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 چکيده

باشد. این پژوهش در قالب  از آفات مهم درختان مرکبات در استان مازندران می Archips rosanus (Linnaeus)خوار مرکبات،  پره جوانه شب

تأثیر کاربرد روغن کال از توابع شهرستان بابلسر انجام شد. آزمایش اول جهت بررسی  دو آزمایش جداگانه در باغ مرکبات واقع در روستای مقری

درصد،  9/1در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با سه تیمار شامل روغن معدنی  11/1/39معدنی بر میزان خسارت در زمان گلدهی در تاریخ 

منظور بررسی  میلی لیتر در هزار لیتر آب و شاهد )بدون پاشش( و در سه تکرار انجام شد. آزمایش دوم به 197( با غلظت ECدرصد  9/1آبامکتین )

پاشی، تیمارهای مورد  تأثیر کاربرد روغن معدنی بر تولید میوه در زمان گلدهی مشابه آزمایش اول بود. نتایج آزمایش اول نشان داد بعد از محلول

نگین جوانه های آلوده (. مقایسه میاp< 71/7) دار بود مطالعه از نظر تعداد جوانه آلوده به ازای هر درخت از نظر آماری در سطح یک درصد معنی

عدد بود. نتایج آزمایش دوم نیز نشان داد میزان تولید میوه  b93/9و  a33/21 ،b22/3ترتیب در شاهد، آبامکتین و روغن معدنی  در هر درخت به

به ازای هر درخت اختالف کیلوگرم  a91/122و  a33/129 ،a93/129های  ترتیب با میانگین مربوط به تیمارهای شاهد، روغن معدنی و آبامکتین به

دهی تأثیر سوئی بر تولید میوه  کش آبامکتین در زمان گل داری با هم نداشتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد کاربرد روغن معدنی و حشره معنی

 باشد. می A. rosanusنداشته و قادر به کنترل 

 معدنی، گلدهیآبامکتین، باغ مرکبات، روغن ، Archips rosanus  :هاي کليدي واژه
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Abstract 

Archips rosanus (Linnaeus), is one of the most important pests of citrus trees in Mazandaran province. This study was conducted in 

two separate experiments in citrus orchards located in Maqrikola, Babolsar city. The first experiment was conducted to investigate the effect 

of mineral oil application in flowering time on the damage of this pest in a completely randomized design with three treatments including 

1.5% mineral oil, abamectin (EC 0.8%) with a concentration of 750 ml/100L and control (without spraying) in three replications on 31
th
 

March 2016. The second experiment was conducted to investigate the effect of mineral oil application in flowering time on fruit production 

of citrus trees that were similar to the first one. The results of the first experiment showed that the number of infested shoots per tree were 

statistically different  at 1% level (p <0.01). The mean of infestation in control, abamectin and mineral oil treatments were 21.33a, 9.22b and 

8.89b infested shoots per tree, respectively. The results of the second experiment showed that the average amounts of fruit production were 

128.34a, 125.54a and 122.81a kg per tree in control, mineral oil and abamectin treatments respectively. Ttere was no statistically significant 

difference between them. The results of this study showed that application of mineral oil or abamectin in flowering stage has not harm effect 

on fruit production and it is able to control A. rosanus.  
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  و میزان تولید میوه پرتقال واشنگتن ناول Archips rosanusخوار مرکبات  پره جوانه اثر روغن معدنی بر کنترل شب :همكاران مرزبان عباس آبادی و

 مقدمه

هووا در نووواحی   تنوووآ آفووات مرکبووات و انبوووهی آن   

هوای غیور اصوولی و     دلیل سمپاشی خیز شمال کشور به مرکبات

های مرکبات  خسارات سنگین به باغناآگاهانه سبب وارد آمدن 

(. حشووورات گونووواگون از Damavandian, 2016شوووود ) موووی

عنوان آفوت مرکبوات مطورح هسوتند، از      های مختلف به راسته

هوا، بالپولکوداران،    ها، شوته  توان به شپشک جمله این آفات می

 (. Doganlar, 2007ها اشاره کرد ) بالپوشان و کنه سخت

 Archips rosanus Linnaeusمرکبوات، خوار  پره جوانه شب

(Lep.: Tortricidae) یکووی از آفووات مهووم و جهووانی مرکبووات ،

ای  (. ایوون آفووت حشوورهStanslyand Conner, 2005باشوود ) موی 

فاژ است و از دامنه میزبانی وسیعی برخوردار بووده کوه در    پلی

های مرکبوات غورب اسوتان مازنودران در حوال گسوترش        باغ

(. این آفوت در درجوه   Mafi Pashakolaei et al., 2014باشد ) می

زنود   هوا نیوز خسوارت موی     اول برگخوار بوده اما به گل و میوه

(Cuthbertson and Murchie, 2005   خسوارت آن در درختوان .)

تواند موجب توقوف   جوان و با برگ محدود شدید بوده که می

(. Mafi Pashakolaei et al., 2014رشد و بدشکلی درخت شود )

درصود   97امی که انبوهی جمعیوت آفوت زیواد باشود توا      هنگ

هووای  (. در سووالPirouz, 2015بوورد ) محصووول را از بووین مووی

هوای   اخیرآلودگی شدید و خسوارت زیواد ایون آفوت در بواغ     

هزار هکتار سطح زیور   117مرکبات استان مازندران با بیش از 

( سوبب شوده اسوت کوه سوا نه      Ahmadi et al., 2018کشوت ) 

در  1/7میوزان   شیمیایی زیادی نظیر آبوامکتین بوه   های کش آفت

میزان  پراید به در هزار و استامی 9/1-2هزار، دورسبان به میزان 

(. ایون  Pirouz, 2015) در هزار برای کنترل آن مصرف شود 2-9/1

هوای   ها در اکثر بواغ  کش رویه آفت در حالی است که کاربرد بی

ت، کاهش دشمنان مرکبات مازندران موجب بروز پدیده مقاوم

آفات ثانویه شده است  طبیعی، عدم تعادل بیولوژیکی و طغیان

(Damavandian, 2007لذا اجرای طرح .)    هایی با هودف کواهش

رسوند و از   مصرف سموم شیمیایی بسیار ضروری به نظور موی  

ای برخوردار هستند. روغن معدنی یک جوایگزین   اهمیت ویژه

نترل آفات مهم مرکبوات  های شیمیایی در ک کش مهم برای آفت

هوای   (. روغون Kiss et al., 2005; Kim et al., 2010باشود )  موی 

هوای مصونوعی دوسوتدار محوی       کوش  معدنی برخالف آفوت 

( و یوک  Beattie, 2005; Helmy et al., 2012باشوند )  زیست موی 

های مدیریت تلفیقی آفات برای محصو ت  جزء اساسی برنامه

 Damavandian andاشوند ) ب کشاورزی در سرتاسور جهوان موی   

Kiaeian Moosavi, 2014.) 

ای در کواربرد روغون    هوای اخیور تحقیقوات گسوترده     در سال

معدنی جهت کنترل آفات مرکبات انجام شده است. غلظت مناسوب  

 Coccus hesperidum،ای تون قهووه   روغن برای کنترل شپشک نورم 

(Linneaus)  ،شپشوک اسوترالیایی ،Icerya purchase (Maskell)  و

پاشوی   باشد و زمان روغون  های آردآلود یک درصد می شپشک

های جووان و توازه تفوریخ شوده کوه روی       باید با حضور پوره

غلظوت  . (Beattie ,2005) سطح برگ قرار دارنود، انجوام شوود   

 Panonychus citriدرصد روغن معدنی برای کاهش جمعیت 99/7

McGregor باشد مناسب میDamavandian (2005; 2007).   آفوات

 1/7-9/1وسویله روغون معودنی بوا غلظوت       کلیدی مرکبات به

پاشووی در سووال کنتوورل   درصوود بووا دو یووا سووه بووار روغوون  

تواننود   های معودنی موی   (. روغن(Damavandian, 2016دشون می

 Phyllocopterutaو Pulvinaria aurantii Cockerellبرای کنتورل  

oleivora Ashmed ان توورین آفووات مرکبووات در اسووت کووه مهووم

 .(Radjabpour et al. , 2007باشند، اسوتفاده شووند)   مازندران می

 37و  97میزان غلظوت روغون معودنی را کوه موجوب مورگ       

ترتیوب   شود به می P. aurantiiهای سن دوم و سوم  درصد پوره

. ((Damavandian , 2006 درصوود اعووالم کوورد  71/1و  93/7

درصد و بیشوتر روغون معودنی موجوب کواهش       59/7غلظت 

 Phyllocnistis citrellaداری در خسوارت مینووز مرکبوات    عنیم

Stainton شود می(Damavandian and Kiaeian Moosavi, 2014) .

گوزارش کورد کوه     Damavandian (2016)در پژوهشوی دیگور،   

 پاشووی شووده در جمعیووت آفووات مرکبووات در باغووات روغوون 

 



  1931، شهريور 1، شماره 68های گیاهی: جلد     آفات و بیماری

دلیل عدم ظهور آفات ثانویه  مقایسه با باغات سمپاشی شده، به

و نژادهای مقاوم آفوت و حفاظوت از دشومنان طبیعوی بسویار      

 کمتر بوده است.  

پوره مینووز    براساس مطالعوات انجوام شوده کنتورل شوب     

بوا اسوتفاده از روغون معودنی در اسوترالیا       P. citrellaمرکبات، 

(Beattie et al., 1995( چووین ،)Rae et al., 1996 و ایووران )

(AmiriBesheli, 2008موفقیت )     آمیز بووده اسوت. در مطالعوات

طور قابل  درصد توانست به یکدیگر، روغن معدنی با غلظت 

 Ceroplastes floridensisتوووجهی سووپردار مووومی فلوریوودا،  

(Comstock) (El-Sisi et al., 1995   ،و سوپردار واوی مرکبوات )

Lepidosaphes beckii (Newman)   ،و سووپردار سوویاه مرکبووات

Parlatoria ziziphus (Lucas) (Helmy et al., 2012 را در )

هوای آلووده مرکبوات در مصور کنتورل کنود. در کالیفرنیوا،         باغ

های معدنی برای کنترل دو آفوت مهوم مرکبوات شوامل      روغن

و کنوه قرموز    Aonidiella aurantii (Maskell)سپردار قرمز مرکبات، 

 (.Davidson et al., 1991شوند ) استفاده می P. citriمرکبات، 

 های مرکبوات تحوت فشوار سمپاشوی در بابلسور،      در باغ

A. rosanus که  طوری همانند سایر آفات حالت طغیانی داشته به

هوای   باشود، اموا در بواغ    باغدار مجبور به کنترل شویمیایی موی  

پاشی شده جمعیت این آفت همواره در حد پائین بووده   روغن

(. زموان  Ziaee et al., 2017ی نیسوت ) و نیازی به مبارزه شیمیای

زمان بوا تفوریخ    خوار مرکبات هم پره جوانه دقیق مبارزه با شب

گذران آن از دهه اول فروردین تا اواخر ایون   های زمستان تخم

 A. rosanus(. از یک سو برای کنترل Pirouz, 2015باشد ) ماه می

ران هوا و گلودهی درختوان، باغودا     دلیل همزمانی تفریخ تخم به

باشوند، از   مجبور به مبارزه شیمیایی هنگام گلدهی درختان موی 

های معودنی در ایون زموان توسو       سوی دیگر مصرف روغن

شود. لوذا در   کارشناسان به دلیل احتمال ریزش گل توصیه نمی

دهی مرکبوات   این تحقیق اثر کاربرد روغن معدنی در زمان گل

 مطالعه شد.و میزان تولید میوه  A. rosanusبرای کنترل 

 

 روش بررسي

 محل اجراي تحقيق

 37این تحقیق در یک بواغ تجواری مرکبوات بوه مسواحت      

کال از توابع شهرستان بابلسور انجوام    هکتار واقع در روستای مقری

متور   9777ها در دو قطعه باغ هر یوک بوه مسواحت     شد. آزمایش

ساله پرتقال واشنگتن نواول   17مربع از باغ مورد نظرروی درختان 

Citrus sinensis (Linnaeus) var .navel  صووورت گرفووت. فاصووله

متر بود. این  3ها  متر و فاصله روی ردیف 9ها  درختان بین ردیف

 پژوهش در قالب دو آزمایش جداگانه انجام شد.
 آزمایش اول

پرره   بررسي تأثير روغن معدني برر ميرزان خررارت شرب    

تصوادفی  این آزمایش در قالب طرح کامالً  خوار مرکبات: جوانه

با سه تیمار و سه تکرار صورت پذیرفت. تیمارهوا شوامل روغون    

درصد متعلق به شرکت مهان با درجوه سولفوناسویون    9/1معدنی 

 درصوود و فرمو سوویون مووایع، آبووامکتین   97 ثرموو و موواده  32

 197کشاورز بوا غلظوت    ( متعلق به شرکت شیمیECدرصد  9/1)

ر در هزار لیتر آب و شاهد )بدون هوی  پاششوی( بودنود.    میلی لیت

انجوام   11/1/39ها در زمان گلدهی درختان در تاریخ  پاشی محلول

ردیف از درختان مرکبوات بوا حودود     3شد. برای انجام آزمایش، 

ردیوف بوه سوه     3درخت در هر ردیف انتخاب شود. سوپ ،    97

ی به یوک  گروه سه ردیفی تقسیم شده و هر ردیف به طور تصادف

تیمار اختصاص داده شد. در هر ردیف سه درخت آلووده بوه آفوت    

درخووت( بوورای  21طووور تصووادفی )مجموعوواً   خوووار بووه جوانووه

هوا   آوری داده برداری و جموع  برداری انتخاب شد. جهت نمونه نمونه

متری در چهار جهت از هر درخوت   سانتی 19شاخه حدوداً  3تعداد 

( و بوه  11/1/39ه قبول از مبوارزه )  هوای آلوود   انتخاب و تعداد جوانه

 ( شمارش شدند.19/1/39فاصله چهار روز بعد از مبارزه )
 آزمایش دوم

بررسي تأثير روغن معدني در زمان گلدهي بر توليرد ميروه   

 نوووآ تیمارهووا، شوویوه انجووام آزمووایش و درخترران مرکبررات: 

 



  و میزان تولید میوه پرتقال واشنگتن ناول Archips rosanusخوار مرکبات  پره جوانه اثر روغن معدنی بر کنترل شب :همكاران مرزبان عباس آبادی و

برداری مشابه آزمایش اول بود، با این تفاوت کوه   طریقه نمونه

آذر  23زموان بوا برداشوت محصوول در      برداری هم زمان نمونه

های هر درخت بوه تفکیوک    بود. در این تاریخ وزن میوه1339

 گیری و مقایسه میانگین تیمارها بررسی شد.  اندازه

 آناليز آماري

افوزار   بوه کموک نورم    آوری شده از هر آزمایش های جمع داده

هوا بوا اسوتفاده     تجزیه و تحلیل شد. مقایسه میانگین داده SASآماری 

 انجام شد. tای دانکن و آزمون  از آزمون چند دامنه

 

 نتيجه و بحث

 آزمایش اول

پرره   بررسي تأثير روغن معدني برر ميرزان خررارت شرب    

هوای   نتایج تجزیه واریان  تعوداد جوانوه   خوار مرکبات: جوانه

خوار به ازای هر درخت در زموان قبول از    ه به آفت جوانهآلود

پاشی نشان داد که درختان مورد مطالعه از نظر آلوودگی   محلول

اری به لحاظ آماری با یکدیگر نداشتند  د به آفت اختالف معنی

(F=2.4, df=2, p=0.12نتایج تجزیه واریان  تعداد جوانه .)  های

پاشی حاکی از  از محلول آلوده به ازای هر درخت در زمان بعد

دار بوه لحواظ آمواری بوین تیمارهوا بوود        وجود اختالف معنی

(F=8.98, df=2, p=0.002    با توجه به نتوایج مقایسوه میوانگین .)

پاشی  ، تیمار شاهد در زمان بعد از محلول1ارائه شده در شکل 

های آلووده را داشوت. تیمارهوای روغون      با ترین تعداد جوانه

داری به لحاظ آماری نداشتند،  ین اختالف معنیمعدنی و آبامکت

هر چند کوه تیموار روغون معودنی بوا اخوتالف کموی تعوداد         

های آلوده کمتری داشت. هموانطور کوه مشوخد شود،      جوانه

کوش آبوامکتین دارای توأثیر مشوابهی      روغن معودنی و حشوره  

ترین طریقوه عمول روغون معودنی روی حشورات       بودند. مهم

باشد که موجوب   ها( می نفسی )اسپیراکلهای ت مسدود کردن روزنه

(. Helmy et al., 2012شوود )  خفگی و سپ  مورگ حشورات موی   

های دیگر تأثیر روغن معودنی روی حشورات شوامل     مکانیسم

هوا   ن تأثیر بر اسیدهای چرب حشرات و تداخل در متابولیسم آ

(Cranshaw and Baxendale, 2011 تشووکیل یووک  یووه روی ،)

اه و جلوگیری از استقرار  روهای تازه های مختلف گی قسمت

ظهور یافته حشرات روی گیاه و حل کردن  یه مومی خارجی 

بدن حشره  و به موجب آن از دست رفتن آب بودن و سوپ    

تورین   (. حسواس Helmy et al., 2012باشوند )  مرگ حشوره موی  

خوار مرکبات به شورای  محیطوی    پره جوانه مرحله زیستی شب

باشد و بهترین زمان مبارزه بورای کنتورل     روهای سن اول می

(. با توجه Alizadeh and Shayan, 2017شود ) آفت محسوب می

زموان بوا تفوریخ     پاشی در مطالعه حاضر که هوم  به زمان روغن

تووان بیوان داشوت کوه      تخم و ظهور  روهای سن اول بوود، موی  

پوره   کاربرد روغن معدنی سوبب مورگ  روهوای سون اول شوب     

های آلوده  مرکبات و به موجب آن کاهش تعداد جوانهخوار  جوانه

های مصونوعی ماننود    کش شده است. تأثیر روغن معدنی و حشره

مشوابه بووده    P.citrellaآبامکتین در کنترل پروانه مینووز مرکبوات،   

 .((Damavandian and Kiaeian Moosavi ,2014 است
 

 

 
 

ازای هر درخت برای  بهمقایسه میانگین تعداد جوانه آلوده  -1شکل 

پاشی )حروف بزرگ و کوچک  های قبل و بعد از محلول تیمارها در زمان

دار بین تیمارها قبل و بعد از  دهنده اختالف معنی ترتیب نشان به

 .باشد( پاشی می محلول

Fig. 1. The mean comparison of number of the infected shoot per 

each tree for treatments at before and after spraying. (Uppercase and 

lowercase letters showing significant differences between treatments 

before and after spraying, respectively) 
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  1931، شهريور 1، شماره 68های گیاهی: جلد     آفات و بیماری

های آلوده در هر تیمار به ازای هور درخوت بوه     تعداد جوانه

نشوان داده شوده اسوت.     2های آزمایشوی در شوکل    تفکیک گروه

های آلوده به ازای هور درخوت    نتایج تجزیه واریان  تعداد جوانه

وجوود اخوتالف   حاکی از  1پاشی در گروه  در زمان بعد از محلول

(. F=8.17, df=2, p=0.019) دار به لحاظ آماری بین تیمارها بوود  معنی

های آلوده بعود   شود، بیشترین تعداد جوانه همانطور که مشاهده می

پاشی مربوط به تیمار شاهد و بوه دنبوال آن آبوامکتبن و     از محلول

بعد  1های آلوده در گروه روغن معدنی بود. همچنین، تعداد جوانه

افووزایش و در  درصوود 13/1پاشووی در تیمووار شوواهد   از محلووول

و  درصود  23/23ترتیوب   مارهای آبامکتین و روغون معودنی بوه   تی

کاهش یافته است. نتوایج تجزیوه واریوان  تعوداد      درصد 31/19

پاشوی   های آلوده به ازای هر درخت در زمان بعد از محلوول  جوانه

 ,F=1.92, df=2) 3( و F=2.99, df=2, p=0.126) 2هووای  در گوروه 

p=0.227 )دار آماری بین تیمارهوا   حاکی از عدم وجود اختالف معنی

های آلوده بعود از   بود. نتایج مشابهی به لحاظ افزایش تعداد جوانه

پاشووی در شوواهد و کوواهش آن در تیمارهووای آبووامکتین و  محلووول

دسوت آمود. در    های دوم و سوم آزمایش به روغن معدنی در گروه

د جوانوه آلووده بعود از    ، تیمار روغن معدنی کمترین تعودا 2گروه 

پاشی را نتیجه داد، به طوریکوه میوزان کواهش آلوودگی در      محلول

 درصود  13/19و  درصد 39/32ترتیب  روغن معدنی و آبامکتین به

 درصود  73/97هوای آلووده    بوده و در تیمار شواهد تعوداد جوانوه   

دسوت آموده در    افزایش داشت. کمتورین تعوداد جوانوه آلووده بوه     

مربوط به تیمار آبوامکتین بوود. هور چنود کوه       3تیمارها در گروه 

 میوزان کوواهش آلووودگی در ایوون گوروه در تیمووار روغوون معوودنی  

( بوود.  درصود  39/21( بیشوتر از تیموار آبوامکتین )   درصد 72/23)

 درصود  15/91در تیموار شواهد    3میزان افزایش آلودگی در گروه 

 هوای آلووده در تیموار    برآورد شد. در هر سه گروه، تعوداد جوانوه  

کش آبامکتین و روغن معدنی روند کاهشی داشتند. کواهش   حشره

های آلوده در تیمارهای آبامکتین و روغن معدنی بعود   تعداد جوانه

کننودگی آنهوا روی  روهوای     پاشی به سبب اثر سرکوب از محلول

کوش آبوامکتین در    باشد. تأثیر حشوره  خوار می سن اول آفت جوانه

لحاظ  های آلوده به تعداد جوانهمقایسه با روغن معدنی در کاهش 

داری نداشت. مقایسه درصد کاهش خسوارت   آماری تفاوت معنی

کوش   پره جوانه خوار مرکبات توس  روغن معودنی بوا حشوره    شب

2 (t=-0.74, p=0.512 )(، t=0.22, p=0.848) 1 های آبامکتین در گروه

 اشتند.داری ند نیز به لحاظ آماری تفاوت معنی( t=-0.12, p=0.910) 3و 

های آلووده بوه ازای هور     نتایج تجزیه واریان  تعداد جوانه

درخت در طوول آزموایش )قبلعبعود از مبوارزه( در تیمارهوای      

داری بین تیمارهوا وجوود    مطالعه نشان داد که اختالف معنیمورد 

(. نتایج مقایسه میوانگین تیمارهوا در   F=8.07, df=2, p=0.0001دارد)

با توجه به نتایج، تیموار شواهد دارای   ( ارائه شده است. 1)جدول 

کوه    بیشترین تعداد جوانه آلوده به ازای هر درخت بوده، در حوالی 

تیمارهای آبامکتین و روغن معدنی اختالفی با یکودیگر نداشوتند،   

هر چند به لحاظ عددی تیمار آبامکتین دارای تعداد جوانوه آلووده   

دلیول فعالیوت    بیشتری بود. این اختالف هر چند نواچیز شواید بوه   

کوه   طوری بیشتر دشمنان طبیعی در تیمار روغن معدنی باشد. همان

(2014)Aydogdu  کشی روغن معدنی برعک   اعالم نمود اثر حشره

رود، لذا شورای  بورای    آبامکتین بالفاصله پ  از پاشش از بین می

شود. از طرفی طبوق گوزارش    فعالیت دشمنان طبیعی نیز فراهم می

Ziaee et al. (2017) ًدرصد دستجات تخوم   57،  حدوداA. rosanus 

پاشی شده توس  شوکارگرها و   های روغن در طی یک سال در باغ

عوامل کنترل بیولوژیکی از بین رفته و جمعیت آفت هموواره زیور   

 سطح زیان اقتصادی قرار گرفته است.  

های آلووده بوه ازای هور     نتایج تجزیه واریان  تعداد جوانه

رهای مورد مطالعه نشان داد که بین تیمارهوا در  شاخه برای تیما

دار آماری وجود نداشت  پاشی اختالف معنی زمان قبل از محلول

(F=4.25, df=2, p=0.097    نتووایج تجزیووه واریووان  تعووداد .)

های آلوده به ازای هر شاخه برای تیمارهای مورد مطالعوه   جوانه

دار بوه   عنوی پاشی حاکی از وجود اخوتالف م  در زمان بعد از محلول

(. F=12.54, df=2, p=0.0001) لحاظ آماری در سطح یک درصد بود

دهد کوه تیموار شواهد     ( نشان می3نتایج مقایسه میانگین )شکل 

کوش آبوامکتین    دارای بیشترین تعداد جوانه آلوده بوده و تیمار حشره

های بعدی قرار گرفتنود، هور چنود     ترتیب در رتبه و روغن معدنی به

   .داری وجود نداشته است ها اختالف معنیکه بین تیمار



  و میزان تولید میوه پرتقال واشنگتن ناول Archips rosanusخوار مرکبات  پره جوانه اثر روغن معدنی بر کنترل شب :همكاران مرزبان عباس آبادی و

 

 
 

های آلوده در تیمارهای مورد مطالعه برای هر گروه  تعداد جوانه -2شکل 

دهنده  پاشی )حروف متفاوت نشان های قبل و بعد از محلول در زمان

 باشد(. پاشی می دار بین تیمارها بعد از محلول اختالف معنی

Fig. 2. The number of infected shoots in the studied treatments for 

each group at before and after spraying (Different letters showing 

significant differences between treatments after spraying). 

 
 

مقایسه میانگین تعداد جوانه آلوده به ازای هر شاخه برای  -8شکل 

 پاشی های قبل و بعد از محلول تیمارهای مورد مطالعه در زمان

دار بين  دهنده اختالف معني ترتيب نشان به)حروف بزرگ و کوچک 

 باشد( پاشي مي تيمارها قبل و بعد از محلول

Fig. 3. The mean comparison of the number of infected shoot per 

each branch for the studied treatments at before and after spraying 

(Uppercase and lowercase letters showing significant differences 

between treatments before and after spraying, respectively) 

 

های آلوده به ازای هور   نتایج تجزیه واریان  تعداد جوانه

بعد از مبوارزه( بورای    درخت و شاخه در طول آزمایش )قبلع

داری در بوین تیمارهوا بوه     تیمارها نشان داد که اختالف معنوی 

 ,F=15.13, df=2سطح یوک درصود وجوود دارد )    لحاظ آماری در

p=0.0001 1(. همچنین با توجه به نتایج مقایسه میانگین )جدول،) 

های آلوده هم به ازای هر درخوت و هوم    بیشترین تعداد جوانه

کوه    شاخه مربوط بوه تیموار شواهد بووده اسوت. در صوورتی      

هوای   کش آبامکتین و روغن معودنی در رتبوه   تیمارهای حشره

قرار گرفته و از نظر توأثیر بور کواهش میوزان خسوارت       بعدی

خوار مرکبات هوم بوه ازای هور درخوت و هوم       پره جوانه شب

 شاخه در یک گروه آماری قرار داشته و تفاوتی با هم ندارند.

کنترل پایدار و مبتنی بور حفاظوت از محوی  زیسوت بوه      

های دوستدار طبیعت منجر به کواهش اسوتفاده از    کمک روش

شیمیایی و باقیمانده آنها در محی  زیسوت و زنجیوره   ترکیبات 

 (. آلودگی زیست محیطوی Pirouz et al., 2017شود ) غذایی می

هوا موجوب عودم تعوادل بیولووژیکی       کش ناشی از کاربرد آفت
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  1931، شهريور 1، شماره 68های گیاهی: جلد     آفات و بیماری

از طوورف دیگوور، افووزایش  (.Damavandian, 2007شوووند ) مووی

تقاضا برای محصول مرکبات ارگانیوک وجوود دارد، بنوابراین    

برخووی از ترکیبووات کووم خطوور بایسووتی بوورای جووایگزینی     

 Damavandianهای مصنوعی رایج معرفوی شووند )   کش حشره

and Kiaeian Moosavi, 2014    از آنجائی کوه تولیود محصوول .)

چالش بزرگ برای کش یک  تازه با حداقل سطح باقیمانده آفت

باشد، استفاده از روغن معدنی به عنوان یک  مرغوبیت میوه می

جایگزین برای مدیریت آفات در سرتاسر جهان در نظر گرفته 

 (. Stansly and Conner, 2005شود ) می

های معودنی علیوه آفوات مرکبوات      کارایی و تأثیر روغن

د درصو  37توا   19هوا، سوپردارها و مینووز مرکبوات      شامل کنه

. جمعیت آفوات  ((Ping and Yongfan,2002 شده استگزارش 

درصد روغون معودنی هموراه بوا      9/1در باغ مرکبات در تیمار 

 , .Khalid et al هرس درختان بیشترین کاهش را داشوته اسوت  

درصود موجوب    9/7. کاربرد روغن معدنی بوا غلظوت   ((2012

 P. citrellaدرصدی  روهای مینوز مرکبوات   1/31مرگ و میر 

.در مطالعوه حاضور، روغون    Amiri-Besheli , 2008)  شده است

درصد که به طور میانگین در سوه گوروه    9/1معدنی با غلظت 

خووار   درصودی خسوارت آفوت جوانوه     23/29سبب کواهش  

پاشوی در   های آلوده قبل و بعد از روغن مرکبات )نسبت جوانه

تیمار روغن معدنی( شده است که با توجه به غلظت مصورفی  

 نوآ متفاوت آفت با مطالعات با  همخوانی دارد. و

ترتیوب   درصد بوه  3/7و  1/7های  روغن معدنی با غلظت

درصوودی روی  91/11و  99/91سووبب موورگ و میوور  روی  

 KordFirozjaee and)پووره مینوووز مرکبووات شووده اسووت شووب

Damavandian ,2018) همچنین .Kiaeian Moosavi (2012)   بیوان

درصد برای کنتورل   39/7عدنی با غلظت داشت که اثر روغن م

P. citrella     تقریباً مشابه ایمیداکلوپراید و آبامکتین بوود کوه بوا

نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد، چرا که میزان کنترل روغن 

داری  معوودنی و آبووامکتین در مطالعووه حاضوور اخووتالف معنووی 

 بایکدیگر نداشتند.

اربرد روغون  ، کو Toorani et al. (2016)براساس گوزارش  

درصودی   72/57درصد سوبب مورگ و میور     2ولک با غلظت 

 شده است.  A. rosanusخوار مرکبات  پره جوانه تخم شب

بیوان داشوتند کوه     Fernandez et al.(2006)ای  در مطالعوه 

 3/53کاربرد روغن معدنی در باغوات سویب موجوب کواهش     

 :Cydia pomonella (L.) (Lepدرصدی در خسارت کرم سویب، 

Tortricidae)      شده است. کاربرد روغون معودنی سوبب کواهش

و در  C. pomonellaهای گذاشوته شوده و بواروری     تعداد تخم

 .Cariac et al) نهایت کاهش خسارت ایون آفوت شوده اسوت    

پره  در کنترل شب Taverner et al. (2011)ای  . در مطالعه(2003,

 :Epiphyas postvittana (Walker) (Lepای روشون سویب،   قهووه 

Tortricidae)  و همچنینRizzo et al. (2012)  ،در کنترل کرم آلو

Grapholita funebrana (Treitschke) (Lep: Tortricidae)  بیووان

داشتند که کاربرد روغن معدنی سوبب کواهش خسوارت ایون     

آفات شده است. نتایج مطالعات با  تأثیر کاربرد روغن معدنی 

دهد کوه   نشان می Tortricidaeه های خانواد پره را در کنترل شب

 های مطالعه حاضر مطابقت دارند.  با یافته

نیوز جوزء آنهاسوت بوه      A. rosanusپیچان کوه   آفات برگ

ها از جمله گوزاتیون و آوانت مقاومت نشوان   کش برخی حشره

. آنها مکانیسم مسئول مقاومت بوه  (Smirle et al. ,2003)اند داده

هووای اسووتراز بیووان کردنوود.  مآوانووت را افووزایش فعالیووت آنووزی

های اخیر در فلوریدا اسوتفاده از آبوامکتین را بوه دلیول      توصیه

مدیریت مقاومت به کاربرد سه بار در سال محدود کرده است. 

کوش   ها، آبوامکتین بوه عنووان آفوت     کش همچنین در میان آفت

 Damavandian andبنودی شوده اسوت )    بسیار خطرنوا  طبقوه  

Kiaeian Moosavi, 2014   بنووابراین احتمووال ظهووور پدیووده .)

های مرکبات شمال  مقاومت توس  این آفت به آبامکتین در باغ

 کشور زیاد است.

 مشاهدات انجام شده در رابطه با میزان فعالیوت دشومنان  

پاشی شوده و سوم پاشوی شوده      طبیعی در روی درختان روغن

 مشخد کرد که جمعیت و میزان فعالیت دشمنان طبیعی روی
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طووری کوه    پاشوی شوده بسویار بیشوتر بوود بوه       روغندرختان 

خووار روی ایون درختوان توسو       دستجات تخم آفوت جوانوه  

دشمنان طبیعی فعال از بین رفته بود )مشواهدات نگارنودگان(.   

پاشی شده توانوایی بازسوازی    های روغن دشمنان طبیعی در باغ

هوای   کوش  جمعیت خود را داشته و در صوورت حوذف آفوت   

ه سورعت جمعیووت خووود را بازسووازی  مصونوعی از محووی  بوو 

 .(Damavandian, 2016; Devoto et al., 2007) خواهند کرد

های معدنی به تنهوایی یوا در ترکیوب بوا یوک عامول        روغن

افزایوی داشوته و اثورات سووء      عنوان امولسیفایر، اثر هم میکروبی به

هوای   کمتری برای محی  زیست دارند و برای اسوتفاده در برناموه  

IPM شووند  توصیه می( Khayami and Ateyyat , 2002)  اسوتفاده از .

Bacillus thuringiensis Berliner subsp kurstaki  بووا غلظووت یووک

در باغوات   A. rosanusخوار مرکبات  درصد برای کنترل کرم جوانه

توان  بنابراین می. ((Pirouz et al. ,2017باشد  مرکبات قابل توصیه می

معودنی و ایون عامول میکروبوی در مبوارزه بوا کورم        با تلفیق روغن 

 دست آورد. خوار مرکبات نتایج بهتر و تأثیرگذارتری را به جوانه

 
مقایسه میانگین تعداد جوانه آلوده به ازای هر درخت و شاخه  -1جدول 

 در تیمارهای مورد مطالعه در طول مدت زمان آزمایش

 پاشی( )قبلعبعد از محلول
Table 1. The mean comparison of number of the infested shoot per 

each tree and branch in the studied treatments in test time 

(before+afterspraying) 

Sampling unit Treatments 
Number of 
tree/branch 

Mean±SE 

Tree  

Control 18 18.61±2.49a** 

Abamectin 18 10.39±1.14b 

Mineral oil 18 9.61±1.31b 

Branch  

Control 72 4.65±0.23a** 

Abamectin 72 2.60±0.32b 

Mineral oil 72 2.40±0.56b 

**Mean with the different letters in mean column for each sampling 

unit are statistically significant different (p<0.01) 

 

 آزمایش دوم

معدني در زمان گلدهي بر توليد ميوه بررسي تأثير روغن 

نتایج تجزیه واریان  تأثیر تیمارها  درختان پرتقال واشنگتن ناول:

بر میزان تولید میوه به ازای هر درخت در این آزمایش نشان داد 

دار آماری در بین تیمارها وجود نداشت   که اختالف معنی

(F=2.05, df=2, p=0.95نتایج مقایسه میانگین در ج .) نشان  2دول

دار بین تیمارها، بیشترین  رغم عدم اختالف معنی دهد که علی می

میزان تولید میوه در تیمار شاهد و بدنبال آن در روغن معدنی و 

دهد که  دست آمد. این نتایج نشان می کش آبامکتین به حشره

در زمان گلدهی درختان مرکبات  11/1/39پاشی در تاریخ  محلول

کش  ید میوه نداشته است و دو ترکیب حشرهتأثیر منفی بر تول

 طور مشابه عمل کردند. به آبامکتین و روغن معدنی

مقادیر تولید میوه به ازای هر درخت به تفکیک هر گروه 

ارائوه شوده    3آزمایشی برای تیمارهای مورد مطالعه در شوکل  

، تیمارهوا از  1شوود، در گوروه    است. همانطور که مشاهده موی 

داری بوه لحواظ آمواری     میووه تفواوت معنوی    نظر میزان تولیود 

(، هور چنود بوا ترین میوزان     F=0.53, df=2, p=0.613نداشتند )

تولید میوه مربوط به تیمار روغن معدنی بوده و کمترین آن در 

، تیمارهوا  2تیمار شاهد حاصل آمده است. همچنین در گوروه  

د تفاوت معنی داری با یکدیگر از نظر میزان تولید میوه نداشتن

(F=0.61, df=2, p=0.573  اگر چه با ترین میزان تولیود میووه ،) 

کوش آبوامکتین بووده و تیمارهوای شواهد و       مربوط به تیمار حشوره 

 3روغن معدنی تقریباً برابر بودند. نتایج تجزیوه واریوان  در گوروه    

نیز نشان داد که مشابه دو گروه قبلی، تیمارهوا از نظور میوزان تولیود     

 (. درF=2.96, df=2, p=0.128دار آمواری نداشوتند )   میوه تفاوت معنی

کوه بوا ترین و    طووری   این گروه رونود متفواوت بووده اسوت بوه      

ترتیب مربوط بوه تیمارهوای شواهد و     ترین میزان تولید میوه به پائین

 کش بوده است. حشره

 

مقایسه میانگین میزان تولید میوه )کیلوگرم به ازای هر درخت(  -2جدول 

 .برای تیمارهای مورد مطالعه در زمان برداشت

Table 2. The mean comparison of the amount of fruit production 

(Kilograms per each tree) for the studied treatments 

at the harvest time. 

Treatments Number of tree Mean±SE 

Control 9 128.34±12.56an.s 

Abamectin 9 122.81±13.22a 

Mineral oil 9 125.54±11.49a 

n.s: Means with the same letters in column are notstatistically 

significant different (p>0.05) 



  1931، شهريور 1، شماره 68های گیاهی: جلد     آفات و بیماری

 
میانگین میزان تولید میوه )کیلوگرم به ازای هر درخت( برای  -4شکل 

 تیمارهای مورد مطالعه در هر گروه آزمایشی در زمان برداشت 

 )حروف مشابه در هر گروه نشان دهنده عدم وجود 

 باشد( دار بین تیمارها می اختالف معنی

Fig. 4. The average of fruit production (kilograms per each tree) for 

the studied treatments in each test group at the harvest time (The 

same letters in each group showing no significant differences 

between treatments) 

 

کوش آبوامکتین بوا     هنگامی که روغون معودنی و حشوره   

شوان بورای    یکدیگر مقایسه شودند، هوی  تفواوتی در توانوایی    

نبوود. خطور    A. rosanusکاهش خسارت و سورکوب آلوودگی   

یابد کوه   سمیت حاد برای گیاه )گیاهسوزی( زمانی افزایش می

ها در غلظت نادرست آماده شده و هنگامی به کار رونود   روغن

شود  که درختان در استرس کم آبی بوده و دمای محی  زیواد با 

(Damavandian and Kiaeian Moosavi, 2014   بر خوالف بواور .)

عموم که مصورف سوموم شویمیایی و روغون معودنی هنگوام       

گلدهی درختان مرکبات سبب ریزش گل و کاهش تولید میووه  

شود، مطالعه حاضر نشوان داد کوه تحوت شورای  مطلووب       می

 27و رطوبوت نسوبی بوا ی     سلسویوس درجه  39)دمای زیر 

کش آبامکتین و به ویژه روغون معودنی    شش حشرهدرصد(، پا

تواند بدون تأثیر سوء  درصد در زمان گلدهی می 9/1با غلظت 

 در A. rosanusبرای درختان استفاده شود. اگر چوه مبوارزه بوا    

های آلوده اجتنواب   هنگام گلدهی به دلیل خسارت زیاد در باغ

یز بهوار و پوائ   ناپذیر است. روغن معدنی در شرق مصور و در 

درجوه سلسویوس بیشوتر نیسوت،      33هنگامی که دمای هوا از 

کووار  هطووور ایموون بوور روی درختووان پرتقووال بوو توانوود بووه مووی

. هی  گونه ریزش میوه روی درختان (Helmy et al., 2012)رود

 پرتقال تامسون ناول تیمار شده با روغن معدنی مشاهده نشود 

Damavandian, 2016)).  درصود روغون معودنی در     9/1کاربرد

اوایل بهار )زمان گلدهی( تأثیر سووئی بور میوزان تولیود میووه در      

 Razzaghi) .(Ibrahim , 1990) درختوان مرکبوات نداشوته اسوت    

Chemazkoti, 2014) های مختلوف روغون    ارزیابی تأثیر غلظت

 درصوود( در کنتوورل شووته جوووالیز    1و  19/7، 9/7معوودنی ) 

Aphis gossypii Glover     هنگام گلودهی درختوان مرکبوات روی

که کمترین و بیشترین تعوداد میووه روی    نشان دادریزش میوه 

درصود و   9/7هر درخت مربوط به تیمارهای روغون معودنی   

میووه بووده اسوت و     1/33و  9/33ترتیب با میوانگین   شاهد به

دار آموواری بووین تیمارهووا وجووود نداشووته     اخووتالف معنووی 

دهود کوه    . نتایج مطالعه فوق نشوان موی  (Ibrahim , 1990)است

کاربرد روغن معدنی در زمان گلدهی تأثیر سووئی بور ریوزش    

 میوه ندارد که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.

دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد کوه روغون    نتایج به

کش آبامکتین از نظر تأثیر بر کاهش خسوارت   معدنی و حشره

اختالف آماری با یکدیگر  A. rosanus خوار مرکبات کرم جوانه

نداشته و حتی روغن معدنی از لحاظ کنترل این آفت و کاهش 

میزان خسارت بهتر عمل کرده اسوت. از طورف دیگور، نتوایج     

تأثیر کاربرد ایندو تیمار در زمان گلدهی بر میزان تولیود میووه   

کش آبامکتین عمل کرده  نشان داد که روغن معدنی مشابه حشره

طبق آمار هواشناسوی اسوتان مازنودران هموواره رطوبوت       است.

 درصود و دموا   57نسبی محوی  در تموام طوول سوال بیشوتر از      

 39)به جزء موارد استثنائی و کوتاه مدت( نیز هموواره کمتور از   

درجه سلسیوس است، بنابراین شرای  اقلیموی بسویار مسواعد و    

هوای   روغون دهد توا از   مطلوب استان مازندران این امکان را می

 حتی در زمان گلدهی برای کنترل آفات مرکبات اسوتفاده  معدنی
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  و میزان تولید میوه پرتقال واشنگتن ناول Archips rosanusخوار مرکبات  پره جوانه اثر روغن معدنی بر کنترل شب :همكاران مرزبان عباس آبادی و

کرد. در چنین شورایطی صودمات وارده بوه محوی  زیسوت بوه       

حداقل رسیده و از طغیان آفات گوناگون در آینوده ممانعوت بوه    

 آید. عمل می

 

 سپاسگزاري

وسیله نویسندگان از حمایوت و همکواری دانشوگاه     بدین

بع طبیعی ساری به سبب در اختیار قورار  علوم کشاورزی و منا

 کنند. دادن امکانات پژوهشی تشکر و قدردانی می
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