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 در شرایط صحرایی( Cacopsylla pyricola (Förster)ارزیابی حساسیت نسبی شش رقم گالبی به پسیل گالبی )
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طق در تمام منا (.Pyrus communis L)، آفت مهم درختان گالبيCacopsylla pyricola (Förster)پسيل گالبي، 
کشت گالبي در ايران با بيشترين اهميت اقتصادي است. پوره ها و حشرات کامل اين آفت از شيره گياهي تغذيه مي کنند. تغذيه پسيل ها 
موجب ترشح مقادير زيادي عسلک روي برگ ها و ميوه ها و همچنين جلوگيري از رشد درخت، نکروز برگ، کاهش اندازه ميوه، زنگ 

شود. در نتيجه عملکرد محصول به طور قابل توجهي کاهش مي يابد. از اينرو حمله پسيل ها مهم ترين مسئله زدگي و ريزش ميوه مي 
مديريت کنترل آفت در باغات گالبي ايران است. از آنجائيکه پسيل گالبي قادر به توسعه مقاومت نسبت به حشره کش هاي شيميايي 

د است و غلظت هاي استفاده شده به طور پيوسته در حال افزايش است. از طرفي است، دايره کارآيي حشره کش ها براي حذف آن محدو
مصرف کنندگان استفاده کمتر از حشره کشها را روي محصول گالبي درخواست مي کنند. از اين رو بررسي ارقام گالبي جهت تعيين 

ر برنامه مديريت آفت است. بررسي حاضر با هدف مقاومت طبيعي و پايدار به پسيل گالبي يک استراتژي کارآمد به منظور گنجاندن د
ارزيابي حساسيت نسبي شش رقم گالبي به پسيل گالبي انجام شده است. آزمايشات در ايستگاه تحقيقات باغباني مبارکه در قالب طرح 

رقام گالبي شامل شاه ميوه، ساله در سه سال متوالي انجام شد. ا 25بلوکهاي کامل تصادفي با شش تيمار و سه تکرار روي درختان گالبي 
سبري، فلسطيني، لوئيزبون، بوره ژيفارد و کميس بود. حشرات کامل با انتخاب تصادفي چهار شاخه و سه مرتبه ضربه زني در قيف اشنايدر 

ي به صورت برگ از هر درخت شمارش شدند. نمونه بردار 10جمع آوري و شمارش شدند. تخم ها و پوره ها نيز با نمونه برداري تصادفي 
( تجزيه واريانس شده و ميانگين ها با استفاده از آزمون چندگانه دانکن مقايسه x + 0.5هفتگي انجام شد. داده ها پس از تبديل به مجذور )

 (. تجزيه مرکب سه ساله داده ها نشان داد ارقام گالبي از لحاظ جمعيت پسيل گالبي داراي تفاوت معني داري با يکديگرP < 0.05شد )
(. مقايسه ميانگين ها نشان داد رقم شاه ميوه با بيشترين جمعيت پسيل در يک گروه و ارقام 0.0001P < = 816.18, 5, 30Fبودند )

 سبري و لوئيزبون با کمترين جمعيت پسيل در گروه جداگانه اي قرار گرفتند. پس از ارقام سبري و لوئيزبون ارقام بوره ژيفارد، فلسطيني و
ب کمترين جمعيت پسيل گالبي را به خود اختصاص دادند و هر کدام در گروه جداگانه اي قرار گرفتند. استفاده از ارقام کميس به ترتي

 گالبي داراي حساسيت کمتر نسبت به پسيل گالبي در کشاورزي ارگانيک و در برنامه مديريت تلفيقي پسيل گالبي پيشنهاد مي شود.

 ت، رقم گالبي. پسيل گالبي، حساسي های کلیدی:واژه
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