

 
 (1398/12/17 :تاریخ پذیرش  25/9/1398 :تاریخ دریافت)

 

 چکیده

 Euphyllura stramineaو پسيل زیتون  Parlatoria oleae Colveeسپردار بنفش زیتون زنجان، استان  ،در شهرستان طارم

Loginova استفاده از روغن این آفات، برای کنترل گذشتههای سال هایپژوهشاساس  بر باشند.از آفات مهم درختان زیتون مي ،

 پژوهشو پسيل زیتون، این  هامبني بر عدم کارایي روغن زمستانه در کنترل سپردارهایي با توجه به گزارش .توصيه شده است زمستانه

پاشي اجرا تعداد دفعات سم زمان سپردار و پسيل زیتون با کمترینامکان کنترل هم بررسيهای پيشين و ارزیابي نتایج یافته منظور به

های خرد شده با عامل اصلي زمان، محلول پاشي در سه سطح آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفي با آرایش کرت شد.

محلول پاشي بهاره و عامل فرعي نوع محلول پاشي در  -3محلول پاشي زمستانه + محلول پاشي بهاره و  -2محلول پاشي زمستانه،  -1

در  2درصد + حشره کش کلرپایریفوس با غلظت  5/1روغن زمستانه با غلظت  -2درصد،  2روغن زمستانه با غلظت  -1چهار سطح: 

 کبدون اعمال عمليات کنترلي(، با چهار تکرار انجام شد. ی شاهد -4در هزار و  2حشره کش کلرپایریفوس با غلظت  -3هزار، 

 تعداد و شد انجام مارهايت اعمال از پس روز 28 و 21 ،14 در یبردارنمونه مرحله سه و مارهايت اعمال از قبل یبردارنمونه مرحله

کش کلرپایریفوس موجب بر اساس نتایج به دست آمده، کاربرد مخلوط روغن زمستانه + حشره .شدند شمارش مرده و زنده حشرات

ترتيب روی سپردار بنفش زیتون و درصد تلفات به 100و  75/85موجب  کش کلرپایریفوسدرصد تلفات و حشره 100و  25/94

 قليمي طارم( شد.صورت کاربرد در زمستان )ترجيحا نيمه دوم اسفند در شرایط اپسيل زیتون به

 

 آفات زیتون، روغن پاشي، کنترل شيميایي هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه

محصول کشاورزی در منطقه طارم استان  ترینمهمزیتون 

توليد زیتون در  مهماطق منیکي از  استان زنجانو  بودهزنجان 

 Euphyllura straminea، پسيل زیتون .باشدکشور مي

Loginova (Hem.: Psyllidae) زیتون شسپردار بنف و، 

Parlatoria oleae Colvee (Hom.: Diaspididae)  از

اخير  هایسالدر . باشندآفات مهم این محصول در منطقه مي

دنبال ه ب کهبوده جمعيت سپردار بنفش در منطقه رو به افزایش 

در حال حاضر  .آن کنترل شيميایي آفت هم معمول شده است

زیتون استفاده از روغن  پسيلروش توصيه شده برای کنترل 

 ,Noori and Saeb)درصد  2 غلظتزمستانه با  پاشي

روغن و  (Mohseni, 2000)درصد  5/1و غلظت  (2002

 (Mohseni, 2000) درصد در بهاریک  غلظتپاشي با 

از سوی ي یهای اخير تردیدهادر سال با این حال، .باشدمي

در سودمندی این روش ابراز شده است که موجب داران باغ

 هایهای شيميایي در باغکشحشره رویهبي استفاده  ونگراني 

 .است شدهزیتون منطقه 

ترین آفت زیتون در شهرستان طارم پسيل زیتون مهم

 ,.Keyhanian et al) شودمحسوب مي استان زنجان

1994; Mohseni and Zeinanloo, 2000).  در موصل

، (Mustafa, 1984) ، اردن(Selim et al., 1981)عراق 

 Prophetou and) ، یونان(Chermiti, 1992)تونس 

Tzanakakis, 1976) و ترکيه (Pala et al., 1997)  نيز

نسبت مهم نام برده شده از این حشره به عنوان یک آفت به

ها و پيدایش این آفت در بهار هنگام رویش سرشاخه است.

ی پسيل هاپوره .شودروی درختان زیتون پدیدار مي گل

موجب های نورسته زیتون با مکيدن شيره گياهي سرشاخه

های گل زیتون پيش از باز شدن بسياری از غنچهریزش 

و با تراوش انبوهي از تارهای مومي سفيد به روی  شودمي

ها و تشکيل ميوه جلوگيری های گل از بارور شدن آنخوشه

خود تراوش  که از عسلکي ها، همچنين با پوره .دکنمي

محيط  و ها را آلوده کردهها و برگکنند، سرشاخهمي

مساعدی برای رویش قارچ مولد دوده )فوماژین( فراهم 

ها و گاهي پوشش این قارچ روی پهنه برگ .کنندمي

 و مختلهای جوان چنان است که تنفس گياهي را سرشاخه

 دشوها ميخشک شدن شاخهها و باعث ریزش برگ

(Farahbakhsh and Moini, 1973).  ميزان خسارت این

 20درصد و در کشور اردن بين  60تا  50 بينآفت در تونس 

 ,Talhouk) باشددر نوسان مي درصد محصول 30تا 

1969; Mustafa and Najjar, 1985) . ميزان خسارت

 شدهبرآورد  درصد 58تا حدود  درصد 31 ازدر ایران آفت 

 Mohseni and Zeinanloo, 2000; Marouf et) است

al., 2018)های . در منابع مربوط به ایران از گونه

Euphyllura olivinia (Costa) ،E. straminea   وE. 

pakistanica Loginova   نام برده شده به عنوان پسيل زیتون

-. نقاط جمع(Farahbakhsh and Moini, 1973) است

 دو گونه نخست شمال کشور و گونه آخر استان فارسآوری 

به . (Loginova, 1973 Asadi et al., 2009 ;)است  بوده

 .E گونه فعال در طارم زنجان به نام  استناد دو گزارش اخير

straminea فرحبخش و معيني به استناد گزارش . است

(Farahbakhsh and Moini, 1973) ، تا دهه هفتاد

استفاده با به ویژه در شمال کشور  ،پسيل زیتونشمسي، کنترل 

ولي از اوایل  ،گرفتهای شيميایي صورت ميکشاز آفت

 ,Mohseni) محسني هایهمين دهه، با انتشار گزارش

 (Nouri and Saeb, 2002) نوری و صائب و (2000

 .شداستفاده از روغن ولک جانشين سموم شيميایي 

است  خوارچندین آفت P. oleaeسپردار بنفش زیتون، 

چنين دار و همدار و هستهکه به اغلب درختان ميوه دانه

کند. این سپردار روی های زینتي حمله ميدرختان و درختچه

در اثر  .کندبرگ، شاخه، تنه و ميوه گياهان ميزبان زندگي مي

سبزینه گياه از بين رفته و به جای آن لکه گرد این آفت تغذیه 

شود. در رغواني کم و بيش تيره پدیدار ميو به رنگ قرمز ا

هایي دیده روی ميوه زیتون، سيب و گالبي هم فرورفتگي

شود که ميوه را ناهموار و بد شکل کرده و از ارزش مي

کاهد. هنگامي که تراکم آفت زیاد باشد، بازاری آن مي

و از رشد و ریخته ها ها خشک شده، برگکم سرشاخهکم

شود. سمپاشي عليه این آفت کاسته مي باروری درخت ميزبان
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نسل  هایپوره خروج هنگامدر پایان بهار و آغاز تابستان 

 60 امولسيون تابستاني آفت، با محلولي مرکب از دیازینون

 توصيه شده است، روغن تابستاني و آب درصد

(Farahbakhsh and Moini, 1973)در ، چنين. هم

برای کنترل  1933و 1932های که طي سالهایي آزمایش

تابستانه سپردار بنفش زیتون در دانشگاه آریزونا اجرا شد، 

 16/95ميزان به ، درصد 4 غلظتبا  روغن پاشيیک نوبت 

. در (Lawrence, 1935) کنترل کردرا آفت درصد 

سپردار  برای کنترلصورت گرفته در مصر، های آزمایش

 5/1 غلظتبا دیمتوات کش هدر زیتون، کاربرد حشربنفش 

درصد توصيه  25/1ترکيب روغن و پاراتيون در هزار و یا 

و همکاران  ویهمچنين  .((Abd-Rabou, 2003شده است 

(Wei et al., 2004)  باغبه منظور کنترل سپردار بنفش در-

کش را گالبي در کشور چين تعدادی از ترکيبات حشره های

های کشکردند که حشره و گزارشه مورد آزمایش قرار داد

رین تسایپرم-و بتا درصد 3 ، استامي پرایددرصد 40 ماالتيون

درصد تلفات در  69/80و  70/81، 55/85رتيب موجب تبه

این آفت عالوه بر ایجاد خسارت کمي  اند.سپردار بنفش شده

روی زیتون )کاهش عملکرد( موجب خسارت کيفي )کاهش 

 Bubola et)شود مي کيفيت روغن زیتون استحصالي( نيز

al., 2014).  

و P. oleae  ،سپردار بنفش زیتون جمعيتنظر به افزایش 

برای  در استفاده از روغن تنهابازنگری  ،اهميت این موضوع

به نحوی که هم کارایي و هم  کنترل سپردار و پسيل زیتون،

ضروری  ،شودبررسي این دو آفت  زمانهمامکان کنترل 

منظور به حداقل رساندن دفعات این پژوهش به  .است

آفت  دوزمان کردن زمان سمپاشي عليه سمپاشي و هم

مذکور، آن هم ترجيحا با استفاده از روغن و یا ترکيبي از 

 انجام شد. کش روغن و سموم حشره

 

 هامواد و روش
در قالب طرح  1396-1397در سال زراعي  پژوهشاین 

خرد شده با  هایهای کامل تصادفي با آرایش کرتبلوک

 -1پاشي )شامل سه سطح عامل اصلي زمان محلول

عالوه هپاشي زمستانه بمحلول -2، پاشي زمستانهمحلول

پاشي بهاره( و عامل فرعي نوع محلول -3 ،پاشي بهارهمحلول

روغن امولسيون شونده  -1پاشي )شامل سه سطح: محلول

ترکيب روغن  -2 ،درصد 2توليد شرکت مهان با غلظت 

کش و حشره درصد 5/1ولسيون شونده با غلظت ام

در  2لظت غکلرپایریفوس توليد شرکت مشکفام فارس با 

توليد شرکت مشکفام  کش کلرپایریفوسحشره -3هزار، 

رکيبات تشاهد بدون اعمال  -4در هزار و  2فارس با غلظت 

در یک باغ  پژوهش .انجام شد (، با چهار تکرارکنترل کننده

 هرستان طارم، بخش گيلوان، روستایزیتون واقع در ش

در ارتفاع  (N, 49° 06ʹ 23″ E ″18 ʹ49 °36)بر صومعه

 8تا  7روی درختان زیتون متری از سطح دریاهای آزاد  524

مبارزه زمستانه،  -1ساله رقم زرد در سه مرحله زماني شامل 

بهاره  کنترل -3بهاره و  کنترلعالوه بهزمستانه  کنترل -2

برای هر کرت )تکرار( یک درخت در نظر گرفته انجام شد. 

چنين به هم متر بود. 6ی طولي درختان از یکدیگر فاصلهشد. 

منظور جلوگيری از بادبردگي و تداخل ترکيبات شيميایي 

مورد استفاده بين تيمارها یک ردیف درخت به عنوان فاصله 

عمليات با در نظر گرفتن شرایط دمایي،  در نظر گرفته شد.

 ریزی پسيل زیتونتخم اوجشروع  قبل اززمستانه  پاشيمحلول

بهاره در  پاشيمحلولو  شد انجام 20/12/1396 در تاریخ

های گل و هنگام تشکيل خوشه( 11/2/1397)اردیبهشت ماه 

برداری اولين نمونه های زیتون انجام شد.قبل از باز شدن گل

برداری بعدی، به ها و سه نمونهپاشيساعت قبل از محلول 24

 گرفت.روز بعد از محلول پاشي صورت  28و  21، 14فاصله 

متر سانتي 20به طول  ی جوانسرشاخه 5برداری در هر نمونه

چهار جهت بيروني و یک سرشاخه  از های تازهو حاوی برگ

متر(  2تا  9/1)ارتفاع از سطح زمين حدود از قسمت مرکزی 

های موجود در سرشاخههای و از برگ هر درخت انتخاب

برگ  50برگ و در مجموع از هر درخت  10انتخابي، تعداد 

)بدون در نظر گرفتن  برای شمارش مراحل زنده سپردار بنفش

انتخاب و در آزمایشگاه با استفاده از  مرحله سني(

برای شمارش مراحل شدند. استریوميکروسکوپ شمارش 

متری قبل از جدا سانتي 20 به طول سرشاخه ،زنده پسيل زیتون
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)حشرات کامل  مختلف رشدها بازدید و مراحل کردن برگ

های هر پس از شمارش نمونه .آفت ثبت شد و پوره ها(

 رابطهبا استفاده از کارایي هر یک از تيمارها ، مرحله

) ,Puntener به شرح زیر محاسبه شد  1تيلتون – هندرسون

1981). 

درصدکارایي  = [1 − (
𝑇𝑎 × 𝐶𝑏

𝑇𝑏 × 𝐶𝑎
) × 100〕 

  در این رابطه:

Ta در واحد  = ميانگين تعداد آفت بعد از محلول پاشي

 آزمایشي

Tb در واحد  = ميانگين تعداد آفت قبل از محلول پاشي

 آزمایشي

Ca  ميانگين تعداد آفت در قطعات شاهد بعد از محلول =

 پاشي

Cb  ميانگين تعداد آفت در قطعات شاهد قبل از محلول =

 پاشي

ماری آافزار با استفاده از نرمها تجزیه واریانس داده

SAS 9.1  .دار شدن اثرات متقابلدر صورت معنيانجام شد 

دهي برش ، از روشپاشيدو عامل اصلي زمان و نوع محلول

برای همچنين . (Soltani, 2008)اثر متقابل استفاده شد 

ده استفا توکياز آزمون  ای اثرات اصلي همقایسه ميانگين

 شد. 

 

 و بحث نتایج

 پسیل زیتون -1

تجزیه و نتایج  ،در کرت اصلي )زمان محلول پاشي(

روز های بردارینمونهجز هها نشان داد که بتحليل داده

نمونه ، (F= 7.11; df= 2,6; p<0.0261)چهاردهم 

 ;F= 24.58; df= 2,6)روز بيست و یکم های برداری

p<0.001) مو بيست و هشت (F= 15.62; df= 2,6; 

p<0.004)  در  .نددار بودمعنيدارای اختالف از نظر آماری

تيمارهای مختلف بين دار اختالف معنيهای فرعي نيز کرت

اعمال کش( کش و حشرهحشره + کش )روغن، روغنحشره

 =F= 13.78; df)ز پسيل زیتون در چهارده روشده روی 

                                                           
1. Henderson - Tilton 

2,18; p<0.0001) بيست و یک روز ،(F= 23.45; df= 

2,18; p<0.0001)  و بيست و هشت روز(F= 26.66; 

df= 2,18; p<0.0001) .پس از اعمال تيمارها مشاهده شد  

اعمال برداری بيست و هشت روز پس از در نمونه همچنين

نوع و پاشي محلولاثر متقابل بين زمان تيمارهای کنترلي، 

 ;F= 4.95; df= 4,18) دار شدکش معنيحشره

p<0.007) . 

روز پس از اعمال تيمارهای  28و  21در بازدیدهای 

 پاشي محلولکنترلي، بيشترین ميزان تلفات پسيل زیتون در اثر 

هده بهاره مشا محلول پاشيزمستانه +  محلول پاشيزمستانه و 

رغم ایجاد تلفات بيشتر در (. به طوری که علي1شد )جدول 

 42/92بهاره ) پاشيمحلول زمستانه +  محلول پاشيتيمار 

ز(، رو 28درصد در بازدید  33/95روز و  21درصد در بازدید 

محلول زمستانه و  يمحلول پاشداری بين تيمار اختالف معني

ه ب ،ینبهاره مشاهده نشد. بنابرا محلول پاشيزمستانه +  پاشي

تواند در زمستان ميپاشي محلولطور معمول یک مرحله 

 جمعيت پسيل زیتون شود.موجب کنترل قابل قبول 

وغن رترکيب که تيمار شودمشاهده مي 2در جدول 

با ) فوسیرایکلرپکش درصد( + حشره 5/1 غلظتبا زمستانه )

با ) فوسیرایکلرپکش در هزار( و تيمار حشره 2 غلظت

ور در هزار( نسبت به تيمار روغن به تنهایي، به ط 2 غلظت

 اند.دار موجب تلفات بيشتر روی پسيل زیتون شدهمعني

 ,Farahbakhsh and Moini)فرحبخش و معيني 

ل زیتون ، سموم تيودان و ماالتيون را برای مبارزه با پسي(1973

 ابتدای مشاهده تارهای مومي روی شاخه و برگ درختاندر 

، (Saeb et al., 2001)اند. پس از آن صائب دهتوصيه کر

 Noori and) نوری و صائب و (Mohseni, 2000ي )محسن

Saeb, 2002 )از  استفاده ،دادند بر اساس مطالعاتي که انجام

رای بعنوان جایگزین روش شيميایي ه پاشي زمستانه را بروغن

  کنترل حشرات کامل پسيل توصيه نمودند.

 

 



 61                                                                                                                                 1398، سال 4، شماره 9تحقيقات آفات گياهي، جلد 

 پاشيهای مختلف محلولبر اساس زمان Euphyllura straminea مقایسه ميانگين درصد تلفات پسيل زیتون -1جدول 

Table 1. Comparison means of mortality percentage of olive psyllid Euphyllura straminea based on 

different time of treatment 

Time of treatment Days 14 Days 21 Days 28 

Winter 72.33ab 85.42a 93.00a 

Winter + spring 85.83a 92.42a 95.33a 

Spring 61.08b 64.25b 72.17b 

The means within a column sharing the same letter are not significantly different at 5% level by using Tukey’s 

test. 

 .مي باشدبر اساس آزمون توکي درصد  5وجود حروف کوچک متفاوت در ستون نشانه تفاوت معني دار در سطح 

 

 کشهای مختلف حشرهبر اساس تيمار Euphyllura straminea مقایسه ميانگين درصد تلفات پسيل زیتون  -2جدول 
Table 2. Comparison means of mortality percentage of olive psyllid Euphyllura straminea based on 

different insecticides treatments 

Insecticides Days 14 Days 21 Days 28 

Dormant oil 54.58b 60.58b 67.33b 

Dormant oil + chlorpyrifos 83.17a 89.83a 97.08a 

Chlorpyrifos 81.50a 91.67a 96.08a 

The means within a column sharing the same letter are not significantly different at 5% level by using Tukey’s 

test. 

  .مي باشدبر اساس آزمون توکي درصد  5وجود حروف کوچک متفاوت در ستون نشانه تفاوت معني دار در سطح 

چنين هرس بهاره به عنوان یک روش موفق در هم

. (Mohseni, 2002)مدیریت پسيل زیتون معرفي شده است 

 ،(Saeb et al., 2001)صائب و همکاران  بر همين اساس

ای بين مقایسه 1376تا  1374های هایي در سالشیآزماطي 

 2درصد،  1تيمارهای مختلف شيميایي شامل روغن زمستانه 

 5/1در هزار و مخلوط اتریمفوس  2س متيل درصد، آزینفو

درصد و شاهد انجام دادند و در نهایت  1درهزار با روغن 

گزارش کردند که با در نظر گرفتن رویکردهای زیست 

محيطي و توجه به برنامه مدیریت تلفيقي آفات 

)Integrated Pest Management(،  استفاده از روغن

درصد در نيمه دوم اسفند ماه )قبل  1امولسيون شونده به نسبت 

باشد. در نترل آفت ميریزی آفت( بهترین روش کاز تخم

در استان گيالن تلفات حشرات کامل  ادامه همين گزارش،

 غلظتواسطه استفاده از تيمار روغن زمستانه با هپسيل زیتون ب

ن شده است که با نتایج حاصل درصد بيا 65درصد، حدود  2

. در (Saeb et al., 2001) خواني دارداز تحقيق حاضر هم

انجام  هایشیآزماطي  ،(Mohseni, 2000)محسني  ،ادامه

دارد که روغن اعالم مي 1377تا  1376شده در سال های 

 77یک درصد موجب تلفات  غلظتپاشي زمستانه با 

درصدی در حشرات کامل پسيل زیتون شده است و بين 

درصد( از  3درصد و  2درصد،  1های مختلف روغن )غلظت

دار نبوده است. با توجه به این نظر ميزان تلفات اختالف معني

ذکر  2گزارش، نتایج حاصل از تحقيق جاری که در جدول 

کامل( تا  درصدی حشرات 33/67تلفات شده است )

باشد. البته کاهش جمعيت حدودی موید همين مطلب مي

های بدون برنامه موجب پاشيسم واسطهه بدشمنان طبيعي 

مانده جمعيت آفت پس از انجام روغن شده است که باقي

ضروری بهاره را کنترل پاشي زمستانه، به ميزاني باشد که 

 نماید.

پاشي زمان محلول دار شدن اثر متقابل بينبا توجه به معني

رها کش بيست و هشت روز پس از اعمال تيماو نوع حشره

های این تاریخ بر اساس روش برای پسيل زیتون، تجزیه داده

با توجه به جدول شماره دهي اثرات متقابل نيز انجام شد. برش

به صورت کلي و محلول پاشي وقتي اثرات اصلي نوع ، 2
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روغن به سطح شوند، مي بدون انجام برش دهي با هم مقایسه

کش روغن + حشره دو سطح تنهایي در یک گروه آماری و

)جدول  کش در یک گروه آماری دیگر جای گيرندو حشره

-از روش برش ها با استفادهنتایج تجزیه و تحليل دادهاما . (2

مرحله زماني کنترل  که درنشان داد دهي اثرات متقابل 

 =F) و کنترل بهاره (F= 5.33, df=2, p<0.011)زمستانه 

37.70, df= 2, p<0.0001)رکيبات ، بين درصد کارایي ت

در مرحله ، اما داشتدار وجود مورد استفاده اختالف معني

بين درصد کارایي  ،زماني کنترل زمستانه + کنترل بهاره

 =F)دار مشاهده نشد اختالف معني ،ترکيبات مورد استفاده

2.37, df= 2, p<0.1128). 3طور که در جدول همان 

 غلظتبا ) زمستانه روغن ترکيباعمال تيمار  ،شودمشاهده مي

در هزار(  2 غلظتبا کش کلرپریفوس )درصد( + حشره 5/1

در دو مرحله زمستانه و بهاره موجب کنترل کامل پسيل زیتون 

 Saeb et)صائب و همکاران  شده است. منطبق با این نتایج،

al., 2001)  نيز بيشترین ميزان تلفات حشرات کامل پسيل

کش روغن + حشره ترکيبزیتون را در اثر کاربرد تيمار 

 اتریمفوس مشاهده کردند.

 ش زیتونسپردار بنف -2

های حاصل از تلفات سپردار بنفش زیتون تجزیه داده

 در کرت اصلي، پسيل زیتون را نشان دادبا نتایجي مشابه 

م های روز چهاردهبردارینتایج نمونهپاشي(، )زمان محلول

(F= 12.86; df= 2,6; p<0.006)م، بيست و یک (F= 

90.74; df= 2,6; p<0.0001) مو بيست و هشت (F= 

52.67; df= 2,6; p<0.0001)  از نظر آماری دارای

 روز های فرعي نيز به استثناءدر کرت دار بود.اختالف معني

نتایج نمونه ، (F= 2.82; df= 2,18; p<0.086) چهاردهم

 ;F= 8.71; df= 2,18)های روز بيست و یکم برداری

p<0.002)   بيست و هشتم و(F= 4.82; df= 2,18; 

p<0.021)  دار بوداز نظر آماری معني . 

روز پس از اعمال تيمارهای  28و  21، 14 در بازدیدهای

کنترلي، بيشترین ميزان تلفات سپردار بنفش زیتون در اثر 

 پاشيمحلولزمستانه +  پاشيمحلولزمستانه و  پاشيمحلول

شود طور که مشاهده مي(. همان4بهاره مشاهده شد )جدول 

 پاشيمحلولزمستانه +  پاشيمحلولبيشترین تلفات در تيمار 

درصد در  50/89روز،  14درصد در بازدید  75/82بهاره )

روز( اتفاق  28درصد در بازدید  66/88روز و  21بازدید 

 پاشيمحلولداری بين تيمار افتاده است، ولي اختالف معني

بهاره مشاهده  پاشيمحلولزمستانه +  پاشيمحلولزمستانه و 

تواند در زمستان ميپاشي محلولیک مرحله  بنابرایننشد. 

 موجب کنترل قابل قبول جمعيت سپردار بنفش زیتون شود.

ن کنترل سپردار بنفش زیتون، همانند پسيل زیتو در

کش درصد( + حشره 5/1 غلظتبا مخلوط روغن زمستانه )

کش در هزار( و یا حشره 2 غلظتبا کلرپریفوس )

يمار تدر هزار( نسبت به  2 غلظتبا به تنهایي ) فوسیرایکلرپ

داری موجب تلفات بيشتر در طور معنيروغن به تنهایي به

 (. 5سپردار بنفش زیتون شد )جدول 

که به  ،(Mohamed, 2002) محمد هایپژوهشدر 

ر منظور کنترل سپردار بنفش زیتون در منطقه اسماعيليه د

 وکشور مصر انجام شد نيز استفاده از تيمار ترکيب روغن 

کش به تنهایي نسبت به سایر تيمارها از کش و یا حشرهحشره

رابو -ابدچنين جمله روغن به تنهایي کارایي بهتری داشت. هم

(Abd-Rabou, 2003)، کش روغن و یک حشره اختالط

فش در نظير دیمتوات و یا پاراتيون را برای کنترل سپردار بن

های زیتون توصيه کرده است. نتایج حاصل از پژوهش باغ

 5/1دهد که تيمار ترکيب روغن )با غلظت حاضر نيز نشان مي

در  در هزار( 2)با غلظت  فوسیرایکلرپکش درصد( + حشره

پاشي زمستانه + کنترل بهاره پاشي زمستانه و یا محلولمحلول

تواند به ميزان قابل توجهي منجر به کنترل سپردار بنفش مي

 زیتون شود.
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های ثرات متقابل بين زماندهي ابرشبر اساس  Euphyllura stramineaمقایسه ميانگين درصد تلفات پسيل زیتون  -3جدول 

 پاشيکش در بيست و هشت روز پس از محلولهای مختلف حشرهپاشي و تيمارمختلف محلول

Table 3. Comparison means of mortality percentage of olive psyllid Euphyllura straminea based on 

slicing interaction effects of different time of treatment and different insecticides in 28th days after 

treatments 

Time of treatment Insecticide Days 28 

 Dormant oil 79.00b 

Winter Dormant oil + chlorpyrifos 100.00a 

 Chlorpyrifos 100.00a 

 Dormant oil 86.00a 

Winter + spring Dormant oil + chlorpyrifos 100.00a 

 Chlorpyrifos 100.00a 

 Dormant oil 37.00c 

Spring Dormant oil + chlorpyrifos 91.25a 

 Chlorpyrifos 88.25b 

The means within a column sharing the same letter are not significantly different at 5% level by using Tukey’s 

test. In each level of treatment time, different levels of insecticides were compared. 

در هر سطح زماني محلول  باشد.ميبر اساس آزمون توکي درصد  5دار در سطح وجود حروف کوچک متفاوت در ستون نشانه تفاوت معني

 اند.طور جداگانه مقایسه شدههکش بپاشي، سطوح مختلف حشره

 

 

 پاشي های مختلف محلولبر اساس زمان Parlatoria oleaeمقایسه ميانگين درصد تلفات سپردار بنفش زیتون  -4جدول 

Table 4. Comparison means of mortality percentage of olive soft scale Parlatoria oleae based on 

different time of treatment 

Time of treatment Days 14 Days 21 Days 28 

Winter 71.16a 83.16a 85.25a 

Winter + spring 82.75a 89.50a 88.66a 

Spring 50.66b 55.83b 69.83b 

The means within a column sharing the same letter are not significantly different at 5% level by using Tukey’s 

test. 

 .باشدميبر اساس آزمون توکي درصد  5دار در سطح وجود حروف کوچک متفاوت در ستون نشانه تفاوت معني

 

 

 کش های مختلف حشرهبر اساس تيمار Parlatoria oleaeمقایسه ميانگين درصد تلفات سپردار بنفش زیتون  -5جدول 
Table 5. Comparison means of mortality percentage of olive soft scale Parlatoria oleae based on 

different insecticides treatments 

Insecticide Days 14 Days 21 Days 28 

Dormant oil 62.08a 64.25b 68.91b 

Dormant oil + chlorpyrifos 67.00a 78.25a 87.50a 

Chlorpyrifos 75.50a 86.00a 87.33a 

The means within a column sharing the same letter are not significantly different at 5% level by using Tukey’s 

test. 

.باشدميبر اساس آزمون توکي درصد  5دار در سطح وجود حروف کوچک متفاوت در ستون نشانه تفاوت معني
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بندی کلي نتایج حاصل از این پژوهش با هدف جمع

که در خصوص پسيل نشان داد کنترل هر دو گونه آفت 

درصد( +  5/1تيمار مخلوط روغن زمستانه ) ،زیتون

کش در هزار( و تيمار حشره 2) فوسیرایکلرپکش حشره

صورت کاربرد در زمستان هدر هزار( ب 2) فوسیرایکلرپ

طارم(  شهرستان نيمه دوم اسفند در شرایط اقليمي )ترجيحاً

شود. در خصوص سپردار بنفش منجر به کنترل موفق آفت مي

 5/1پسيل زیتون مخلوط روغن زمستانه ) زیتون نيز همانند

در هزار( و یا  2) فوسیرایکلرپکش درصد( + حشره

صورت  هدر هزار( ب 2به تنهایي ) فوسیرایکلرپکش حشره

زمستان )نيمه دوم اسفند( موجب کنترل آفت کاربرد در 

بدیهي است که توصيه  شود.درصد تلفات( مي 90)بيش از 

برای کاربرد مخلوط روغن زمستانه + حشره کش با نظر 

کارشناسان و بر اساس ميزان آلودگي باغ زیتون به دو آفت 

شود چنين پيشنهاد ميهمپسيل و سپردار زیتون خواهد بود. 

روغن زمستانه سم و های کمتر آینده غلظت هایپژوهشدر 

برای کنترل این دو گونه آفت مورد بررسي ها آن و اختالط

جویي ضمن صرفهاین روش  بدین ترتيب،قرار گيرد. 

زیتون و  هایباغاقتصادی موجب کاهش ورود سموم به 

تحقق هدف توليد محصول سالم برای زیتون توليدی در 

 .منطقه خواهد شد

 

 سپاسگزاري

با پشتيباني مالي مرکز تحقيقات و آموزش  پژوهشاین 

که بدین  شداستان زنجان انجام و منابع طبيعي کشاورزی 

 امير از جناب آقای دکترشود. وسيله از این مرکز قدرداني مي

امين عضو هيات علمي سازمان تحقيقات، آموزش و محسني

های آماری این پژوهش ترویج کشاورزی که در انجام تجزیه

شود. ای داشتند سپاسگزاری ميبا نگارندگان همکاری ارزنده

بر بخش چنين از جناب آقای احمدی در روستای صومعههم

جری در اختيار ماجرای پروژه برای  گيلوان که باغ خود را 

 .شودميقرار دادند سپاسگزاری 
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Abstract 

Olive soft scales Euphyllura straminea Loginova and olive psyllid Euphyllura straminea Loginova 

are important pests of olive trees in Tarom region of Zanjan province. The use of dormant oil in winter 

to control of these pests is recommended based on research done in the past years. Due to reports of 

inefficiency of dormant oil for the control of olive soft scales and olive psyllid, this project was 

conducted to evaluate the results of previous findings as well as to evaluate the possibility of 

simultaneous control olive soft scales and olive psyllid. Experiment was carried out based on RCBD 

with split plot arrangement in four replications. Main factor was time of application in three levels:  1- 

winter 2- winter + spring and 3- spring and sub-factor was type of spraying solution in four levels:  1- 

dormant oil, 2- mixture of oil (1.5%) + chlorpyrifos (0.2%), 3- chlorpyrifos (0.2%), and 4- control 

treatment. Sampling was performed once before and 3 times including 2, 3 and 4 weeks after treatments 

and subsequently number of alive and dead specimens were counted. Based on results, the mixture of 

oil + chlorpyrifos caused 94.25 and 100% mortality and chlorpyrifos caused 85.75 and 100% mortality 

on olive soft scales and olive psyllid respectively in winter (preferably the second half of March in 

Tarom climatic conditions).  
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