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زضذتبن اوگًض زض ايطان ثًزٌ ي ثب تنصيٍ پوًضٌ   يكي اظ آىبت مُم ي كليسی،  Psalmocharias alhageos (.Kol)مً  یظودطٌ

گطزز. زض ايوه مغبعقوٍ ااوطات    َب ثبفث ايدبز ذؿبضت ميكبمل ضيی ؾطقبذٍ گصاضی حكطاتَب اظ ضيكٍ مً يَمچىيه ترم

ايميساكلًپطيوس،  ، (G 0.02%   ي گطاووً  ( SC 020.%كف ىيپطيويول قوبمل موبيـ لبثول حول       زي ىطمًالؾيًن زاذلي حكطٌ

تكوطاض اودوبش قوس.     قفتيمبض ي  َكتَبی كبمل تصبزىي، ثب كبضتبح ي قبَس فليٍ ظودطٌ مً زض زيؾب  ثط پبيٍ عطح ثلًک

محلوً    ايدبز قس ي ؾوپؽ  ؾبوتيمتط ي ثٍ ققبؿ تقطيجي يك متط 20ثٍ فمق  یقيبض ،زضذتبن مً اوساظؾبيٍ  اعطاهزض اثتسا 

زض عً  ىصل، ثٍ صًضت َيتگي ؾًضاخ َبی ذطيخي پًضٌ ي فملكطز  يبزاقت گطزيوس.  . اودبش گطزيسزَي يب گطاوً  پبقي 

 1390 َبی. ثىبثط وتبيح زض ؾب ای زاوكه اودبش گطىت چىس زامىٍَب ثب آظمًن  قبيؿٍ ميبوگيهزازٌ َب تدعيٍ ياضيبوؽ قسٌ ي م

زاذلوي   گطاووً   ليپطيويىي ىيپطيويل گطاوً  ذبضخي ي  43/0ي  33/3ثب  يتتتطٍ ث (كًوييسيضايميساكلًپطيس  َبی مبضيت 91ي 

ي ااوط كىتطعو   هيكوتط يث ذطيخي ثٍ اظای َط زضذوت زاضای ؾًضاخ  68/1، 68/4ي  56/1، 67/5( ثٍ تطتيت ثب گطش 50 ثٍ ميعان

گوطش   50گطاووً    ليو پطيويي ى ايميساكلًپطيس َبیمبضيمطثًط ثٍ ت  ثٍ زؾت آمسٌ زض زي ؾب  ثتطتيت فملكطز هيثبالتطثًزوس. 

ٍ  .گطش ميًٌ ثٍ اظای َط زضذوت ثوًز   2900، 7/2977ي  3000، 7/3216ي ثتطتيت ثب زاذل ٌ     ثو ف كو عوًض كلوي  كوبضثطز حكوط

گطش ثٍ اظاء َط زضذوت موً توبايط     50عيتط آة ي ىيپطيويل گطاوً  زاذلي ثٍ مقساض  20ميلي عيتطزض  20ايميساكلًپطيس ثٍ مقساض 

 وؿجتبً ذًثي زض كبَف خمقيت آىت ي اىعايف فملكطز محصً  زاقتىس.  

 .vinifera L. Vitis ي كىتط  قيميبيي ،كف حكطٌ مً،زضذت  کلیذی: َایٌياص

 مقذمٍ

 تيووطٌاظ  vinifera L. Vitisثووب وووبش فلمووي  مووًزضذووت      

خوىؽ   11حسيز  تيطٌاؾت. زض ايه  Vitaceaeاوگًضؾبوبن 

گًوووٍ يخووًز زاضز اوگووًض زض ايووطان زض    600ي ثوويف اظ 

ٍ  40ثويف اظ   زمبمىبعقي كٍ حساكثط  ؾوبوتيگطاز ي   یزضخو

زضخوٍ ظيوط صويط وجبقوس ثُتوط ضقوس        15حسالل كمتوط اظ  

ٍ  (.1372 تقضلي ي َمكبضان،  كىس مي بی َو مً زاضای ضيكو

َبی مً ثٍ حبعت عجيقي  قبذٍلًی،  ثلىس ي مىكقت اؾت. 

 ؾبلٍ ي تىٍ فموًزی وساضووس   ذعوسٌ اؾت ي ثٍ ذًزی ذًز

فًامل مرتليي اظ خملٍ آىوبت   (.1372 تقضلي ي َمكبضان، 

ياضز آمووسن ذؿووبضت ىطاياوووي ثووٍ  ؾووجتگيووبَي ؾووبالوٍ 

موي   ثوب آوُوب  ي مجوبضظٌ  كٍ قىبؾبيي  قًز مي َب مًؾتبن

mailto:golmohammadi@iripp.ir
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 ايف ثسَووسعضا اىووتًاوووس ؾووغل تًعيووس ي كيييووت محصووً  

 (.1375ي ثُساز   1370اؾمبفيلي  

  Psalmochariasموووً ثوووب ووووبش فلموووي  یظودوووطٌ

)(Kol.) (Homoptera: Cicadidae alhageos ، يكووي اظ

( 1375 ثُوساز،   اؾوت ت كليسی زضذتبن اوگًض زض ايطان بآى

ظازٌ ي ىطاظمىووس   يعووي كىووس مووي ی تًعيووسذؿووبضت ظيووبز ي

قوويطٌ گيووبَي  تنصيووٍ اظ اظ  وبقووي  آن. ذؿووبضت (1388

چىيه  ايدوبز قوكبه    ي َمَب تًؾظ پًضٌ ؾيؿتم ضيكٍ( 

بی قووبذٍ َووزض  مگووصاضی حكووطات مووبزٌ ثووبعل تر خُووت

َوب اظ   پًضٌ یتنصيٍ  ثبقس.مي يكؿبعٍ ي ثٍ وسضت زي ؾبعٍ 

آيووسَبی  فملكوطز  يب ايدبز اذوتل  زض  ي لغـ  ضيكٍ ؾجت

ي  ، تًلوو ضقوس  قسٌ ي زض وُبيت مًخجبت ضوقو  1آثكف

 اؾومبفيلي،   ثبالذطٌ مطگ زضذتبن مً ضا ىوطاَم موي كىوس   

 50تب  40. ذؿبضت زض ثطذي اظ مىبعق مًكبضی ثٍ (1370

اظ وؾط التصبزی ي ذؿبضت زضصس مي ضؾس كٍ ايه ميعان 

زض  ،ثطاؾوبؼ آموبض مًخوًز    چكمگيط مي ثبقس.اختمبفي 

فسش مجبضظٌ ثوب آىوت ذؿوبضت ياضزٌ ثوٍ محصوً        حبعت

ميليًن تًمبن زض ؾوب    200ثيف اظ  ثٍ اوگًضزض اؾتبن لم

 (.1388س  ىطاظمىس  مي ثبق

كف ايميساكلًپطيس اظ گطيٌ وئًويكًتيىًئيس ثًزٌ حكطٌ      

ي ثٍ زعيل قجبَت مًعكًعي ثب اؾتيل كًعيه ثٍ گيطوسٌ َبی 

اؾتيل كًعيه چؿجيسٌ ي ثبفث تكطاض پيبش فصجي مي قًز 

(. كبضثطز حكطٌ كوف ايميساكلًپطيوس   1390 عبعجي خُطمي 

 Rhagoleti ثصًضت گًاضقي ي محلً  پبقي فليٍ مگؽ 

spomonella Walsh)،  وكوووبن زاز كوووٍ ميوووعان ؾوووميت

ثطاثوط ؾوميت تمبؾوي آن ثوًز.      12گًاضقي ايوه تطكيوت   

طىتوٍ زض مقوط    َمچىيه ظازآيضی حكطات كبمل لوطاض گ 

(. 1998َوً ي پطكوًپي     پيىو   يبثوس  ايه تطكيت كوبَف موي  

كووبضثطز ذووبكي ايووه تطكيووت فليووٍ ؾًؾووك ؾوويبٌ شضت    

 Heteronychus arator Fabricius)  ٍ  كىتط  مىبؾجي فليو

                                                           
1
phloem 

ضت ثب ش(. ضسفيًوي ثصض 2002آىت وكبن زاز  زضوك ياتط 

كف  ايميساكلًپطيس ي ىًضتيًكبضة ثوطای كىتوط    زي حكطٌ

آىت ؾًؾك ؾويبٌ شضت وكوبن زاز كوٍ ايميساكلًپطيوس زض     

ياتوط   كبَف ميعان ذؿبضت آىت ااط ثيكتطی وساضز  زضوك

ٌ 1994ي خطيوًاعس  كوف ؾيؿوتميك ثوًزٌ ي    (.  ايه حكوط

يؾيـ كوبضثطز ثوط فليوٍ حكوطات مرتلوو اظ      زاضای عيو 

ي يبمًتً ي  2002خملٍ آىبت مكىسٌ مي ثبقس  اؾتليىؿكي 

تًؾظ ؾوبيط   ،(.  ايه تطكيت فليٌ ثط ثطگ2002َمكبضان 

آيووس    اظ عطيوق  اوسامُبی گيبٌ اظ خملٍ ضيكٍ خصة قسٌ ي

ثٍ ؾغل ثطگُب ي ؾبيط اووسامُب مىتقول موي گوطزز  عوبعجي      

تعضيوق ذوبكي كًوييوسيض زض     ،قوي (. زض تحقي1390خُطمي 

،  ميوعان  .Nephotettix sppمعاضؿ ثطوح فليٍ ظودطک َبی 

ثبضيضی حكطات  ثٍ ميعان وصو تقليول يبىوت  ويوًمه ي    

كوووف ااوووط  (.  اؾوووتيبزٌ اظ ايوووه حكوووط2001ٌَمكوووبضان 

ثبظزاضوسگي ثط ضيی تنصيٍ حكطات مرتلو اظ لجيل ؾورت  

 (Anoplophora glabripennis (Motschulsky)ثبعپًـ   

ٍ   2003زاضز  يو  ي َمكبضان  كوبضثطز   ،ای (. ثىوب ثوط مغبعقو

عيتط آة ثٍ اظاء  10كف كًوييسيض زض گطش حكطٌ 100-60

َط زضذت ثصًضت تعضيق زض ذبک اعطاه تىٍ، َمٍ آىوبت  

ذطمب اظ خملٍ ؾطذطعًمي حىبيي ضا كىتط  ومًز  قطيو 

يوعان  ای زيگط كبضثطز ايميساكلًپطيس ثٍ م (. زض مغبعق1993ٍ

 75/0عيتوط آة ثوٍ اظاء َوط زضذوت       10ميلي عيتوط زض   2/2

گطش مبزٌ مًاطٌ ثٍ اظائ َط زضذوت( قپكوك آضزآعوًز ضا    

زض تبكؿتبن َب كىتوط  كوطزٌ اؾوت  توًعطآح ي َمكوبضان      

2004  .) 

َبی خسيوس ثوٍ ووبش ىىيول     كفىيپطيويل اظ گطيٌ حكطٌ     

اوتربثي ثوًزٌ   ،ثطای حكطاتااطات آن پيطاظي  َبؾت كٍ 

ي ااط ثؿيبض كمي ضيی پؿتبوساضان زاضز. ايه حكوطٌ كوف   

حتووي زض  زيظَووبی پووبييه تقووساز ظيووبزی اظ محصووًالت   

ككووبيضظی ضا زض مقبثوول آىووبتي مبوىووس الضي ثبعپًعكووساضان، 

ثبعپًقبن ي ؾبيط آىبت ذبكعی حيؼ موي ومبيوس. اظ   ؾرت
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كف زض امطيكب ثٍ صًضت غ  ي عقموٍ مؿومًش    ايه حكطٌ

َب ي مًضيبوٍ َب اؾوتيبزٌ موي قوًز      َب، كك ؾًؾطی فليٍ

(. ايوه تطكيوت ؾوجت مُوبض گبموب      1996 َبيىعی ي كبؾيسا 

َبی كلط  قًز كٍ زض تىؾيم يًنميويع آميىً ثًتطيك اؾيس 

(. 1994تمليووه (زض ؾيؿووتم فصووجي حكووطٌ وقووف زاضز  

ذوًاض ي  َبی عًلٍكبضثطز حكطٌ كف ىيپطيويل ضيی كطش

زضصوسی   54-64، ؾجت مطگ ي ميط ذًاض زض ويككطضيكٍ

(. زض ثطضؾوي  2009 موه ي َمكوبضان    الضيَبی آوُب گطزيس

ااوط چىووس حكووطٌ كووف ضيی آىووبت مكىووسٌ پىجووٍ ثووٍ ضيـ  

 ٌ كووف ىيپطيويوول  زض  پبقووف ضيی قووبخ ي ثووطگ، حكووط

 پطيوس، ايميساكلًپطيوس ي   َوبی اؾوتبمي   كف مقبيؿٍ ثب حكطٌ

مكىوسٌ   ًَؾتبتيًن ثبالتطيه ااط ضا زض كبَف خمقيت آىبت

زاقت. َمچىيه ثبالتطيه فملكطز ويع زض ايه تيمبض مكبَسٌ 

ٍ 2009گطزيس  پبتيل ي َمكوبضان   ای ااوط چىوس    ( . زض مغبعقو

َوب   تطكيت اظ خملوٍ ىيپطيويول ضيی مًضيبووٍ زض ورلؿوتبن    

   ٌ َوبی   كوف  مًضز اضظيبثي لطاض گطىتىس. ثىوبثط وتوبيح حكوط

ٍ ىيپطيويل ي كلطپوبيطييًؼ توب يوك ؾوب  لوبزض ثًزووس كو       

مًضيبووٍ َوب محبىؾوت ومبيىوس      ی زضذتبن ذطمب ضا اظ حملٍ

 (.1388 قيري ي َمكبضان 

 تطكيجووبتي  َووبی گووطيٌ وطيؿتًتًكؿوويه كووف حكووطٌ

 ثوطای كوٍ   ثبقوىس  مي گًاضقي  ي ثب ااط تمبؾي ؾيؿتميك

ً  آىبت زض محصًالت مرتلو اؾتيبزٌ ميكىتط   وس كوٍ  قو

 Lumbrineris اظ يك كطش زضيبيي ثب ووبش فلموي  ايعيه ثبض 

heteropoda        زض اعوطاه خعايوط غاپوه خوسا قوسٌ اؾوت 

   پوبزان  ثوب ووبش تدوبضی   مُمتطيه تطكيت ايه گطيٌ كبضتبح .

4% G كٍ ضيی آىبت ضاؾتٍ ثب  پًعكوساضان ي ؾورت    اؾت

ثبعپًقبن مؤاط اؾت . كبضتوبح زض محويظ اؾويسی پبيوساض     

يعي زض محيظ ذىثي ي لليبيي تدعيٍ موي قوًز . ثىوبثطايه    

صًضت ومك اؾيس كلطيسضيك تُيٍ مي گوطزز ي حكوطٌ   ثٍ 

ككي تمبؾي ثب تأايط كىس اؾت . مصوطه فموسٌ آن فليوٍ    

ذوًاض ثوطوح ، ؾًؾوك كلوطازي ي      ٍكطش ؾوبل آىبت مكىسٌ، 

ايوه حكوطٌ   (. 1390 عبعجي خُطموي   ؾطذطعًمي َبؾت

ٌ % مًخوًز  4يطان ثٍ صًضت گطاووً   كف زض ا ي ثوٍ   ثوًز

كيلً زض َكتبض فليٍ كطش ؾبلٍ ذوًاض ثوطوح    30-40وؿجت 

 (.1390 وًضثرف ي َمكبضان مصطه مي قًز . 

ٌ  ثب تًخٍ ثٍ          ظودوطٌ موً،  ايوه   َوبی  محل ظووسگي پوًض

يل زيبظيىًن كبضايي چىوساوي ووساضز ي زض   ؾمًش ضايح اظ لج

حووب  حبضووط ضيـ خووبيگعيىي ثووطای ككووبيضظان يخووًز 

َوبی اوگوًض   ذؿوبضت َىگيتوي ثوٍ ثوبك    ي ؾوبعيبوٍ    وساقتٍ

ـ   كٍ ثٍ تجـ آن ي  قًزككًض ياضز مي َوب ي   ثىوبثط گوعاض

الووساش ثووٍ اؾووتيبزٌ اظ    ككووبيضظان   ،مكووبَسات فيىووي 

َبی ثؿيبض ثبال كف َبيي اظ لجيل كىييسيض ثب ملؾت حكطٌ

ٍ   عوصا ثوب تًخوٍ     ومبيىس. مي  زض اضتجوبط ثوب   ثوٍ ىقوسان مغبعقو

آىت ي ميعان مصطه  ايهكف مىبؾت فليٍ حكطٌ مقطىي 

ض ظميىوووٍ قىبؾوووبيي ي مقطىوووي  اودوووبش تحقيقوووبت ز آن

ضوطيضی ثوٍ وؾوط موي ضؾوس. زض ايوه       َبی خسيس  كف آىت

 آىوت ضيی خمقيت پًضٌ َبی   كفحكطٌچىس تحقيق تبايط 

مووًضز ي تقيوويه ثُتووطيه ملؾووت، ضيـ ي ظمووبن كووبضثطز  

 گطىتٍ اؾت. مغبعقٍ لطاض
 

 َا مًاد ي ريش

ايه ثطضؾي،  ثبمي َمگه ثب زضذتوبن   ثٍ مىؾًض اخطای     

متط اظ َوم   ثوب يكىوًاذتي ؾوه،      زيؾبعٍ ثب ىبصلٍ  چُبض

ضلووم ي مطالجووت َووبی ظضافووي( اوترووبة ي تيمبضَووب افمووب  

َبی كبمل تصبزىي ثوب   گطزيس. آظمبيف زض لبعت عطح ثلًک

تيموبض   َيوت زضذوت ثوطای َوط تكوطاض( ي     زي تكطاض   قف

 اودبش قس.تيمبضَب فجبضت ثًزوس اظ:

Regentىيپطيويل   -1 
®
 G 0.2%)  ٍ زض  گوطش   50ميوعان   ثو

عيتوط   ميلي 30ميعان  ( ثٍ% SC 5ىيپطيويل   - 2 ،َط زضذت

Padan %4كبضتوبح    -3 ،عيتط آة زض َط زضذوت  20زض 
®
 

G) ٍىيپطيويوول   -4 ،گووطش زض َووط زضذووت  50ميووعان  ثوو

 G0.2% ) 5 ،زض َوط زضذوت   گوطش  40 ميوعان  ثٍزاذلي -   

زض َووط  گووطش 50ميووعان  ( زاذلووي ثووG 0.2%ٍىيپطيويوول  
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ميوعان   ( ثSCٍ %35 ايميساكلًپطيس  كًوييسيض   -6 ،زضذت

 20قوبَس    -7 ،عيتط آة زض َط زضذوت  20عيتط زض  ميلي 20

 .عيتط آة زض َط زضذت

ي  1390َوبی  ايه ثطضؾي زض اؾتبن َمسان عوي ؾوب   

1391     ٌ ی  زض ضيؾتبی ميكه، كوٍ اظ مىوبعق قوسيسا آعوًز

 ضيز، اودبش گطىت.  قمبض مي اؾتبن ثٍ

 ثطای اضظيبثي تيمبضَب اظ قبذص َبی شيل اؾتيبزٌ قس:  

اعو( مقبيؿٍ تقساز ؾًضاخ  ذطيخي پًضٌ َوب اظ ذوبک زض   

  .پبی َط زضذت زض تيمبضَبی مرتلو

يوسی َوط زضذوت  زض َوط     ميعان محصوً  تًع  ة( ثطآيضز

 ض.تيمب

ثٍ زعيل ايه كٍ ثقوس اظ تدعيوٍ ياضيوبوؽ اذوتله ثويه      

ٌ  َب مقىوي  ثلًک زض لبعوت عوطح آموبضی     َوب  زاض وكوسوس، زاز

تدعيوٍ ياضيوبوؽ   . كبمل تصبزىي تدعيٍ ياضيوبوؽ گطزيوس  

ي مقبيؿٍ ميبوگيه تيمبضَب  SASَب ثٍ كمك وطش اىعاض  زازٌ

 ای زاوكه اودبش قس. ثٍ ضيـ آظمًن چىس زامىٍ

 

 وتیجٍ ي بحث

ااط  َبی ي مقبيؿٍ ميبوگيه تدعيٍ ياضيبوؽ مطكتوتبيح      

ی تقساز ؾوًضاخ ذطيخوي پوًضٌ    كف ضي حكطٌ یمبضَبيت

ي گووطيٌ ثىووسی ميووبوگيه زي ؾووبعٍ  َووب، فملكووطز محصووً 

( وكبن زاز كٍ ااط متقبثول ؾوب    91ي  90تيمبضَب  ؾبعُبی 

َوبی َوط ؾوب      زازٌ كٍ ثوٍ تجوـ آن   اؾتزاض  تيمبض مقىي *

 خساگبوٍ تدعيٍ ياضيبوؽ قسوس.

 90وتبيح حبصل اظ تدعيٍ ياضيبوؽ تيمبضَب زض ؾوب         

 وكبن زاز  كٍ ثيه تقساز ؾوًضاخ َوبی ذطيخوي پوًضٌ َوب     

 0001/0 P< 45/151 , F= 12،6 (df=    ي فملكوطز تيمبضَوب

 009/0 P< 56/8 , F= 12،6 (df=    زض تيمبضَوبی مرتلوو

 زاض يخًز زاضز.س اذتله مقىيآظمبيكي ثب قبَ

َب ي  پًضٌي تقساز ؾًضاخ ذطيخميبوگيه تيمبضَب ثطای      

كوبن زازٌ قوسٌ   و 1فملكطز محصوً  زض خوسي  قومبضٌ    

َب زض تيمبضَبی  ؾًضاخ ذطيخي پًضٌتقساز اؾت. كمتطيه 

گطش ثوٍ اظای َوط    50گطاوً  زاذلي ىيپطيويل كًوييسيض ي 

ثوبالتطيه تقوساز ؾوًضاخ     ي 68/4ي  33/3زضذت ثتطتيت ثب 

فوسز ؾوًضاخ( ثوطآيضز     33/17ذطيخي زض تيموبض قوبَس    

ٍ اظای گوطش اوگوًض ثو    566قس. فملكطز زض تيمبض قبَس ثوب  

ثوبالتطيه فملكوطز زض تيمبضَوبی     توطيه ي  يك زضذت پوبييه 

گطش ثوٍ اظای َوط    50كًوييسيض ي گطاوً  ىيپطيويل زاذلي 

َوط زضذوت    گط ش ثٍ اظای 2966ي  3216زضذت ثتطتيت ثب 

 .مكبَسٌ قس

 ٍ ثوويه تقووساز ؾووًضاخ   یوتووبيح ثطضؾووي تقيوويه ضاثغوو

َب ي ميوعان فملكوطز محصوً  زضذتوبن زض      ذطيخي پًضٌ

 یتقوساز ؾوًضاخ َوب    هيثو كٍ وكبن زاز تيمبضَبی مرتلو، 

 ،ثووب فملكووطز زضذتووبن  مووبضيَووب زض َووط ت پووًضٌ يذطيخوو

R  هيوي تج تيضوط ي مىيوي ثوب   َمجؿتگ
زض  ، زضصوس 93/0( 2

 (.1 قكل  يخًز زاضز1390ؾب  

 1391وتبيح حبصل اظ تدعيٍ ياضيبوؽ تيمبضَب زض ؾوب      

 وكبن زاز  كٍ ثيه تقساز ؾًضاخ َوبی ذطيخوي پوًضٌ َوب    

 0001/0 P< 76/30 , F= 12 ،6 (df=    ي فملكوطز تيمبضَوب

 0001/0 P< 97/13 , F= 12 ،6(df=  زض تيمبضَبی مرتلو

يك زضصس احتمب  آظمبيكي زض مقبيؿٍ ثب قبَس زض ؾغل 

 زاض يخًز زاضز.اذتله مقىي

ي تقوساز ؾوًضاخ ذطيخو   مقبيؿٍ ميبوگيه تيمبضَب ثطای     

اضائٍ   2زض خسي   91َب ي فملكطز محصً  زض ؾب   پًضٌ

گطزيسٌ اؾت. تيمبضقبَس اظ وؾط تقوساز ؾوًضاخ ذطيخوي    

فوسز ؾوًضاخ ثوٍ اظای يوك      67/8َب ثبالتطيه مقوساض    پًضٌ

گووطش ثووٍ اظای يووك   3/483لكووطز  زضذووت( ي كمتووطيه فم

لجل تيمبضَبی كًوييوسيض ي    زضذت( ضا  زاقت. مكبثٍ ؾب 

گوطش ثوٍ اظای يوك     50ىيپطيويل گطاوً  زاذلي ثوٍ ميوعان   

فسز كمتطيه تقساز ؾوًضاخ   56/1ي  43/0زضذت ثتطتيت  ثب

ذطيخي پًضٌ ضا زاقتىس. ثبالتطيه فملكطز ويوع زض ايوه زي   

 .تيمبض مكبَسٌ گطزيس
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 .1390در تيمارَاي مختلف سال عذاد سًراخ خريجي ي عملكرد بٍ ازاي َر درخت تمياوگيه  -1 جذيل

 تعذاد  تيمار

 سًراخ خريجي

عملكرد )گرم بٍ ازاي  

 َر درخت(

 a 53/1±33/17  e 75±7/566 شاَذ

 bc 16/1±33/7  c 85±2200 گرم  50درصذ بٍ ميسان  4كارتاپ گراوًل 

 c 33/1±68/4  a 57±7/2966 گرم  50درصذ داخلي ، بٍ ميسان  2/0گراوًل فيپريويل 

 b22/1±35/8   c 82±6/2066  گرم  40درصذ  داخلي، بٍ ميسان  2/0گراوًل فيپريويل 

 bc 12/1±67/5  b 65±3/2683 گرم  50درصذ  خارجي، بٍ ميسان  2/0گراوًل فيپريويل 

 b 41/1±59/8  d 64±7/1466 ميلي ليتر  30، بٍ ميسان SC 5%فيپريويل داخلي 

 c 25/1±33/3  a 78±7/3216 ميلي ليتر  20كًوفيذير بٍ ميسان 

)مقايسٍ مياوگيه بٍ ريش  يك درصذ استاحتمال دار در سطح   اختالف معىييجًد حريف غيرمشابٍ در َر ستًن وشاوگر 

  .داوكه(

 
 . 90 سال دربا عملكرد محصًل درختان  َا تعذاد سًراخ خريجي پًرٌمعادلٍ رگرسيًن  -1شكل 
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 .1391در تيمارَاي مختلف در سال  تعذاد سًراخ خريجي ي عملكردمياوگيه  -3جذيل 

 .)بٍ ريش آزمًن چىذ دامىٍ اي داوكه( يك درصذ استاحتمال دار در سطح  حريف غيرمشابٍ در َر ستًن وشاوگر اختالف معىي

 

ٍ  وتبيح ثطضؾي ثويه تقوساز ؾوًضاخ ذطيخوي      یضاثغو

محصوً  زضذتوبن زض تيمبضَوبی    َب ي ميعان فملكطز  پًضٌ

 يذطيخو  یتقوساز ؾوًضاخ َوب    هيثو كٍ وكبن زاز  مرتلو،

 ،ثووب فملكووطز محصووً  زضذتووبن  مووبضيَووب زض َووط ت پووًضٌ

R  هييتج تيضطثب مىيي  يَمجؿتگ
 زضصوس  87/0 ( ثطاثوط  2

  وتووبيح مطثًعووٍ زض قووكل يخووًز زاضز.  1391 ؾووب   زض

 وكبن زازٌ قسٌ اؾت.  2قمبضٌ 

 
   .91 سال دربا عملكرد محصًل درختان  َا  تعذاد سًراخ خريجي پًرٌمعادلٍ رگرسيًن  -2شكل

 

 كووف كووٍ حكووطٌ حبضووط وكووبن زازثطضؾووي  وتووبيح      

ثوٍ اظای  گطش  50ثٍ ميعان   %0.2ىيپطيويل زاذلي گطاوً  

( ثوٍ  SC350 كًوييوسيض    سيساكلًپطيمياَط زضذت ي تيمبض  

ااطات كىتطعوي مىبؾوجي ضيی    زض َط زضذتگطش  20 ميعان

R² = 0/87 
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 تيمار
 تعذاد

 سًراخ خريجي
 (بٍ ازاي َر درخت عملكرد )گرم 

67/8±15/1 شاَذ a   66±3/483 d 

گرم 50درصذ بٍ ميسان  4كارتاپ گراوًل   5/0±8/1 b  59±2400 b 

گرم 50درصذ داخلي ، بٍ ميسان  2/0گراوًل فيپريويل    24/0±68/1 bc  72±2900 a 

گرم 40درصذ  داخلي، بٍ ميسان  2/0گراوًل فيپريويل   27/0±43/2 b  68±2250 b 

گرم 50ميسان درصذ  خارجي، بٍ  2/0گراوًل فيپريويل   23/0±56/1 bc  71±2866 a 

فيپريويل داخلي   SC 5% ميلي ليتر 30، بٍ ميسان   35/0±5/2 b  49±7/1666 c 

ميلي ليتر 20كًوفيذير بٍ ميسان   15/0±43/0 c  81±3000 a 
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ؾًضاخ ذطيخي پًضٌ َب ي زض وتيدٍ اىعايف  زكبَف تقسا

ي زض  قتٍفملكطز وؿجت ثٍ تيمبض قبَس ي ؾبيط تيمبضَب زا

ااطات كىتطعي مىبؾت حكوطٌ كوف    .يك گطيٌ لطاض گطىتىس

ظازٌ ي ؾيؿتميك كًوييسيض لجل ي ثط اؾبؼ تحقيقبت يعي

وتووبيح  ط اؾووبؼثوو .گووعاضـ قووسٌ اؾووت (1388 ىطاظمىووس 

ضيی تليوبت   زضصوس  هيكوتط يث یزاضا سيساكلًپطيمياايكبن 

ٍ يظودطٌ مً ي كبَف ذؿوبضت آىوت ي زض وت   یَب پًضٌ  دو

ٍ  اؾوت ثوًزٌ  فملكوطز محصوً     فياىعا وتوبيح ايوه    ثوب  كو

مغبثقت زاضز. عصا ثب تًخوٍ ثوٍ ايىكوٍ  حكوطٌ كوف       تحقيق

يكووي اظ مووًاطتطيه تطكيجووبت   سيووساكلًپطيمياؾيؿووتميك 

مقبيؿوٍ  عوصا   ،موً قوىبذتٍ قوس    یپي ثط فليٍ ظودطٌقيميب

ميعان كبضايي تيمبضَبی مًضز آظمبيف ثب ايه حكطٌ كوف  

َبی خبيگعيه مي تًاوس مولک فمول   كفزض مقطىي حكطٌ

 لطاض گيطز.

ثطايه ثب تًخٍ ثوٍ ايىكوٍ ااوطات كىتطعوي تقوسازی اظ      ثىب      

ثوٍ    %0.2گطاووً    زاذلوي ىيپطيويل  كف حكطٌتيمبضَبی 

Regentي ىيپطيويوول   گووطش 50ميووعان 
ثووب َموويه مقووساض ( ®

كووبضايي  ذووًز ضا زض كىتووط  آىووت  ي اىووعايف    ،مصووطه

فملكطز وكبن زازوس ي اظ عحبػ ميبوگيه تقساز ؾًضاخ َبی 

 ٌ كوف  ذطيخي پًضٌ َب ي َمچىيه ميعان فملكطز ثب حكوط

توًان اظ  موي  ،زض يك گطيٌ لطاض گطىتىوس ويع ايميساكلًپطايس 

  ومووًز.لييقووي آىووت اؾووتيبزٌ  آوُووب زض ثطوبمووٍ مووسيطيت ت 

ويوع   زض َوط زضذوت   گوطش  50ثب ملؾت  كبضتبحكف  حكطٌ

مىكوبء  ثوب تًخوٍ ثوٍ     كبضايي  وؿجتبً مىبؾجي وكبن زاز كٍ

ميتًاوس زض مسيطيت تلييقوي آىوت ثوٍ كوبض     عجيقي ثًزن آن 

 40 ثوب ملؾوت   گطىتٍ قًز. تيمبض گطاوً  ىيپطيويل زاذلوي  

 30ثوب ملؾوت     G% 5ي ىطمًالؾيًن موبيـ ىيپطيويول   گطش 

زض َط زضذت ااط كىتطعي كمتطی وؿجت ثٍ ؾبيط ميلي عيتط 

تيمبضَب زاقتىس. زض مدمًؿ ثب تًخٍ ثٍ وتبيح ايه آظمبيف، 

َووبی  ملؾووتزض  G 2/0%گطاوووً  ىيپطيويوول   ىطمًالؾوويًن

ٌ     ،مرتلو آىوت زض   یَوب  ااوطات كىتطعوي ثُتوطی ضيی پوًض

زاقتىس كٍ ثطتوطی   G% 5مقبيؿٍ ثب ىطمًالؾيًن ىيپطيويل 

ٌ ىطمًالؾوو كووف ضا وؿووجت ثووٍ   يًن گطاوووً  ايووه حكووط

ىطمًالؾيًن امًعؿيًن مليؼ آن زض ضيـ ذوبک كوبضثطز   

 زَس.  كف ضا وكبن مي ايه حكطٌ

كف ايميساكلًپطيس ثوطای كىتوط  آىوبتي اظ لجيول     حكطٌ     

قتٍ، ؾييس ثبعك، ميىًظ، پؿيل، تطيپؽ ي قپكك ثوٍ كوبض   

(. مصوطه حكوطٌ كوف    13839مي ضيز  عوبعجي خُطموي   

ثوٍ صوًضت كوبضثطز زض ذوبک      (®Admireايميساكلًپطيس  

 Pseudococcus خُوووت كىتوووط  قپكوووك آضزآعوووًز، 

maritimus گطش  1125-2250، زض ثبك َبی اوگًض ثٍ مقساض

زض َكتبض تًصيٍ قسٌ اؾوت. ايوه حكوطٌ كوف زض ظموبن      

گلسَي زضذتبن ي لجول اظ قورم مصوطه قوسٌ ي پوؽ اظ      

 ىييوط ي   قوًز آثيبضی زضذتبن، تًؾظ ضيكٍ َب خصة مي 

عيتط آة  10ميلي عيتط زض  2/2(. َمچىيه مقساض 1996چبعتع 

 ®ثٍ اظاء َط زضذت اظ حكطٌ كف ايميساكلًپطيس  كىييسيض

350SC     قپكك آضزآعًز زض تبكؿوتبن َوب ضا كىتوط  موي )

(. كبضثطز حكطٌ كف ايميساكلًپطيوس ثوٍ   2004كىس  تًعطاح 

ض ظموبن  ميلي عيتوط ثوٍ اظاء َوط زضذوت اوگوًض ز      20مقساض 

ذطيج پوًضٌ َوبی ظودوطٌ موً اظ ذوبک توبايط ذوًثي زض        

كبَف ذؿبضت آىت زاضز، ثغًضيكٍ زض مقبيؿوٍ ثوب تيموبض    

زضصوسی ي زض مقبيؿوٍ ثوب     350مًخوت اىوعايف    "قبَس"

زضصووسی  220ثبفووث اىووعايف  "فمليووبت ثبمجووبوي"تيمووبض 

 (.1388فملكطز محصً  مي قًز  يعي ظازٌ ي َمكبضان 

طٌ كف ايميساكلًپطايس ثوب ىيپطيويول   مقبيؿٍ وتبيح حك      

وكبن مي زَس كٍ ىطمًالؾيًن گطاوً  ىيپطيويل اظ عحوبػ  

كبضايي لبثل ضلبثت ثوب ايميساكلًپطايوس موي ثبقوس. ثويه زي      

ىطمًالؾيًن ثكبض ضىتٍ ىيپطيويل، ىطمًالؾيًن گطاووً  اظ  

كبضايي ثُتطی ثطذًضزاض ثًز ي گطاوً  ىيپطيويل ثٍ ميعان 

ط زضذت، توب حوسيزی ثوب ايميساكلًپطايوس     گطش ثٍ اظاء َ 50

ميلي عيتط ثٍ اظاء َط زضذت ثطاثوطی   20ذبضخي ثٍ ميعان 

 مي كطز.
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وتبيح حبصل اظ ايه تحقيق، ثب تحقيق كوبضثطز حكوطٌ         

ذوًاض زض  ذًاض ي ضيكٍَبی عًلٍكف ىيپطيويل ضيی كطش

-54ويككط مغبثقت زاقتٍ، ثغًضی كٍ ؾجت مطگ ي ميوط  

ايووه آىووبت گطزيووسٌ اؾووت  مووه ي   زصووسی الضيَووبی 64

ٍ  2009َمكبضان  ی ااوط چىوس تطكيوت     (. َمچىويه زض مغبعقو

كوف   َب، مكرص قس كٍ حكطٌ ضيی مًضيبوٍ زض ورلؿتبن

ىيپطيويل تب يك ؾب  لوبزض ثوٍ حيبؽوت زضذتوبن ذطموب اظ      

 (.1388حملٍ مًضيبوٍ َب مي ثبقس  قيري ي َمكبضان 

ً ثىبثطايه مصطه ذبک كوبضثطز ىطم        ن گطاووً   ًالؾوي

آة ي  ظي زض قوطا اياذط مُط مبٌ زض  كف ىيپطيويل حكطٌ

ي ثقووس اظ ثطزاقووت محصووً  ي  ( َمووساناؾووتبن  ييَووًا

َىگووبمي كووٍ فمليووبت ظيووط ذووبک كووطزن مًَووب ثووٍ ذووبعط 

خلًگيطی اظ ذغط ؾطمبظزگي اودبش مي قوًز فوليٌ ثوط    

ايىكٍ وگطاوي ثبليمبوسٌ ؾم زض محصً  تًعيسی ضا ثطعطه 

ٌ    ،ومبيس مي َوبی   ااط كىتطعي مىبؾوجي ضا ضيی خمقيوت پوًض

آىت  زض مىغقٍ ضيكٍ  افموب  موي كىوس. معيوت زيگوط ايوه       

ؾپطی قسن زيضٌ كوبضوؽ آن توب    ،تبضيد كبضثطز آىت كف

ثبقس، َمچىيه َمعموبوي   َب مي ىصل ثقسی ي تككيل ميًٌ

فمليبت ذبک كطزن ثب كبضثطز حكطٌ كف اظ اودبش فمليبت 

لوت ي َعيىوٍ موي ثبقوس ويوع      اضبىي كٍ مؿتلعش صطه ي

 ثٍ فىًان يوك ضيـ وؿوجتبً  تًان ميكىس.  عصا خلًگيطی مي

مىبؾت خُت مجبضظٌ ثب آىوت ي خلوًگيطی اظ اوتقوب  ثوبلي     

 ىكووٍيثووب يخوًز ا  مبووسٌ ؾووم زض محصوً  تًصوويٍ وموًز.   

آىبت كبَف  تيخمق يظضاف یتب ثب ضيقُب كًزيكًقف م

ثوٍ   سنيتب ضؾ يقًز، يع یي اظ مصطه ؾم ذًززاض بثىسي

َىووًظ اؾووتيبزٌ اظ ؾوومًش    ييبيميطقوويضاٌ حوول م كيوو

 اؾت. وبپصيطاختىبةمجبضظٌ ثب ظودطٌ مً  یكف ثطا حكطٌ
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Abstract 

Vine Cicada, Psalmocharias alhageos (Hom.: Cicadidae), is a key pest of vine in Iran. Pest nymphs 

feed on  vine roots sap and their adults damage the vines by ovipositing in branches. In a field study, 

during  two years based on a random complete block design, with 8 treatments and 6 replications, 

the efficacy of two formulations of Fipronil (SC 5%  and G 0.02% g/vine) at different 

concentrations, imidacloprid (Confidor
®
 350SC ) (at 20 ml/vine) and cartap (Padan 0.5% g/vine) 

were assessed against Vine Cicada in Hamedan province. Treatments were applied in March 2012 

and 2013, by making a 20-cm groove with a radius of one meter at under the canopy of vines. The 

number of nymphal exit holes and vine yield were subjected to analysis of variance followed by 

Duncan’s test. Based on The results 2012 and 2013, number of exit holes were observed for 

imidacloprid (3.33, 0.43), Foreign fipronil at 50 g (4.86, 1.56), and Iranian imported fipronil at 50 g 

of granule /vine (5.76, 1.68), respectively. The highest yield was observed in imidacloprid (3216.7, 

3000 g/grape cluster) and Iranian fipronil at 50 g of granule /vine (2966.7, 2900 g/grape cluster), 

while the lowest yield was observed in control (566.7 g/grape cluster, 483.3 g/grape cluster) in two 

years stung, respectively. Based on our results, fipronil (G 0.02%) (at 50 g/vine) and imidacloprid 

(Confidor
®
 SC 350) at 20 ml/vine can reduce population of vine cicada and increase yield if applied 

at suitable time.  
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