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 چکيده

یکتی از گیاهتان منت ته جهتت      تتون یدرختت ز . می باشداهمیت واجد منظور به سازی محیط زیست  ریزی شهری به فضای سبز در برنامه

ایجتاد اتاهر ناخوشتایند از     ضمنبا تراوش تارهای سفید مومی   Euphyllura pakistanica باشد. پسیل زیتون کاشت در فضای سبز شهر شیراز می

شتود.جهت کتاهش    متی  ها و تولیتد اکستی ن   اختالل فیزیولوژیکی برای درخت و مانع تأثیرات بهینه درخت در کاهش آالینده باعث لحاظ بصری،

منظور تعیین بهترین تیمار روغن ولت،، کتارت زرد و یتا     به تحقیقی 3191و  3191های  طی سال ،استفاده از سموم شیمیایی در فضای سبز شهری

های کامل تصادفی  تیمار در قاله طرح بلوک 1صورت  آفت در فضای سبز شهری شیراز انجام شد. این تحقیق بهاین ترکیه هر دو، جهت کاهش 

نمونه اندازه گیری شده، تجزیه واریانس انجتام و   31در نظر گرفتن متوسط  بار نمونه برداری از اردیبهشت ماه تا شهریور ماه انجام شد. با 31و با 

که تیمار شاهد بیشتترین و تیمتار    ها نشان دادهستند. مقایسه میانگین  درصد ی،دار در سطح  طور کلی دارای تأثیر معنی مشاهده شد که تیمارها به

تتون در تیمتار   یز اند. نتایج نشان داد درصد کاهش تعداد حشره بالغ پستیل  کارت زرد+روغن ول، کمترین تعداد حشره بالغ پسیل زیتون را داشته

درصتد در   3زمستانه با غلظت  پاشیروغن آمده دست به جینتابا توجه به درصد است.  71/19کارت زرد+روغن ول، نسبت به تیمار شاهد معادل 

 شود. نصه ی، کارت زرد برای هر درخت در اردیبهشت ماه جهت کاهش جمعیت آفت در فضای سبز شهری توصیه می و نیمه دوم اسفند ماه

 پاشی، شیراز، فضای سبز پسیل زیتون، تله زردچسبنده، روغن :هاي کليدي واژه
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Abstract 

Green space is important for urban planning in order to improve the environment. One of the appropriate plants to be used in Shiraz 

green ecosystems is olive tree, but the olive psylla, Euphyllura pakistanica invades the plant leading to formation of white waxy secretions 

which causes the green plant unattractive to visitors. In order to moderate the use of chemical pesticides, during the growing season of 2015 

and 2016, an investigation was carried out to study the efficacy of dormant oil, yellow sticky traps and their combined impact on the 

population of the insect. Using a layout of RCBD in four treatments, we compared the three treatments with control. Analysis of variance 

showed that significant differences (@ 1%) in the treatments. Mean comparisons revealed that the control recorded the highest number of the 

adult psylla but the least number in the combined treatment of Volck oil spray + yellow sticky traps. Based on the overall results the dormant 

oil spray in late winter could be recommended for olive psylla management in Shiraz green spaces supported with one yellow sticky trapfor 

one tree installation in early spring. 
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 مقدمه

نقش و اهمیت فضای ستبز در زنتدگی شتهری در ستال     

توسعه ی سریع شهرها و  ، زیراپررنگ تر شده استهای اخیر 

هتای زیتادی در    ایجاد غول شهرها وکتالن شتهرها دگرگتونی   

فضتای   .(Hekmati, 1990)وجتود آورده استت    محیط زیست به

سبز شهری از دیدگاه شهرسازی در برگیرنده ب شی از سیمای 

شهر است که از انواع پوشش های گیاهی تشکیل شده است و 

ی، عامل زنده و حیاتی در کنار کالبد بی جتان شتهر،   عنوان  به

 . (Naghibi and Sharifi, 2017)شهر است  چهرهتعیین کننده 

و در  یا ترانته یاستت مد  یاهیت گ( Olea europaea) تونیز

 یمناسته باشتند، ستازگار    یمت یاقل طیشترا  یکه دارا یمناطق

موجتود در   یهتا  ختاک  طیشرا با توجه به .دهد نشان می یخوب

را در  تتون یتوان کاشتت درختت ز   می، رازیسبز شهر ش یفضا

عنتوان درختتان    به ای و یو شکل ساز نیپرچ یسبز برا یفضا

. (Khadivi, 2011, Meschi et al., 2002) توصتیه نمتود  بتزر   

ترین آفت این گیاه در ایران و برخی دیگتر از  پسیل زیتون مهم

 Keyhanian et al., 1999; Mohiseniباشتد )  کشورهای دنیتا متی  

and Zinanloo, 2000).  در مناطق  تونیز لیدو گونه پسدر ایران

 Euphyllura pakistanicaشناستایی شتده انتد،    کتاری   تتون یز

Loginova و  در استان فارس Euphyllura straminea Loginova 

 E. pakistanica(. گونه Asadi et al., 2010) یهای شمال در استان

 E. stramineaه ( و گونAsadi et al., 2010دارای دو نسل در سال )

 (.Keyhanian et al., 1999دارای ی، نسل در سال است )

 آفتات  از (E. pakistanicگونه مستتقر در استتان فتارس )   

 استت نسل در سال  دو یدارا رازیکه در ش باشد می تونیز مهم

 وهتتا  سرشتتاخهی رو کامتتل حشتتره صتتورت بتته را زمستتتان و

 و استفند  اواختر  در بتالغ  حشترات . کنتد  میی سپرها  پاجوش

یی انتهتا های  جوانه درون و کردهی ریجفتگ ماه نیفرورد لیاوا

 اول مته ین ازی زیت رت تم . کننتد یمت ی زیت ت مر تونیز درختان

 هتر . یابتد  متی  ادامته  متاه  ،ی تاگردیده و  شروع ماه نیفرورد

 ت تم ی نیجن دوره طول ؛گذارد می ت م 11 تا 7 از ماده حشره

 تیت فعال اوج. است روز 11 تا 78ی پورگو دوره  روز 31 تا 8

هتای   پتوره  بهشت،یارد دوم دهه در دوم و اول نیسنهای  پوره

 در پتنجم  و چهارم نیسنهای  پوره و خرداد لیاوا در سوم سن

 تتا  ت تم  از اول، نستل ی زنتدگ  دوره. باشد می خرداد دوم دهه

 در اول نسل کامل حشرات وبوده  روز 11 تا 13 کامل، حشره

 طول. کنند میی زیرت م سپس وی ریگجفت ماه وریشهر مهین

 کامتل  حشترات  و بتوده  روز 11 تا 11 دوم نسلی زندگ دوره

 اتاهر  عتت یطب در ماه آبان لیاواتا  ماه مهر خراواز ا دوم نسل

 Fallahzadeh and Eghtedar, 2000; Alemansour and).شتوند  می

Fallahzadeh, 2004). درخت زیتون با تتراوش   آفت پسیل روی

انبوهی از تارهای سفید مومی، ضمن ایجاد ااهر ناخوشایند از 

لحاظ بصری، باعث اختالل فیزیولتوژیکی در درختت و متانع    

ها و تولید اکسی ن نیتز   تأثیرات بهینه درخت در کاهش آالینده

  .(Meschi et al., 2002)د شو می

از حشتترات ماننتتد  یفتتون غنتت یدارا تتتونیز یهتتا بتتا 

 Keyhanian et) باشتد  ها متی  و کفشدوزک وارهانگل یزنبورها

al., 1999 ،Mohiseni and Ebrahimi, 2001) .گتتتزارش  بتتته

(Mohiseni (2000 ،نوبتت روغتن   ،یهرس با  اتیعمل قیتلف-

 یها یدرصد، باعث حذف سمپاش ،یزمستانه با غلظت  یپاش

و فراهم نمودن  یعیباز دشمنان ط تیحما جهیو در نت هیرو یب

 . ها خواهد شد امکان استفاده از آن

 یدر فضتا  هیآس یشناخت بایبودن آستانه ز نییتوجه به پا با

 شتتر یب تیت و کمت، بته فعال   یعت یحفت  دشتمنان طب   ،یسبز شهر

از ورود ستموم   یریجلتوگ  ،یمت یعوامتل اقل  ریتتأث  د،یحشرات مف

 یارائته و اجترا   ،IPMو اهتداف   یشهر ستیز طیبه مح ییایمیش

است و هدف از انجتام   یضرور یقیکنترل تلف تیریمد یها روش

ولت،، کتارت زرد و   روغن هرس،  ماریت نیبهتر نییتع قیتحق نیا

در  پستیل زیتتون   آفتت جمعیتت  ها، جهتت کتاهش    آن هیترک ای

 ینگیو سبز یبصر ییبایمنظور حف  ز به رازیش یسبز شهر یفضا

 متار، یت یبتاال  ییماننتد کتارا   یدرختان با در نظتر گترفتن عتوامل   

کنتترل، کتاهش مصترف ستموم      یها نهیبودن از نظر هز یاقتصاد

 یمت یاقل طیمناسته در شترا   یداریو سهولت کاربرد و پا ییایمیش

 بود. رازیسبز شهر ش یفضاها ستمیاکوس
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ای در شمال شهر شیراز  ، منطقهمطالعهانجام این منظور  به

 79)بابا کوهی( با عتر  جررافیتایی   واقع در بلوار جمهوری 

دقیقته و   71درجته و   17دقیقه و طول جررافیایی  11درجه و 

درختتان زیتتون در ایتن     متر از سطح دریا انت اب شتد.  3871

سال سن داشته و ارقام کشت شتده، بتیش از    31منطقه حدود 

درصد شنگه و مابقی زرد بودند. دلیل انت اب ایستتگاه در   91

، بکر بودن منطقه و عدم کاربرد سموم شیمیایی منطقه یاد شده

های کاشته شده در ارتفاعات جهتت فضتای ستبز     روی زیتون

صورت بلوک کامتل تصتادفی در    شهری در شیراز بود. طرح به

 شرح زیر اعمال گردیدند: نظر گرفته شده و تیمارها به

 تيمارهاي آزمایش

 ولک روغن -1

 کرمان یایمیشرکت کاوش ک مورد استفاده تولیدیروغن 

 بتود. درصتد   3 درصد امولسیون شونده، زمستانه با غلظت 81

دوم استفند توستط    مته یدر ن مارهتا یدر ت پاشتی روغتن  اجرای

 1بار و موتور  71با فشار یتریل 311 یفرغون یسمپاش موتور

 3لیتتر محلتول    1رخت هر د ی. روصورت گرفتاسه ب ار 

 شد.  یمحلول پاش 31/37/91در تاریخ روغن  درصد

 شرکتساخت  ی زرد مورد استفادهها کارت زرد چسبنده: تله -2

نتانومتر بتوده، ابعتاد     191تا  111بین  فیبا ط مهار، زیپال منیا

متر، دارای طیف انعکاسی مناسه، مواد  سانتی 71×31متعارف 

کار رفته قابلیت تحمل دمای بتاال داشتته و ترییتر     پالستیکی به

هتای زرد   کتار رفتته در تولیتد تلته     شکل نداده، مواد و رنگ به

هتا   اشعه ی ماورای بنفش بوده و در تولید آن چسبنده مقاوم به

ود. نصته  از چسه مقاوم به حرارت و رطوبت استفاده شده ب

، 31/7/91، 31/3/91هتتای زرد چستتبنده در چهتتار نوبتتت  تلتته

 جینتتتا بتتا توجتته بتته  صتتورت گرفتتت.   31/1/91و  9/1/91

Hall (2009) مرکبتات و   ییایآست  لیپس یبراSeyedoleslami et 

al. (2003) تله زرد چستبنده در هتر    ،ی از ،پسته لیجهت پس

 ه شد.استفادمتر  7تا  1/3در قسمت تاج و ارتفاع درخت 

 

 تيمار روغن ولک + تله زرد چسبنده -9

کارت تیمار زمان با بلوک های زرد هم در این تیمار کارت

زمان با گردیدند و روغن ول، نیز هم زرد نصه و تعویض می

 کار برده شد. همان میزان به تیمار بلوک روغن ول، و به
 شاهد -4

پاشتی یتا نصته    هر گونه تیمار روغن شاهد بدون اعمال

 کارت زرد در نظر گرفته شد.

علت توپوگرافی خاص شامل شیه،  مساحت هر بلوک به

متتر مربتع،    781هتا تقریبتا     پستی و بلندی، وجود ت ته ستنگ 

درختت جهتت    1اصله بود که  71تعداد درختان در هر بلوک 

تیمارهای آزمایشی انت اب و عالمت گتذاری گردیتد. فاصتله    

هتا از یکتدیگر    اصله بلوکمتر و ف 1درختان از یکدیگر حدود 

 تکرار در نظر گرفته شد. 1متر بود. برای هر تیمار  8حدود 

 روش نمونه برداري

زمان نمونه برداری چهار هفته پس از اعمال تیمار محلول 

نمونته بترداری    .(Youssef et al., 2011)شتد   پاشی روغن آغاز

در ستتطح محتتدوده متتورد مطالعتته  1/37/91اولیتته در تتتاریخ 

ای  طتور متنظم هفتته    ها بته  صورت گرفت. سایر نمونه برداری

هفته از هفته آخر فروردین متاه تتا هفتته     31مدت  بار و به ی،

هتا   ادامه یافت. همه نمونه برداری 3191آخر شهریور ماه سال 

صبح اجرا شده و از  11/31ا ت 11/8در ساعات اولیه صبح بین 

متر از جهات م تلتف   سانتی 71طول  سرشاخه به 1هر درخت 

سرشتاخه درون هتر    71 طتور تصتادفی و مجموعتا     درخت به

 Khaghaninia et al., 2000; Dibo and)بلوک نمونه برداری شد 

Ksantini, 2011)های نایلونی  طور مجزا درون کیسه ها به . نمونه

ورده، قرار گرفته و پس از قرار گرفتن درون جداگانه اتیکت خ

های حاوی یخ به آزمایشگاه منقل شدند. در آزمایشتگاه   ی دان

هتا روی پارچته ملمتل     با روش ضربه زنتی و تکانتدن شتاخه   

 ستتتفیدرنگ نتتتم دار و مشتتتاهده مستتتتقیم از شاخستتتارها، 

 حشتترات کامتتل پستتیل شتتمارش و اعتتداد ثبتتت شتتدند      

..(Brier et al., 2001; Horton, 1999) 
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 ها تجزیه و تحليل داده

تعداد حشرات بالغ پسیل زیتتون در هتر نمونته بترداری     

هتتا پتتس از تبتتدیل بتتا فرمتتول   هفتگتتی شتتمارش شتتد. داده 
آنتالیز گردیتده و   SPSS ، با استتفاده از نترم افتزار         √

ای دانکتن   ها با استتفاده از آزمتون چنتد دامنته     مقایسه میانگین

(DMRT) هتا بتا توجته بته دامنته       که مبنای آن مقایسه میانگین

 ها است، استفاده شد. ترییرات آن

 
 نتایج و بحث

 باشد:   شرح زیر می نتایج تجزیه و تحلیل ماهانه به

 1933فروردین ماه 

داری  نتایج تجزیه واریانس در این ماه نشان دهنده معنتی 

( P<0.01, df=7, MS=41.57درصد ) ی،تأثیر تیمارها در سطح 

شود  ها مش ص می با توجه به جدول مقایسه میانگینباشد.  می

ترتیه بیشتترین و تیمتار    که تیمار شاهد و تیمار کارت زرد به

ترتیته   روغن ولت، + کتارت زرد و تیمتار روغتن ولت، بته      

کمترین تعداد حشره بالغ پسیل زیتون را بته ختود اختصتاص    

هش تعداد حشرات بالغ پسیل (. درصد کا3داده است )جدول 

زیتون نسبت به تیمار شاهد نیز اندازه گیتری شتد و مشت ص    

درصتد و   71/11گردید که تیمار روغن ول، + کارت زرد بتا  

درصد بیشترین کتاهش   11/11پس از آن تیمار روغن ول، با 

 (.7را به خود اختصاص داده اند )جدول 

 1933اردیبهشت ماه 

دهنتده   ه اردیبهشتت نشتان  جدول تجزیه واریانس در متا 

 ,P<0.01, df=7درصتد )  ی،داری تأثیر تیمارها در سطح  معنی

MS=27.82 )باشد. مقایسه میانگین تیمارها با آزمون دانکتن   می

نیز نشان دهنده باال بودن تعداد حشرات بالغ پستیل زیتتون در   

شاهد و تیمار کتارت زرد در ایتن متاه و پتایین بتودن تعتداد       

زیتون در تیمارکارت زرد + روغتن ولت،    حشرات بالغ پسیل

(. در این ماه در تیمار کارت زرد+ روغن ول، 3است )جدول 

درصد نسبت به شاهد کاهش تعداد حشترات بتالغ    33حدود 

 (.7پسیل زیتون داشته است )جدول 

 1933خرداد ماه 

از نظر آماری متوسط تعداد حشرات بالغ پسیل زیتتون در  

 یت، ف تفاوت معنی داری در ستطح  این ماه در تیمارهای م تل

مقایستته میتتانگین  . دارد( P<0.01, df=7, MS= 20.21درصتتد )

دن تعداد حشرات بالغ پسیل وتیمارها با شاهد نیز حاکی از باال ب

زیتون در تیمار شاهد است، این در حالی است که تیمار کتارت  

زرد+روغن ول، کمترین تعداد حشرات بالغ پسیل زیتون را بته  

نحوی که این تیمار کاهشی معتادل   صاص داده است، بهخود اخت

 (.7درصد نسبت به شاهد داشته است )جدول  13/88

 1933تير ماه 

 درصتد  یت، داری در ستطح   در این ماه نیز تفاوت معنی

(P<0.01, df=7, MS=30.83   بین تیمارها از نظر تعتداد حشتره )

حتاکی از  ها نیز  شود. مقایسه میانگین بالغ پسیل زیتون دیده می

گیر شاهد در تعداد حشره بتالغ پستیل زیتتون بتا      تفاوت چشم

سایر تیمارها است. در این ماه نیتز تیمتار کتارت زرد+روغتن     

درصتد   17/88ول، دارای تعداد کمترین حشتره بتالغ استت.    

تتوان دیتد    کاهش در این تیمار نسبت به تیمتار شتاهد را متی   

 (.7)جدول 

 1933مرداد ماه 

 ,P<0.01)درصتد )  یت، در این ماه نیز تیمارها در سطح 

df=7, MS=32.27 انتد  دار آماری با یکدیگر داشته تفاوت معنی. 

دهد کته تیمتار شتاهد بیشتترین و      ها نشان می مقایسه میانگین

تیمار کارت زرد+روغن ول، کمترین متوستط تعتداد حشتره    

درصتد کتاهش    (.3)جتدول   بالغ پسیل زیتون را داشته استت 

 97/81تیمار کارت زرد+روغن ول، نسبت بته تیمتار شتاهد    

 .(7)جدول درصد است  71/11درصد و تیمار روغن ول، 

 1933شهریور ماه 

 ,P<0.01, df=7درصتد )  ی،در این ماه تیمارها در سطح 

MS=20.68بتا  و  ( تفاوت معنی دار آماری با یکدیگر داشته اند

رای بیشتترین  شود کته تیمتار شتاهد دا    کاهش دما مشاهده می

تعداد حشره بالغ پسیل زیتون بوده و تیمار کارت زرد+روغتن  

انتد   ول، کمترین تعتداد حشتره بتالغ پستیل زیتتون را داشتته      
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میزان کاهش تعداد حشره بالغ پسیل زیتون نستبت   (.3)جدول

 79/91به شاهد در تیمتار کتارت زرد+ روغتن ولت، حتدود      

 (.7)جدول باشد  درصد می

بترداری،   نمونته  31نظر گترفتن متوستط   در نهایت با در 

طتور کلتی    تجزیه واریانس انجام و مشاهده شد که تیمارها بته 

 دار در ستتتطح یتتت، درصتتتد بودنتتتد  دارای تتتتأثیر معنتتتی

(P<0.01, df=7, MS=19.63    ؛ مقایسه میانگین بتا آزمتون چنتد)

 ای دانکن انجام و مش ص شد که تیمار شاهد بیشترین و دامنه

 وغن ولت، کمتترین تعتداد حشتره بتالغ     تیمار کارت زرد + ر

(. درصتد کتاهش تعتداد    3انتد )جتدول    پسیل زیتون را داشته

حشره بالغ پسیل زیتون در تیمتار کتارت زرد + روغتن ولت،     

 (.7درصد است )جدول  71/19نسبت به تیمار شاهد معادل 

ضریه همبستگی پیرسون بین تعداد حشره بالغ در شتاهد  

شتامل دمتای حتداقل، حتداک ر،      با پارامترهای آب و هوایی کته 

متوسط، رطوبت حداقل و حداک ر محاسبه و نتایج نشان دهنتده  

رابطه معنی دار در ستطح یت، درصتد بتین دمتای متاکزیمم و       

دار در ستطح پتنج    متوسط با تعداد حشتره بتالغ و رابطته معنتی    

 (.1درصد با رطوبت ماکزیمم و دمای حداقل بود )جدول

یل زیتتون در کلیته تیمارهتا    تأثیر روغن بر کنترل آفتت پست  

مطلوب بتود و نتتایج کلتی نشتان داد کته روغتن روی جمعیتت        

زمستان گذران پسیل زیتون قبل از ت م ریزی موفقیت آمیتز بتوده   

 هتای کنتترل شتیمیایی در بهتار شتود.      تواند جایگزین روش می و

 دستتت آمتتده از ایتتن تحقیتتق در مقایستته بتتا نتتتایج    نتتتایج بتته 

Mohiseni et al. (2012)  روی گونهE. straminea   مطابقت داشتنیز. 

 
 .زیتون در تیمارهای م تلف در هر ماه تعداد حشره بالغ پسیل میانگین -1جدول

Table 1. Mean number of adult olive psylla in different treatments in each month. 

Total August July June May April March Treatments 
83.2±1.7A 

68±4.42A 
89.6±4.2A 

127.68±4.23A 
72.75±3.77A 

41.8±3.98A 
68.8±3.68A 

Control 
46.4±4.6B 

19.8±4.96BC 
50.2±7.06B 

53.12±4.47B 
40.43±3.93B 

41.45±2.22A 
68.6±12.79A 

Yellow card 
14.4±2.0D 

3.2±0.48C 
17.1±5.7C 

14.4±3.5D 
8.18±1.96D 

16.3±1.84C 
38.2±2.87B 

Yellow card+Volk oil 
Means with different letters within each column differed significantly (p<0.01) 

 
 .در تیمارهای م تلف در هر ماه شاهد با سهیمقا دردرصد کاهش تعداد حشره بالغ پسیل زیتون  -2جدول

Table 2.  Relative decrease (%) of adult olive psylla in different treatments in each month. 

Total August July June May April March Treatments 
41.74 70.88 43.97 58.40 44.43 0.84 1.72 Yellow card 
61.57 45.29 77.23 77.07 64.76 29.78 44.70 Volck oil 
79.27 95.29 80.92 88.72 88.76 61.00 45.27 Yellow card+ Volck oil 

 
 .ضریه همبستگی پیرسون بین تعداد حشره بالغ پسیل زیتون با برخی پارامترهای آب و هوایی -9جدول 

Table 3. Pearson correlation coefficient among the adult olive psylla with some air parameters. 

Max 
Humidity 

Min 
Humidity 

Mean 
Temperature 

Max 
Temperature 

Min 

Temperature 

Treatment 

-0.583* -0.403 0. 684** 0.706** 0.589* Control 
-0.06 0.08 0.18 0.21 0.13 Yellow card 
-0.31 -0.25 -0.23 -0.04 -0.41 Volck oil 
0.30 0.27 -0.42 -0.43 -0.36 Yellow card+ Volck oil 

** correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*   correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 نتتتایج تحقیتتق حاضتتر نشتتان داد کتته در کنتتترل آفتتت پستتیل

E. pakistanica  زیتون، روغن ول، مؤثر بوده که با تحقیقتات 

Hosseini Shekarabi et al. (1995)  روی پسیل مرکبات مطابقت

درصد در اواخر اسفند متاه  ی، کار بردن روغن  بهداشته است. 

 درصتد  شتود  متی  باعتث  ندارد،ی سوز اهیاثرگعالوه بر آن که 

 کنتترل  تتون یز لیپست  گذران زمستان کامل حشرات ازی شتریب

چشم  نیز به Khaghaninia (2002). این نتیجه در تحقیقات وندش

. با توجه به اهداف این تحقیق که عدم کاربرد ستموم  خورد می

شتیمیایی، جلتوگیری از آلتودگی محتیط زیستت، حمایتتت از      

دشمنان طبیعتی و مقترون بته صترفه بتودن روغتن از لحتاظ        

اقتصادی در فضای سبز بوده، بته کتارگیری روغتن امولستیون     

در این  Noori et al. (2010)شونده در زمستان همانند تحقیقات 

در این تحقیق براساس بررستی رونتد   باشد.  مؤثر میخصوص 

های م تلف از فروردین ماه تتا   کنترل آفت پسیل زیتون در ماه

شهریور ماه در فضای سبز شهر شتیراز، مشتاهده شتد کته بتا      

افزایش دما درصد کاهش تعداد حشره بتالغ پستیل زیتتون در    

د یابد. رون تیمار ترکیبی کارت زرد+روغن ول، نیز افزایش می

های خرداد، تیتر و مترداد درتیمتار     افزایشی کنترل آفت در ماه

شود.این در حالی استت کته افتزایش     روغن ول، نیز دیده می

درصد کاهش تعداد حشره بالغ پسیل زیتتون در تیمتار کتارت    

هتای   ترتیته در متاه   زرد+روغن ول، و تیمار روغن ول، بته 

طتور   رد بهفروردین و مرداد با اختالف کم و در تیمار کارت ز

طتور   بته باشتد.   تقریبی از خرداد ماه تا شهریور ماه مشهود متی 

 مراحتل  هیت ترذ و تیت فعال محتل گرفت که  جهینتتوان  میی کل

رشتدی   راتییت تر و فصتل  شترفت یپ بتا  آفتت ی ستیز م تلف

دستت   به پراکنش زانیم جینتا از نیهمچن. کند می رییتر درختان

م تلتف در   یهتا  در ماه تونیز لیآمده تعداد حشرات بالغ پس

هتای   متاه  در هیت ترت استتاندارد بته   یخطا نیترکه کم میابی می

و  ،روغتتن ولتت، متتاریمربتتوب بتته ت بهشتتتیو ارد نیفتترورد

کتارت زرد+روغتن    متار یمربوب بته ت  وریو شهر ری، تدرخرداد

های  افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی در طی ماه ول، است.

شتود کته    متی  تتون یز لیپست تابستان موجه کاهش جمعیتت  

ها و ب ش  علت کاهش میزان باروری ماده ب شی از این امر به

باشتد کته    دلیل افزایش مر  و میر مراحتل نابتالغ متی    دیگر به

 تونیز لیپستلفیق این دو عامل موجه کنترل طبیعی جمعیت 

 ,Madsen et al., 1962; Mcmullen and Jong)شود در تابستان می

1977; Wilde and Watson, 1963)    ترییترات جمعیتت نیتز در .

طوری  عوامل جوی بستگی داشته، به پسیل زیتون تا حدودی به

درجه سلیسیوس( و رطوبت نستبی   71که دمای باال )باالتر از 

 Zouiten))شتود   ها می ها و پوره مر  شدید ت م پایین منجر به

et al., 2000; Liu and Tsal, 2000  براساس تحقیقAsadi (2010) 

ی، گونه چند نسلی است که ترییترات جمعیتت    پسیل زیتون

گیترد.   مقدار زیادی تحت تأثیر دمتا قترار متی    آن در طبیعت به

های زیستی )ترذیه و ت م گذاری( این آفتت مهتم در    فعالیت

درجته سلیستیوس    11درجته و بیشتتر از    31دماهای کمتر از 

. نتایج این تحقیق نیز حاکی از کتاهش  یابد شدت کاهش می به

جمعیت آفت در زمان بارندگی و پایین آمدن فعالیت آفتت در  

 باشد.   دمای باال در شیراز می

بنابراین طبق نتایج حاصتل و بتا توجته بته شتکار اولتین       

و اعمتتال  91حشتترات کامتتل در تتتاریخ چهتتارم استتفند ستتال 

یتد ب تش   و نتتایج ام  91پاشی در تاریخ هفدهم استفند  روغن

درصتد در   3دست آمده، انجام محلول پاشی با روغن ولت،   به

همراه نصه یت، کتارت زرد در هفتته دوم     نیمه دوم اسفند به

فروردین و تعویض ی، ماهه آن، جهت کاهش جمعیت آفتت  

اگرچته  شود.  در فضای سبز شهر شیراز توصیه می پسیل زیتون

گی ممکن در منابع م تلف اشاره شده است که تله چسبنده رن

است باعث جله حشرات غیرهدف و حشترات مفیتد گتردد    

(Mazomenous et al., 2002  اما در طی این تحقیق و بررستی ،)

های زردرنگ، جمعیتت قابتل تتوجهی از دشتمنان طبیعتی       تله

های زردرنگ چستبنده مشتاهده نگردیتد کته ممکتن       روی تله

ی وی ه شرایط جوی و توپتوگراف  است ناشی از شرایط منطقه به

های محیطی فضای شهری باشد. اگر چه تصتمیم   آن و آلودگی

ای  گیری دقیق در این رابطه نیازمند تحقیقات تکمیلتی منطقته  

طور مسلم حف  و حمایتت از دشتمنان طبیعتی بتا      بهباشد.  می
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کاهش کاربرد کودهای  های بی رویه، پرهیز از اعمال سم پاشی

ه زایتای پستیل   منظور جلوگیری از دسترسی دستگا نیتروژنه به

زیتون به پروتئین و تنظیم برنامه آبیاری در حتد نیتاز درختت    

منظور کاهش میزان رطوبت نسبی در محدوده تاج درخت و  به

سله شرایط محیطتی مناسته بترای زنتدگی آفتت، از دیگتر       

های کاربردی در برنامه متدیریت کنتترل تلفیقتی پستیل      روش

 .(Noori et al., 2010)باشند  زیتون می

 اسگزاريسپ

این مقاله حاصل نتایج ب شتی از پایتان نامته کارشناستی     

باشد. نویسندگان از همکاری و مشتاوره   ارشد نویسنده اول می

ر در ب تش تجزیته و تحلیتل    الدن جوکتا سرکار ختانم  علمی 

 نمایند.  آماری این طرح تشکر و قدردانی می

 

References 

 

ALEMANSOUR, H. and FALLAHZADEH, M. 2004. 

Introduction of 3 species of psyllidae in Fars 

province. Proceedings of the 16th Iranian plant 

protection congress, Tabriz. 

ASADI, R., TALEBI, A. A., BURCKHARDT, D., 

KHALGHANI, J., FATHIPOUR, J and 

MOHARRAMIPOUR, S. 2010. On the identity of the 

olive psyllids in Iran (Hemiptera, Psylloidea). 

Mitteilungen der Schtomologischen Entomologischen 

Gesellschaft Bulletin de la Societe Entomologique 

Suisse, 82: 197–200. 

ASADI, R. 2010. Olive psyllid Biology Euphyllura 

pakistanica (Hemiptera: Psyllidae) and Parasitoid 

Wasp Psyllaephagus zdeneki (Hymenoptera: 

Encyrtidae) in Fars prorince. PhD Thesis, Tarbiat 

Modarres University, Department of Entomology, 

167 pp.  

BRIER, H., KNIGHT, K. and WESSELS, J. 2001. Economic 

thresholds in pulse Crops – Mirids in mungbeans an 

example. Proceedings of GRDC Northern Region 

Grains Research Updates, Goondiwindi and 

Toowoomba Qld., March 2001. 3 pp. 

DIBO, A. and KSANTINI, M. 2011. Study on Reproduction 

and Development of Olive Tree Psylla Euphyllura 

olivine Costa (Hemiptera: Psyllidae) Under Different 

Plantation Types, Arab Journal of Plant Protection, 

29: 141-148. 

FALLAHZADEH, M. and E. EGHTEDAR. 2000. Biology of 

olive psylla in Fars Province. Proceedings of the 14th  

 

 

Iranian Plant Protection Congress, Isfahan University 

of Technology.  

HALL, D. G. 2009. An assessment of yellow sticky card 

traps as indicators of the abundance of adult 

Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae) in citrus. 

Journal of Economic Entomology, 102(1), 446-452. 

HEKMATI, J. 1990. Park and Garden Design. Siahtiri 

Publishing, 656 p. (in Persian) 

HORTON, D. R. 1999. Monitoring of pear psylla for pest 

management decisions and research. USDA-ARS, 

5230 Konnowac Pass Rd., Wapato, WA 98951 

U.S.A. 

HOSSEINI SHEKARABI, S. M., MOSTOFIPOUR, P. and 

REZAEIZADEH, A. H. 1995. Investigation on 

flowable oils on citrus in northern Iran. Proceedings 

of 12th Iranian Plant Protection Congress, Karaj 

Agricultural College, p 292. 

KEYHANIAN, A. A., TAGHADDOSI, M. and 

FARZANEH, A. 1991. Investigation on biology of 

olive psylla and its population fluctuation in Tarom 

Olia, Zanjan. Applied Entomology and 

Phytopathology, 67 (1,2): 771-788. 

KEYHANIAN, A. A., TAGHADDOSI, M. and 

FARZANEH, A. 1999. Evaluation of olive psylla 

Euphyllura olivina Costa (Hom. Aphalaridae) 

ecology and identification of its natural enemies in 

Tarom olya, north of Zanjan province. Proceedings of 

12th Iranian Plant Protection Congress, 2-7 

September, Iran, P. 191. 



  ... Euphyllura pakistanica زمستانه و تله زرد چسبنده در کاهش جمعيت پسيل زیتون پاشي اثر روغن: حساميو  انرعياز

KHADIVI, E. 2011. Flowers and Fruit Trees Pruning. Marze 

Danesh Publication, First Edition. (in Persian) 

KHAGHANINIA, S. MALEKIMILANI and H. 

HADADIRANINEZHAD, K. 2000. Investigation on 

the population changes of pear psylla P. pyricola and 

identification of its natural enemies in Khalaat 

Poushan Research Station. Agricultural Science 

Journal, 10 (3): 19-33. 

LIU, Y. H. and TSAI, J. 2000. Effects of temperature on 

biology and life table parameters of Asian citrus 

psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera: 

psyllidae). Annals of Applied Biology, 137: 201-206. 

MADSEN, H. F., SISSON, R. L. and BETHELL, R. S. 1962. 

The pear Psylla in California. California Agricultural 

Experiment Station Circular, 78: 510-511. 

MAZOMENOUS, B., E., PANTAZI-MAZOMENOU, A. 

and STEFANOU, D. 2002. Attract and kill of the 

olive fruit fly Bactrocera oleae in Greece as a part of 

an integrated control system. IOBC/WPRS Bulletin, 

25: 137–146. 

MCMULLEN, R. D. and JONG, C. 1977. Effect of 

temperature on developmental rate and fecundity of 

the pear psylla, Psylla pyricola (Homoptera: 

Psyllidae). Canadian Entomologist, 109:165-169. 

MESCHI, M., F. KHOZINI, E. ESMATI, H. SHIRZAD and 

M. M. ZARABI, 2002. Olive Guide (Planting to 

harvest, processing). Agricultural Education 

publication, Karaj.(in Persian) 

MOHISENI, A. A. 2000. Effect of emulsifiable oil in 

controling of overwintering adults of olive psylla 

Euphyllura olivina Costa (Hom. Aphalaridae) in 

Tarom, north of Zanjan province. Proceedings of 

14thIranian Plant Protection Congress, Isfahan, Iran. 

p. 95. 

MOHISENI, A. A. and EBRAHIMI, E. 2001. Introduction of 

nymph parasitoids of Euphyllura olivine (Costa) and 

their natural parasitism in Tarom. Proceedings of 14th 

Iranian Plant Protection Congress. Isfahan, Iran. p. 97. 

MOHISENI, A. A., GOLMOHAMMADI, M., ZEINANLOO, 

A. A. and TAGADDOSI, M. V. 2012. Effect of 

pruning and control of olive psylla, Euphyllura 

straminea Loginova (Hem: Aphalaridae) on biennial 

bearing of olive trees. Plant Pest Research, 2(2): 41-

52. 

MOHISENI, A. A., TAGHADDOSI, M. V. and NOORI, H. 

1998. Chemical control of overwintered population of 

olive psylla. [Euphyllura olivina (Hom. psylliae)] in 

Tarom-Olya of Zandjan province. Proceedings of 

13th Iranian Plant Protection Congress, Karaj, Iran, p. 

152. 

MOHISENI, A. A., and ZEinaNlOo, A. 2000. The loss 

evaluation of olive psylla Euphyllura olivina Costa 

(Hom. Aphalaridae). Proceedings of 14th Iranian 

Plant Protection Congress. 5-8 September. Iran, P. 

274. 

NAGHIBI, S.J. and SHARIFI, E.A.  2017. Urban 

Management Applied Dictionary. Elaf, First Edition, 

Spring, 270:195. 

NOORI, H. KHALGHANI, J. and ESFAHANI, F. 2010. 

Combined Management of Olive Pests, Papyrus 

Publisher, Qazvin, First Edition, (in Persian). 

SEYEDOLESLAMI, A. R. HADIAN, E. and A. REZAEI. 

2003. Estimation of Population Density of First and 

Second Instar Nymphs of Pistachio Psylla, 

Agonoscena pistaciae (Hom Psyllidae) from Adult 

Psylla Capture on Yellow Sticky Traps. Journal of 

Science and Technology of Agriculture and Natural 

Resources, 7 (1) :223-232.   

WILDE, W. H. A. and Watson. T. K. 1963. Bionomics of the 

pear psylla, Psylla pyricola Foerster in the Okanagan 

Valley of British Columbia. Canadian Journal 

Zoology, 41:953-961. 

YOUSSEF, A. S., AMIN, A. H., El-WAN, E. A. and 

HELMI, A. 2011. Field Evaluation of some 

insecticides against the Olive Psyllid, Euphyllura 

straminea Loginova (Homoptera: Psylloidea, 

Aphalaridae) on olive trees in Ismailia governorate, 

Egypt, Egyptian Journal of Agricultural Research. P. 

274. 

ZOUITEN, N., OUGASS, Y., HILAL, A., FERRIERE, N., 

CLERIVET, A., MACHEIX, J. J. and EI HADRAMI, I. 

2000. 3, 4-dihydroxyphenylethanol, a potential 

compound implicated in the interaction of olive-

psylla. Polyphenols communications, 2: 637-638 


