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Diaphorina citriجمعیت پسیل آسیاییهايتعیین دامنه میزبانی و نوسان

(Hemiptera: Psyllidae)ایرانجنوبیاستانسهروي مرکبات در

5عسگريمجیدو4خسروي، ملیحه3رنجبر، سمیه2محمديگلغالمرضا، 1٭شفقیفاطمه

ع طبیعی بمربی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منا.3، پزشکی کشورارشد و استادیار موسسه تحقیقات گیاهکارشناس،2و1
کز تحقیقات کشاورزي هرمزگانعضو هیات علمی مر.5، ارشد و محقق مرکز تحقیقات کشاورزي چابهارکارشناس.4، جیرفت

)22/4/92تاریخ پذیرش: 19/10/91(تاریخ دریافت: 
چکیده

که اخیرا از برخی نقاط کشور است،بسیار خطرناك مرکبات در جهان هاييیکی از بیمارGreeningیامیوه سبز مرکباتبیماري 
Diaphorinaشده است و به علت حضور ناقل آن گزارش  citri Kuwaya به منظور تعیین . می باشدروي آن ضروريتحقیقاتکشوردر

هاي کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان سه باغ با شرایط در استان، هاي مختلفمیزبانجمعیت این آفت روي هاي نوساندامنه میزبانی و
ها در استان هرمزگان لیموشیرین، لیموترش و پرتقال، گرفته (این گونهمشابه انتخاب شد و در هر باغ سه گونه متفاوت با توجه به منطقه در نظر 

درخت 10شدند.) و از هر گونه فروت و در بلوچستان ، لیموترش، پرتقال و نارنگی را شامل میدر منطقه جیرفت لیموترش، پرتقال و گریپ
هاي . براي شکار حشرات بالغ تلههاي هرز باغ انجام گرفتلفها و عآنازبار هایی به صورت هر دو هفته یکد و نمونه برداريشانتخاب 

د که طی شچسبنده زرد رنگ به صورت یک درخت در میان در باغ نصب شد. پس از شمارش و بررسی حشرات جمع آوري شده مشخص 
دد پسیل به ازاي هر درخت در ع48/8±75/2و49/11±194/53،11/1±55/12لیموترش با میانگین جمعیت به ترتیب سال نمونه برداريدو

. بررسی تغییرات جمعیت حشره نیز نشان داد که شودمحسوب میمیزبان ارجح این آفت استان بلوچستان، منطقه جیرفت و استان هرمزگان 
هوایی و زمان این حشره بسته به شرایط آب وجمعیتاوجگذارد اما اغلب از اواسط اسفند و اوایل فروردین جمعیت پسیل رو به افزایش می

زنی درختان در هر منطقه متفاوت می باشد که این زمان در جیرفت از اواخر فروردین تا اواسط اردیبهشت و اواخر شهریور، در بلوچستان جوانه
ک از نواحی مورد در هریآفتبا این کنترلهاي اسفند و فروردین می باشد. بنابراین زمان اسفند، اواخر خرداد و اوایل تیر و در هرمزگان ماه

باشد.بررسی با توجه به اوج جمعیت آن متفاوت می

جمعیت، دامنه میزبانیهايپسیل آسیایی مرکبات، نوسانکلیدي:هايهواژ
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همقدم
در جهان پسیل آسیایی مرکبات یک آفت مهم مرکبات 

، استباکتري نوعیو این به علت توانایی آن در انتقالاست
گرینینگ مرکبات استکه ناقل بیماري خطرناك 

(Alizadeh, 2009)که تولید مرکبات هایی. در بین بیماري
را در کشورهاي مختلف تولید کننده این محصول تحت تاثیر 

بیماري میوه سبز مرکبات یا گرینینگ یکی از دهد،قرار می
می باشد. این بیماري براي هابیماريمخربترینخطرناکترین و 

) توسط کشاورزان 1890نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم (
. عالئم این (Alizadeh, 2009)جنوب چین مشاهده شد

Candidatusبیماري که در آسیا توسط  asiaticus

Liberibacterشود بسیار متنوع است و شامل زرد ایجاد می
ها ، ریزش برگهاي جوانها، خشک شدن شاخهشدن جوانه

، رويشبیه عالئم کمبود هاي زرد و سبز و یا ایجاد لکه
ها، شدن رگبرگ اصلی، ریزش بیش از حد میوهخشک

سیاه و هايدانهایجادها، کوچک و بد شکل شدن میوه
. در )Jepson, 2008(استتلخ هاي و میوهعقیم کوچک

هایی که از طی بازدید1377ایران براي اولین بار در سال 
Kuwayamaآسیاییپسیل منطقه کهیر و قصر قند انجام شد 

Diaphorina citri شد شناسایی(Bove et al. 2000).
در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري بیشتر این حشره 

ترین . رایج(Halbert & Nunez, 2004)آسیا حضور دارد 
هاي نسبراي پسیل آسیایی مرکبات جهاترین میزبانو ارجح

Citropsis, CitrusوMurraya می باشند به دلیل این
روي د ها براي ردیابی این حشره بایمحدودیت میزبانی تالش

هاي مختلف مرکبات و وابستگان نزدیک آن متمرکز واریته
Grafton)د شو et al., 2006).

Kuizumi)کیوزومی و همکاران  et al., 1996)

مشخص کردن دامنه میزبانی تحقیقاتی را در تایلند جهت 
15از هاییها جوانهپسیل آسیایی مرکبات انجام دادند. آن

را در Citrusازجمله سه کولتیوار Rutaceaeگیاه خانواده
به که روي گیاهان مرکبات آلودههاییمعرض حمله پسیل

که هاییتغذیه کرده بودند، قرار دادند. پسیلبیماري میوه سبز
هفته زنده بمانند روي 7توانستند بیش از

Murraya.,fStapBalsamocitrus daweiگیاهان

Spreng.,(L.)M. koenigii) Jack. ,.(Lpaniculata
Limonia acidissima (L.), Atalantia missionis
(Wall. ex Wight), Severinia buxifolia (Poiret)

and Citrus reticulata Blanco..مشاهده شدند
) (Chavan & Summanvar1992چاوان و سامانوار 

دینامیسم جمعیت پسیل آسیایی مرکبات در خصوصحقیقی ت
Mosambi sweet)و پرتقال موزامبیCitropsisروي 

orange).تحقیقات روي در هند انجام دادندCitropsis

ژانویه تا آوریلاواخرنشان داد که پسیل روي این میزبان از 
(تیر و سپس در ژوئن و جواليتا اردیبهشت)(اواسط بهمن

به (اسفند) در نیمه دوم فوریه شود وفعال میو مرداد)
رسد. با شروع فصل بارندگی خود میجمعیتبیشترین
دوباره (مهر)ماه اکتبرو درکاهش می یابد آنجمعیت

به بعد (آبان)کند. اما از نوامبرجمعیت افزایش پیدا می
(اوایل در نیمه دوم دسامبر کند و جمعیت کاهش پیدا می

ترین باالترین و پایین. رسدمیترین مقدار خودبه کمدي)
به ترتیب در نیمه دوم روي پرتقال موزامبیمیزان جمعیت

.ثبت شد(آذر) و دسامبر (اوایل اسفند) فوریه 
Tsagkarakis)رز اجتاگاراکیس و ر and Rogers,

واریته Hort .Citrus reshniنارنگی مناسب بودن )2010
کلوپترا را به عنوان یک میزبان گیاهی براي پسیل آسیایی 

این مرکبات بررسی کردند و به مطالعه فاکتورهاي زیستی 
روي این میزبان در مقایسه با نارنج پرداختند. نتایج آفت 

روزه مورد بررسی، 15حاصله نشان داد که در طی دوره 
مریزي این حشرات روي نارنگی واریته کلئوپترا خانگین تمی

تخم روي 1/24±7/2در مقایسه با نارنج کمتر و برابر با 
اشد.بمیخم روي نارنجت2/80±5/8ونارنگی 

هاي مرکبات در باغD. citriجمعیت در بررسی تغییرات
با توجه به میانگین حشرات شکار شده در طول هر وبرزیل 

وبهار ردD. citriبیشترین جمعیتشد که، مشخص فصل
شودمیتابستان مشاهده ، درکمترین میزان جمعیتو،زمستان

)Yammamto et al., 2008.(
پسیل مرکبات در جنوب شناسیزیستبررسی تکمیلی 

Moetamedi)معتمدي نیا نیز توسط(منطقه سرباز)کشور

nia, 2007( نشان داد هاي. مشاهدات و آماربردارشدانجام
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درختان زنیجوانهزمانی بین افزایش جمعیت پسیل وهم
مرکبات وجود دارد. افزایش جمعیت این آفت در اواخر 

هاي و ظهور برگزنیجوانهبهمن و اواخر مرداد همزمان با 
از اواخر اردیبهشت دهد. همچنین جمعیت پسیلجوان رخ می

کاهش و هاي موسمی،با بارندگیهمزمانتا اواخر خرداد 
. یابدمیپس از آن افزایش 

Tatoghتقات بررسی و تعیین تغییرات به منظور(2008)
جمعیت پسیل آسیایی مرکبات هردو هفته یکبار در منطقه 

برداري نمود. نتایج نشان داد که در منطقه سرباز اقدام به نمونه
هاي اسفند و فروردین سرباز بیشترین فعالیت پسیل طی ماه

اوج. همچنین سپس جمعیت پسیل کاهش یافته استبوده و 
د. شدر هفته آخرمرداد و اوایل شهریور مشاهده آفتجمعیت

بیشترین تعداد حشرات بالغ در هفته آخر بهمن و اوایل اسفند 
مشاهده شد. 

جایی که پسیل آسیایی مرکبات آفت قرنطینه اي و از آن
از طرفی باشد و ناقل بیماري بسیار خطرناك گرینینگ می

تغییرات جمعیت آن در کشور ما به طور کامل مشخص 
فصلی و دامنه هايلذا در این تحقیق نوسان،استنشده

به مدیریت تلفیقی صحیح رسیدنمیزبانی این آفت جهت
مورد بررسی قرار گرفت.

هامواد و روش
شناسایی گونه هاي میزبان آفت-الف

هاي و نوسانهاي میزبان آفتبه منظور شناسایی گونه
(منطقه جیرفت و هر استانجمعیتی پسیل آسیایی مرکبات در

سه باغ کهنوج از استان کرمان، استان هرمزگان و بلوچستان)
برداري روي ارقام نمونهانتخاب وآلوده، به نسبتاز نوا حی 

هاي هرز و سایر مختلف مرکبات موجود در منطقه و علف
هاي تلهاز منظور این به انجام شد.گیاهان موجود در باغ 

استفادهدر باغ براي شکار حشرات بالغچسبنده زرد رنگ
روي درختان نصب ها به صورت یکی در میاند. این تلهش

متر 5تا 4جایی که فاصله درختان از هم حدود شد و از آن
د. شمتر یک تله نصب 10-8بود به طور متوسط در هر 

هاي شکار شده هر دو هفته یکبار شمارش شدند. پسیل
بررسی علف هاي هرز موجود در باغ-ب

هرز و سایر هاي براي بررسی این نکته که آیا علف
میزبانی توانندمرکبات میهايموجود در باغايگیاهان بوته

رويبرداريبراي پسیل آسیایی مرکبات باشند یا خیر نمونه
رفت. براي این کار از روش تکاندن این گیاهان نیز انجام گ

د.شاستفاده کیسه پالستیکیکل بوته داخل
جمعیتی پسیل آسیایی هايبررسی نوسان-ج

مرکبات
جمعیت این حشره در هر یک از هايبراي بررسی نوسان

-رقمباغ سه رقم رایج منطقه انتخاب شد و از هرکدام از سه 

بار هفته یکهر دو. دشدرخت انتخاب 10مورد نظر هاي
روي هر درخت یک .برداري انجام شدها نمونهروي آن

اي مشابه با سایر درختان ارتفاع، جهت و اندازهشاخه که در 
انتهاي متر ازسانتی20.در نظر گرفته شدقرار داشت، 

توسط حشرات شد.سرشاخه توسط کیسه نایلونی پوشانده 
ریخته شدند و هر ضربه زدن به شاخه، به داخل کیسه نایلونی 
مشخصات شاخه،کیسه به طور جداگانه با برچسبی که در آن

- ذکر شده بود به داخل فریزر (دماي زیر صفر درجه سانتی

ساعت که حشرات 24گراد) انتقال یافت. پس از گذشت 
اقدام به شمارش حشرات درون ،ه و مردندحرکت شدبی

برداري شده، ها شد. الزم به ذکر است که درختان نمونهکیسه
آتی نیز روي همان هاينمونه برداريتاعالمتگذاري شد

برداري در یک مکان ولی نمونهگیرد بنابراینگیاهان انجام 
شد.متفاوت انجام هايدر زمان

تجزیه و تحلیل هاي آماري-د
و مراحل رشدي هاتعداد پسیلها،پس از بررسی نمونه

هاي مربوطهولدو در جمربوط به هر درخت شمارش شد
(2003اکسل با استفاده از نرم افزارها د. نمودارشثبت 

(Excelانجام مقایسه میانگین در قالب طرح رسم شد. براي
SAS، از آزمون توکی توسط نرم افزارکامال تصادفی

(SAS Institute 2001) درصورت نیاز نرمالدشاستفاده .
ها با استفاده از گرفتن لگاریتم و جذر تبدیل داده دادهکردن
دار جایی که اثر متقابل تیمار و مکان معنی. از آنشدانجام 

شد، امکان تجزیه واریانس مرکب وجود نداشت.
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ایجنت
پسیل طی دو سال مقایسه جمعیت حشره کامل و پوره 

هاي مختلف در روي میزبان)90و 89هاي برداري (سالنمونه
به ترتیب آفتکه جمعیت داد منطقه جیرفت و کهنوج نشان 

و40/13±65/1روي لیموترش با90و 89در سال 
±18/1و41/13±94/1عدد پسیل بالغ و11/1±49/11

دو میزبان دیگر پوره به ازاي هر درخت در مقابل 93/10
عدد 75/7±85/0و02/10±49/1فروت با متوسطگریپ
عدد پوره به ازاي 38/7±78/0و29/10±49/1بالغ وپسیل 

عدد پسیل 20/6±85/0و83/1±3/0باهر درخت و پرتقال
عدد پوره به ازاي هر 17/6±72/0و75/4±72/0بالغ و

=11/7F=45, dfباشد (داري باالتر میدرخت به طرز معنی

002/0(P= جدول)آفت پسیل ،تعیین دامنه میزبانیبا. )1
گلرنگ وحشی، گز، خارشتر، استبرق و هاي هرزروي علف

بر اساس بیشترین تراکم آفت مشخص شد که تاجریزي
عدد به 5/9گز (روي علف هرز برداري سال نمونهمیانگین دو

عدد به ازاي هر 2(ریزي و کمترین روي تاجازاي هر گیاه)
8گ وحشی میانگین دو ساله آفت روي گلرنباشد.گیاه) می

عدد پسیل به ازاي هر گیاه 5عدد و استبرق 3عدد، خارشتر 
-قابل ذکر است آفت مذکور روي سایر علفبه دست آمد. 

پرست،آفتابتوق،هاي هرز منطقه شامل موروبیوم، سلمک،
نشد.کن مشاهده علف شور،آرواپرسیکا و گاوچاق

روي سه محصول لیموترش، هابردارينتایج نمونه
فروت و پرتقال در سه باغ در نواحی مردهک، گریپ

روي هرسه آفتجهادآباد و بلوك نشان داد که جمعیت این 
گذارد میزبان ذکر شده از اواسط اسفند ماه رو به افزایش می

و به اوج خود در اواخر فروردین تا اواسط اردیبهشت 
و در مرداد ماه کاهش یافتهبه تدریجسپس جمعیت .رسدمی
با خنک شدن سرانجام.رسدمقدار خود میینکمتربه 

یابد و نقطه اوج دوم افزایش میدوبارهتدریجی هوا جمعیت 
با سرد شدن هوا در نهایتواستجمعیت در اواخر شهریور

-گذارنی میاز میزان جمعیت کاسته شده و حشره به زمستان

).4-1هاي (شکلرود
زبان پرتقال، در منطقه بلوچستان جمعیت پسیل روي سه می

د. در این استان نیز بیشترین شنارنگی و لیموترش بررسی 

59/2بابه ترتیبروي لیموترش حشره بالغ و پوره جمعیت 
عدد پسیل به ازاي هر درخت در 588/6±84/0و ±706/8

عدد پسیل 647/3±75/0و 059/5±85/1نارنگی بامقایسه با
88/0و059/7±640/1به ازاي هر درخت و پرتقال با

که این دشعدد پسیل به ازاي هر درخت مشاهده ±353/5
,18/3دار نبود. (اختالف در مورد حشرات بالغ معنی F=48

,df=04/0(P= جدول)هاي زیادي که در بارندگی). 2
شد که جمعیت سببدر این منطقه رخ داده بود 88اسفند 

مونهو از شروع نکاهش یافتهبه شدت 89پسیل در سال 
برداري در اردیبهشت تا دي ماه جمعیت در حد بسیار پایینی 

افزایش و سپس جمعیت تا حدي 89در دي ماه شد.مشاهده 
اما با شروع جوانه زنی درختان مرکبات در کاهش یافت

جمعیت این آفت در اسفند ماه افزایش یافت 89اسفند 
).6و 5هاي(شکل

منطقه ، استان بلوچستانباتوجه به نتایج به دست آمده در 
ررسی تغییر داده شد و نتایج این سال از شمارش بمورد 

پیشین به دست آمد. دیگري به نام منطقه حشرات در منطقه 
. شدترش و گریپ فروت انجام روي درختان لیموهابررسی

مقایسه جمعیت پسیل آسیایی مرکبات روي دو میزبان در 
ها و حشره کامل آفت نشان داد که جمعیت پورهنطقه جدیدم

و 00/26±006/6بابه ترتیب روي میزبان لیموترش
-عدد پسیل به ازاي هر درخت به طور معنی611/6±412/28

فروت باداري باالتر از میزبان دیگر یعنی گریپ
عدد به ازاي هر درخت 00/13±025/2و 618/1±588/10
ودر این منطقه نیز =t=32,df=0307/0(P ,23/2د (باشمی

همچون منطقه جیرفت لیموترش میزبان ارجح پسیل آسیایی 
بررسی سایر گیاهان موجود طی).2(جدول باشدمرکبات می

روي آنها مشاهده نشد.آفت پسیلهاي هرز در باغ و علف
نمایانگر افزایش جمعیت هاينوساننتایج مربوط به

مذکور منطقه. درباشدمیجمعیت پسیل از اواسط اسفند ماه 
دراواخر خرداد و اوایل تیر نخستین نقطه اوج جمعیت مشاهده 

د پس از آن جمعیت کاهش پیدا کرد و این روند ش



139249، سال 3، شماره3تحقیقات آفات گیاهی، جلد

دوم جمعیت در این اوجماه ادامه پیدا نمود کاهشی تا دي
).8و 7هاي(شکلناحیه در ماه بهمن و اوایل اسفند رخ داد
منظم و هاي برداريدر منطقه هرمزگان علیرغم نمونه

بهتوجهآفت پسیل یافت نشد در حقیقت با89متعدد در سال 
وآنازقبلزراعیسالدرکشآفتسمومازاستفاده

شدهبازدیدمناطقدرپسیلیپورههیچجاريسالهمچنین
گذشتهخسارتعالیممواردازايپارهدرفقط. دشنمشاهده

بسیار اندك و شد که مشاهدهآنبالغحشرههمچنینوپسیل
90ها در سال برداريپوشی بود. اما در ادامه نمونهقابل چشم

ها در منطقه هرمزگان در بررسی.جمعیت حشره افزایش یافت
(شه (حقیقی) و رودان(هشتبندي)، رودانمناطق میناب

نظري) و روي سه میزبان لیموترش، پرتقال و لیموشیرین انجام 
. میانگین جمعیت مستقر شده در این منطقه روي لیموترش شد
پوره به ازاي هر 86/3±26/1و عدد پسیل بالغ 48/8±75/2با 

71/3±39/1ا درخت، باالتر از دو میزبان دیگر یعنی پرتقال ب
پوره به ازاي هر درخت و 63/1±6/0عدد پسیل بالغ و

پوره به 79/0±3/0عددپسیل بالغ و36/1±53/0لیموشیرین با
F=75, df=0217/0 ,03/4(دشازاي هر درخت مشاهده 

(P=معنی ها از نظر آماري هرچند که اختالف جمعیت پوره
).3جدول (دار نبود

افزایش جمعیت در منطقه هرمزگان نتایج به دست آمده 
اما با زیادي را در اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه نشان داد 

نطقه جمعیت تا اواسط خرداد کاهش هوا در این مگرم شدن
هاي شهریور و مهر یافت و پس از آن به صفر رسید. در ماه

افزایش نامحسوسی در جمعیت مشاهده شد و پس از آن 
بازهم جمعیت کاهش یافته و به صفر نزدیک شد و در اواخر 

افزایشی خود را تا آخرین نمونهروندبهمن دوباره جمعیت 
.بنابراین اوج جمعیت . دنبال نمودبرداري در آخر فروردین

باشدهاي اسفند و فروردین میپسیل در این استان در ماه
).10و 9هاي (شکل
بحث

این تحقیق فعالیت پسیل در درطبق نتایج به دست آمده 
هاي مورد بررسی از اسفندماه شروع و در فروردین کلیه استان

هرچند که نقطه اوج جمعیت داردافزایشی روندو اردیبهشت 
زنی با توجه به شرایط آب و هوایی هر استان و زمان جوانه

د هد درختان مرکبات در هر منطقه متفاوت است اما نشان می
که با گرم شدن تدریجی هوا و پایان زمستان و آغاز بهار این 

کند. تحقیقات انجام شده حشره فعالیت خود را آغاز می
,Tatogh)تتقتوسط  نشان داد که در بلوچستان (2008

فعالیت پسیل از اسفند شروع شده و در فروردین و اردیبهشت 
به بیشترین مقدار خود رسیده است و بعد از آن در شهریور 

. همچنین (Tatogh, 2008)کندشروع به فعالیت میدوباره
نامنظم هاينوسانتغییرات و )Chen, 1991چن (به عقیده

زنی درختان مرکبات به شکوفهدر تایوان ها جمعیت پسیل
ها در اواسط مارس به نظر وي جمعیت پسیلبناوداردبستگی 

رود و در آخر آوریل (اواخر اسفند) به سرعت باال می
رسد، (فروردین) و اوایل می ( اردیبهشت) به اوج خود می

و همچنین یابد در جوالي (مرداد)کاهش میجمعیتسپس 
هاي رسد. تلهمیو به یک نقطه پایین (آبان) راوایل نوامب

تا (اسفند) چسبنده زرد رنگ بیشترین افراد بالغ را از ماه مارس
دهنده بیشترین کنند که نشان) شکار میاردیبهشت(ماه می

هاي بهاري است و این موضوع فعالیت تخمگذاري در جوانه
د.هاي شیمیایی دارکشاهمیت زیادي از نظر کاربرد حشره

مطالعات انجام شده روي دینامیسم جمعیت این حشره توسط
نشان داد که جمعیت در پنجابSherman, 2008)شرمان (

هاي دسامبر و ژانویه بسیار پایین در طول ماهD. citriبالغین 
(مطابق با ماه است اما با افزایش دماي هوا از انتهاي فوریه

در زمان مشابه جمعیت یابد.اسفند)، فعالیت بالغین افزایش می
و پوره ها کمی از پوره ها ثبت شد و پس از آن جمعیت بالغ

ها در در جمعیت پورهيدارها افزایش یافت. اما افزایش معنی
هاي میدر طی ماه(فروردین) ثبت شد و سپس ماه مارس

- کاهشی در جمعیت پورهروند (خرداد)و ژوئن(اردیبهشت)

آلودگی مشاهده شده در ماه جوالي د. بیشترین شها مشاهده 
عدد در هر 92-25/111که جمعیت بالغین به زمانی(تیر)بود

برگ رسید. جمعیت مشاهده شده پوره ها در ماه آگوست
همچنین تحقیقاتی در ارتباط با دینامیسم . نیز باال بود(مرداد)

جمعیتی را در طول اوجدو در پاکستان جمعیت این حشره 
و دومی در (مرداد)ند که اولی در ماه آگوستسال نشان داد

Ahmed)رخ داد(فروردین)ماه آوریل et al., 2004) .
دهندهنشانمقایسه نتایج این تحقیق ونتایج محققان دیگر 
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افزایش جمعیت این حشره در اواخر زمستان و اوایل بهار 
و از آنجا که تغییرات جمعیت این آفت در مناطق است

با توجه هاي مختلف نامنظم است ور سالمختلف و حتی د
، ماشرایط مختلف از جمله بارندگی، تغییرات دبه تاثیر 

بهتر است از ،روي جمعیت آفتغیرهها وکشکاربرد حشره
پرداخت تا به محض هاي مرکباتاواسط بهمن به بررسی باغ

شود.کنترل اقدام به هاکامل یا پورهظهور حشرات
این حشره ،گرفته روي دامنه میزبانیطی تحقیقات انجام 

جمع آوري Rutaceaeتا کنون تنها روي گیاهان خانواده 
. .Lam(با نامپسیل از روي گیاهی ی شده است. طی گزارش

Artocarpus heterophylus( که درختی از خانواده
Moraceaeشد جمع آوري نیزباشدمی(Shivankar et

al., رش دیگري از آلودگی این اما هیچ گونه گزا).2000
Penaه نشد مشاهدگیاه توسط پسیل آسیایی مرکبات  etal.,

در این تحقیق حشره روي برخی از علفاگرچه. )(2006
د اما براي مشخص شدن این شآوري هاي هرز نیز جمع

چهتواند دوره رشد خود را روي موضوع که این حشره می
از آني دارد.ي بیشترهاکامل کند نیاز به بررسیییهامیزبان

محلی براي هاي هرز بتوانندممکن است علفجایی که
طور هگذرانی حشرات کامل پسیل باشند بهتر است بزمستان
مرکبات خانوادهتا کنون میزبانی غیر از.کنترل شوندمرتب 

هايمیزبانبین براي پسیل آسیایی گزارش نشده است در 
و با توجه بهبررسی شده در این تحقیق در هر سه استان 

، کامل روي لیموترشاتها و حشرمیانگین جمعیت پوره
مشخص شد که میزبان ترجیحی پسیل روي گیاهان مورد 

که در نواحی آلوده شودو پیشنهاد میبررسی لیموترش بوده
به پسیل آسیایی مرکبات از کاشت لیموترش در مجاورت 

.دشوبات اجتناب سایر مرک

هاي مختلف در منطقه جیرفتمقایسه میانگین جمعیت پسیل روي میزبان-1جدول 
Table1..Mean population comparison of Diaphorina citri on different hosts in Jiroft

Second yearFirst yearHost
adultnymphadultnymph

11.49±1.11a10.93±1.18a13.40±1.65a13.41±1.94aSour lemon
7.75±0.85 b7.38±0.78b10.02±1.43a10.29±1.49aGrapefruit
6.20±0.85 b6.17±0.72 b1.83±0.30 b4.75±0.72bOrange

Means with columns followed by the same letters are not significantly different Tukey test (P<0.05)

هاي مختلف در منطقه بلوچستانمقایسه میانگین جمعیت پسیل روي میزبان-2جدول 
Table2. Mean population comparison of Diaphorina citri on different hosts in Baluchestan

Second yearFirst yearHost
adultnymphadultnymph

28.41±2.02a

-
-

26.00±1.61a

-
-

8.70±2.59a

5.05±1.64a

7.05±1.64a

6.58±0.84a

3.64±0.75b

5.35±0.88ab

Sour lemon
Tangerine

Orange

13.0±2.02 b10.58±1.61b- -Grapefruit

Means with columns followed by the same letters are not significantly different Tukey test (P<0.05)
and t-test in second year.



139251، سال 3، شماره3تحقیقات آفات گیاهی، جلد

هاي مختلف در منطقه هرمزگانمقایسه میانگین جمعیت پسیل روي میزبان-3جدول 
Table3. Mean population comparison of Diaphorina citri on different hosts in Hormozgan

NymphAdultHost

3/86±1.26 a8/48±2.75aSourlemon

0/79±0.3 a1/36±0.53. bSweetlemon

1/63±0.6a3/71±1.39a bOrange

Means with columns followed by the same letters are not significantly different Tukey test (P<0.05)

(اولین و آخرین تاریخ نمونه89در سال تغییرات جمعیت حشره کامل پسیل روي سه میزبان مختلف در منطقه جیرفت و کهنوج- 1شکل 
با فاصله هردو هفته یکبار بودند).89مهر29و 88اسفند13برداري به ترتیب 

Figure 1. Population dynamism psylla adults on three different hosts in Kahnouj in 2010

برداري به (اولین و آخرین تاریخ نمونه89در سال تغییرات جمعیت پوره پسیل روي سه میزبان مختلف در منطقه جیرفت و کهنوج- 2شکل
بودند).باربا فاصله هردو هفته یک89مهر 29و 88اسفند 13ترتیب 

Figure 2. Population dynamism psylla nymphs on three different hosts in Kahnouj in 2010
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(اولین و آخرین تاریخ نمونه90در سال تغییرات جمعیت حشره کامل پسیل روي سه میزبان مختلف در منطقه جیرفت و کهنوج- 3شکل 
بار بودند)با فاصله هردو هفته یک90مهر 29و 89اسفند15برداري به ترتیب

Figure 3. Population dynamism psylla adults on three different hosts in Kahnouj in 2011

برداري به (اولین و آخرین تاریخ نمونه90در سال تغییرات جمعیت پوره پسیل روي سه میزبان مختلف در منطقه جیرفت و کهنوج- 4شکل 
بار بودند)با فاصله هردو هفته یک90مهر29و 89اسفند15ترتیب 

Figure 4. Population dynamism psylla nymphs on three different hosts in Kahnouj in 2011
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برداري به (اولین و آخرین تاریخ نمونه89در سال روي سه میزبان مختلف در منطقه بلوچستانپسیلحشره بالغتغییرات جمعیت- 5شکل 
بار بودند)با فاصله هردو هفته یک89اسفند10و 89اردیبهشت8ترتیب 

Figure 5. Population dynamism psylla adults on three different hosts in Baluchestan in 2010

8برداري به ترتیب (اولین و آخرین تاریخ نمونه89در سال روي سه میزبان مختلف در منطقه بلوچستانپسیلپوره تغییرات جمعیت- 6شکل 
بودند)بار با فاصله هردو هفته یک89اسفند10و 89اردیبهشت

Figure 6. Population dynamism psylla nymphs on three different hosts in Baluchestan in 2010
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برداري به (اولین و آخرین تاریخ نمونه90در سال پسیل روي دو میزبان مختلف در منطقه بلوچستانحشرات بالغ تغییرات جمعیت - 7شکل
بار بودند)با فاصله هردو هفته یک90اسفند10و 90فروردین15ترتیب 

Figure 7. Population dynamism psylla adults on two different hosts in Baluchestan in 2011

برداري به ترتیب (اولین و آخرین تاریخ نمونه90در سال پسیل روي دو میزبان مختلف در منطقه بلوچستانپوره هاي تغییرات جمعیت -8شکل
بار بودند)با فاصله هردو هفته یک90اسفند10و 90فروردین15

Figure 8. Population dynamism psylla nymphs on two different hosts in Baluchestan in 2011
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برداري به (اولین و آخرین تاریخ نمونه90در سال تغییرات جمعیت حشره کامل پسیل روي سه میزبان مختلف در منطقه هرمزگان- 9شکل 
بار بودند)با فاصله هردو هفته یک91فروردین 29و 90فروردین 14ترتیب

Figure 9. Population dynamism psylla adults on three different hosts in Hormozgan in 2011

14برداري به ترتیب(اولین و آخرین تاریخ نمونه90در سال تغییرات جمعیت پوره پسیل روي سه میزبان مختلف در منطقه هرمزگان -10شکل 
بار بودند)با فاصله هردو هفته یک91فروردین 29و 90فروردین 

Figure 10. Population dynamism psylla nymphs on three different hosts in Hormozgan in 2011
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Abstract

Citrus Greening disease is one of the most serious diseases in the world, which has recently been
reported from some parts of Iran. Due to the presence of its vector, Diaphorina citri, in our country,
study on the vector is essential. In order to identify the host species and population dynamism of Asian
Citrus Psylla on different hosts, three citrus orchards of the same condition, each with three cultivars
in Kerman, Hormozgan and Baluchestan provinces were selected. Ten selected trees of each cultivar
and weeds were sampled every two weeks and collected insects were selected. The yellow sticky traps
to capture adult was installed every other one in orchards. The mean number of psylla per tree on
lemon were calculated 15.47±12.55, 11.49 ±1.11and 8.48±2.75 psylla in Baluchestan , Jiroft and
Hormozgan, respectively and lemon is preferred host of this pest. Diagrams drawn from data showed
that the insect population often increased in early March but the peak of population, depending on
weather condition and time of bud formation of trees in each region is different. Population peak time
is from late April to mid-May and late September in Jiroft, March, Late May and early June in
Baluchistan and in March and April in Hormozgan. As a result, the control time in any studied region
is different according to population peak time.
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