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گندم روي سنگیاهی تجاري شیمیایی و دو عصارهکشحشرهاثر کشندگی سه 
Eurygaster integriceps Putonدر مزرعه و آزمایشگاه

اصغر و علی1پور، مهدي حسن1، هوشنگ رفیعی دستجردي*1قنبالنیقدیر نوري ، 1پریسا هنرمند
1فتحی

پزشکی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانگروه گیاه-1

)24/8/95: تاریخ پذیرش1/4/95: تاریخ دریافت(

چکیده
Eurygaster integricepsسن گندم،  Puton،شیمیایی کنترل در حال حاضر .باشدمزارع گندم و جو در ایران میترین آفتمهم

با (تیاکلوپرید +شیمیایی دلتامترینکشحشرهدر این پژوهش اثرات کشندگی سه .رودترین روش براي کنترل این آفت به شمار میمتداول
و دو )در هکتارلیترمیلی300با غلظت (، دلتامترین)هکتارلیتر در میلی75با غلظت (هالوترینالمبداسی،)لیتر در هکتارمیلی1000غلظت 

-شآزمای.بررسی شدي سن گندم در مزرعه و آزمایشگاه رو)لیتردر هکتارمیلی1000با غلظت (®و سیرینول®پالیزینعصاره گیاهی تجاري 
انجام 1394و1393هاي طی سال3سن مادر و پوره سنتکرار علیه4هاي کامل تصادفی با اي در قالب طرح آزمایشی بلوكمزرعههاي

1/90و 100تلفاتترتیب با میانگین رین بههالوتتیاکلوپرید و المبداسی+ هاي دلتامترینکشنشان داد حشرهدو سال بررسی نتایج.  گرفت
و 100تلفاتبه ترتیب با میانگین تیاکلوپرید+ دلتامترینو هالوترین المبداسیهمچنین . بیشترین کارایی را در کنترل حشرات بالغ داشتنددرصد 

معادل LC50با ®دلتامترین و سیرینولنشان داد که زیست سنجیهاي شآزمای.هاي سن گندم داشتندبیشترین تاثیر را روي پورهدرصد38/96
در مقایسه با هاي گیاهی در هر دو بررسی، عصاره.داشتندترتیب بیشترین و کمترین کشندگی را ماده موثره بر لیتر بهلیترمیکرو2155و 35/1

.نشان دادندروي سن گندمکشی کمتريخاصیت حشرههاي شیمیایی کشحشره

هیهاي گیاها، عصارهکشاثر کشندگی، حشره، Eurygaster integriceps:هاي کلیديواژه
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مقدمه
Eurygaster integricepsسن گندم،  Putonمهم ، -

ها و حشرات پوره. باشدترین آفت گندم و جو در ایران می
این آفت با تغذیه از گندم و جو در مراحل مختلف بالغ

ش و کاه) خسارت کمی(رویشی موجب کاهش عملکرد 
,Radjabi(شوند می) خسارت کیفی(خاصیت نانوایی 

به طور ندم در حال حاضر کنترل جمعیت سن گ). 2000
ها کشحشرهبیشتر.گیردمیبه روش شیمیایی انجامعمده

آلی، ترکیبات فسفره آلی، هاي کلرهاعم از هیدروکربن
ي مصنوعی سمیت باالیی یدیپایرتروترکیبات کارباماتی و 

Gul(نسبت به سن گندم دارند et al., از دهه ).2006
-مثل المبداسیيیدیپایرتروتاکنون استفاده از سموم 1990

، ®، دلتامترین®دسیس(و دلتامترین ) ®کاریت(هالوترین 
به دلیل سمیت کمتر براي به طور عمده) ®دلتارین

پستانداران و پایداري کمتر در محیط زیست نسبت به سایر
,Critchley(ها ترجیح داده شدند کشحشره اما ). 1998

عالوه بر ایجاد نیزیاستفاده مداوم از این ترکیبات شیمیای
زیست هاي هاي مقاوم سن گندم باعث آلودگیجمعیت
-Amir(شودمیو از بین رفتن دشمنان طبیعی آفت محیطی

Maafi et al., 2001.(
متاسفانه هنوز هم ،همه عوارض جانبیاین وجودبا

تریناصلی،تاثیرو سرعتبه دلیل قطعیتکنترل شیمیایی
طبق آمار سازمان . شودمحسوب میگندمرل سنـکنتروش

حفظ نباتات کشور سطح مبارزه شیمیایی با سن گندم در 
ترین سم مورد و رایجدو میلیون هکتار حدود1393سال 

-Ministry of Jehad-e(بوده استاستفاده دلتامترین 

Agriculture (Iran), 2014 .(
توانند به عنوانمیگیاهیيهارهعصاوسانسهاا

چراکه .به کار روندمصنوعی شیمیایی تترکیباجایگزین
- میداشته، به سرعت تجزیهروي پستاندارانیسمیت کم

Daoubi(باشندشوند و به صورت محلی در دسترس می et

al., 2005; Kim et al., هـگون2000وددـح). 2005
یـطبیعکشهحشرحاوي ترکیبات هـکدارددوـجواهیـگی

گیاهانه ـثانویيبولیتهامتاازديیازاددـتع.باشندمی

ندگی زداربامانندريفتاروژیکیفیزیولوات رـثاداراي
ـنـد یباشــمتــفآاترــحشروي اي و دورکنندگیتغذیه

)Moralle-Rejesus et al., -حشرهازدهتفاـسا). 1984

در حال به سرعتتفاآلکنتردرگیاهیبا منشاءهايکش
عهـتوسودـتولیهـهزینیشافزالـلیدهـب. گسترش است

هاي کشحشرهي رویه، کاربرد بیدـجدیهاي شـکهرـحش
هايشـکهرـحشهـباترـحشمتومقایشافزا،مصنوعی

دشمنان طبیعی، حشرات ، سمیت مستقیم براي نوعیـمص
يهزینهانسان و افشان و سایر جانوران غیر هدف وگرده

دریـتواردانوعیـمصياـکشههحشرازدهستفاايباال
هاي با کشحشرهازدهستفاا،توسعهلحادريهارکشو
مینماید صرفهبهونمقربه طور روزافزوناهی ـگیمنشاء

)Raja et al., 2001.(
تیاکلوپرید با نام تجاري +دلتامترینکش حشره
ازگروه (کش دلتامترین مخلوطی از دو حشره1پروتئوس
از گروه سموم (و تیاکلوپرید ) يپایرتروییدسموم 

، سیستمیککشبوده و یک حشره) ينئونیکوتینویید
کش این حشره. استبا طیف تاثیر وسیعتماسیگوارشی و

موجب مرگ آن، سیستم عصبی حشرهدرلایجاد اختالبا 
). Bayer Crop Science, 2016(شودمی

با 2هالوترین با نام تجاري کاراتهکش المبداسیحشره
گوارشی - با خاصیت تماسییکشحشره3زئونتکنولوژي

در برابر نوربوده که قوي و متعلق به گروه پایرتروییدها
-المبداسیر تکنولوژي زئون ماده موثرهد. استمقاوم

- حشرهنای.شودمیاحاطهها میکروکپسولهالوترین توسط

حشرات نفوذ کرده و سبب اختالل جلدکش به سرعت در 
-اختالل در فعالیت ماهیچه،توقف تغذیه،در سیستم عصبی

همچنین اثر طوالنی مدت . شودمرگ حشرات میفلج وها، 
Perrin(و طیف تاثیر وسیع دارد  et al., این . )1998

کش به عنوان سم انتخابی سن گندم در ایران و بعضی حشره

1. Proteus®

2. Karate®

3. Zeon technology
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Kocak and(خیز کاربرد دارد کشورهاي سن

d SheikhiHaghshenas an;, 2006Babaroglu
Garjan, 2012.(

از گروه 1کش دلتامترین با نام تجاري دسیسحشره
- بوده و داراي اثر تماسیپایرتروییدي هايکشحشره

اي سریع که با اثر ضربهباشدمیو غیرسیستمیکگوارشی
Talebi(شودمیباعث فلج شدن سیستم عصبی حشرات 

Jahromi, 2008.(
اخیر در ایران و در بعضی هاي کش طی سالاین حشره
با سن گندم در سطح خیز جهت مبارزهکشورهاي سن

Areshnikov and(وسیعی به کار رفته است 

991; Sheikh and Al Rahbi,Kostyukovskii, 1
2014et al.,Sheikhi Garjan1996;.(

در حقیقت 2کش پالیزینکش و کنهصابون حشره
ونعناعيعصارهبه همراهیلابون غلیظ روغن نارگص

یکشو کنهیکشحشرهو خاصیتباشدمیاوکالیپتوس
واثر کرده فیزیکیطورکش مذکور بهحشره. داردتماسی 

اسکلتبهصدمهوتنفسیسیستمدراختاللبا ایجاد
Kabiri(دشومیحشراتمرگموجبخارجی and

Amiri-Besheli, 2012.(
عصاره فرآوري شده سیرحاوي 3سیرینولکش حشره

تماسی و فیزیکی است کشحشرهسیرینول یک. باشدمی
مرگ حشراتموجبتنفسیسیستمدرکه با ایجاد اختالل

-ها در گلخانهسفیدبالککنترلدرکشاین حشره. شودمی

، هاشپشکها، مینوز،هاي گیاهان زینتی و سبزي و صیفی
- موثر میها باغها و ها درگلخانهکنهها وزنجركها،تریپس

Danay-Tous(باشد et al., هدف از انجام این ). 2014
کشی دو عصاره گیاهی تجاري به پژوهش مقایسه اثر حشره

خطر و سازگار با محیط زیست با هاي کمکشعنوان حشره
تیاکلوپرید، +دلتامترین(کش شیمیایی متداول سه حشره
.باشدمیگندمل سندر کنتر) هالوترین و دلتامترینالمبداسی

1. Desis®

2. Palizin®

3. Sirinol®

هامواد و روش
-کش شیمیایی و دو حشرهدر این پژوهش از سه حشره

-آزمایش. استفاده شد1جاري به شرح جدول کش گیاهی ت

ها در دو شرایط مزرعه و آزمایشگاه روي سن گندم اجرا 
:شدند

ايهاي مزرعهآزمایش-1
ابتدا بر اساس کانون آلودگی محلی سن گندم در استان 
اردبیل، منطقه کورائیم شهرستان نیر، مکان آزمایش انتخاب 

اي طی مدت آزمایش مزرعه). Honarmand, 2008(شد 
در روستاي ) 1394و 1393هاي در سال(دو فصل زراعی 

28بوسجین واقع در بخش کورائیم شهرستان نیر در 
ي گندم آبی کیلومتري جنوب شهرستان اردبیل در مزرعه

این بررسی در قالب طرح آزمایشی . دگاسکوژن انجام ش
. تیمار انجام گرفت6تکرار و 4هاي کامل تصادفی با بلوك

کش تعداد چهار کرت آزمایشی هر کدام با براي هر آفت
تهیه و براي جدا کردن ) 5×10(متر مربع 50مساحت کل 

هاي چوبی استفاده هاي آزمایشی از یکدیگر از تیركکرت
ري از بادبردگی و تاثیر احتمالی سم در به منظور جلوگی. شد

متر 10ها متر و بین بلوك5ها هاي مجاور بین کرتکرت
ماه با استفاده از اواسط اردیبهشت. فاصله در نظر گرفته شد

گیري از جمعیت سن مادر به از روش کادر اندازي نمونه
. ي آزمایشی انجام شدصورت هر سه روز یکبار در مزرعه

هاي مادري دهی گندم و زمانی که تراکم سنقهادر مرحله س
عدد در متر مربع رسید، مقدار سم مصرفی مورد نیاز 4به 

از .محاسبه شد) متر مربع50هر تکرار (براي چهار تکرار 
®و سیرینول®تیاکلوپرید، پالیزین+هاي دلتامترینکشحشره

لیتر میلی5/1هالوترین کش المبداسیلیتر، از حشرهمیلی20
با (لیتر آب 8لیتر  درون میلی6کش دلتامترین و از حشره

ها در لیتر پوشش یکنواخت سمی روي بوته8توجه به اینکه 
حل شد و محلول تهیه شده ) کردمتر مربع ایجاد می200

بار ریخته 3پاشی سمفشاردرون سمپاش پشتی تلمبه بغل با
هیه محلول براي ت. پاشی شدو به صورت یکنواخت محلول

لیتر در 400کش مقدار آب مصرفی در یک هکتار حشره
.نظر گرفته شد
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هاي مورد استفاده در آزمایشکشحشره- 1جدول 
Table 1. Insecticides used in experiment

ManufacturesConcentrationTrade nameCommon name
Bayer Crop Science1000 ml/haProteus®deltamethrin+thiacloprid
Syngenta75 ml/haKarate®lambda-cyhalothrin
Behavar Shimi300 ml/haDesis®deltamethrin
Kimia Sabzavar1000 ml/haPalizin®Insecticidial soap
Kimia Sabzavar1000 ml/haSirinol®Insecticidial emulsion

یک روز برداري براي نمونهآزمایشدر هر دو سال
ها به کار شمارش حشرات کامل و پوره،پاشیقبل از سم

50×50کادراندازي و با استفاده از کادر چوبیروش 
در (کادر در هر کرت ششو با انداختنمتريسانتی

به دلیل1393در سال . انجام شد)متر مربع5/1مجموع 
پاشی در زمان سم، آب و هواییشرایطنامساعد بودن 

پاشی،سمو بعد ازگرفتهاي سن سه انجامپورهخروج
سهها آنهايهاي زنده و پورهسنبرداري و شمارش نمونه

پاشی در زمان سم1394در سال .شدانجام پاشی سمروز بعد 
برداري و کار نمونهانجام گرفتهاي مادرياوج ریزش سن

انجام شدپاشی سمازروز بعدسهاز حشرات بالغ زنده 
)Babaroglu, 2006Kocak and(.نمونهدر پایان-

هر یک از تیمارها با استفاده از فرمول تلفاتدرصد،برداري
.گردیدتیلتون محاسبه - هندرسون

تیمارها تلفات درصد = 1 − ×× × 100 TوT=در تیمار سمی قبلمیانگین تعداد آفتبه ترتیب
از محلول پاشیو بعد CوC= قبل در تیمار شاهدمیانگین تعداد آفت به ترتیب

پاشیبعد از محلولو
بررسی آزمایشگاهی-2

بعد ار سنجی آزمایشگاهی، به منظور انجام زیست
برداري ریزش سن گندم در مزارع گندم منطقه، کار نمونه

در هفته آخر فروردین ماه و هفته اول اردیبهشت ماه سال 
جه به نتایج به دست با تو. شدبه صورت روزانه انجام 1394

اردیبهشت ماه 7هاي مادري تاریخ سنآمده اوج ریزش 
یک هفته بعد از اوج ریزش، تمامی درست. تعیین شد

اردیبهشت 14(حشرات مورد آزمایش فقط در یک روز 

بین دو موقعیت واقع کیلومتر 10اي به شعاع از منطقه) ماه
در ) 48o16'52.99"Eو38o0'45.84"N(جغرافیایی 

و37o57'48.87"N(متر و1466ارتفاع 
48o14'38.44"E ( متر در روستاي 1517در ارتفاع

. آوري شدندبوسجین منطقه کورائیم استان اردبیل جمع
هاي زیست براي انجام آزمایشآوري شده حشرات جمع

برايبه ظروف پرورش انتقال یافتند و در آزمایشگاهسنجی
استفادهآبوهاي گندم خشکدانهازمادرهايسنتغذیه

-آزمایش مقدماتی جهت تعیین محدوده غلظتابتدا . شد

درصد تلفات روي سن 25- 75کش که هایی از هر حشره
که کف بیترتنیبد.کردند انجام شدگندم ایجاد می

1واتمنیبا کاغذ صافمتريسانتی9پالستیکیظروف پتري

هاي تهیه شده نیم سپس از هر یک از غلظت. شدپوشانده
عدد15تعداد وختهیریصافکاغذيرولیتر محلولمیلی
Jafarpour(منتقل شديپترهرداخل به مادر سن  et al.,

وجود آمدن سمیت منظور جلوگیري از بهبه). 2011
ها، درپوش ظروف از قسمت مرکز به پتريتدخینی داخل

پوشانده مش60متر سوراخ و با پارچه توريقطر یک سانتی
مایش آز.شدشاهد از آب مقطر استفادهماریتيبرا.شد

K.B.W.F(مدل 2سنجی در داخل اتاقک رشد بیندرزیست

درجه سلسیوس، رطوبت 25±2دماي در تنظیم شده )720
8ساعت روشنایی و 16درصد و دوره نوري 70±5نسبی 

24پس از سپري شدن مدت . ساعت تاریکی انجام گرفت
ساعت از شروع آزمایش، ظروف پتري از داخل اتاقک 

1. Whatman
2. Binder
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و با تعداد حشرات مرده شمارش، رشد بیرون آورده شد
.اصالح شد)1925(1استفاده از فرمول ابوت

غلظت 5اد سپس با استفاده از فاصله لگاریتمی تعد
و 76/1، 5/5، 38/17، 55.محاسبه شدکشحشرهبراي هر 

کش براي حشرهمیکرولیتر ماده موثره بر لیتر55/0
2و 2/5، 5/14، 8/39، 110، تیاکلوپرید+ دلتامترین

- کش المبداسیبراي حشرهمیکرولیتر ماده موثره بر لیتر

میکرولیتر ماده 08/0و 25/0، 88/0، 93/2، 10،هالوترین
، 1833، 2600،کش دلتامترینبراي حشرهموثره بر لیتر

براي میکرولیتر ماده موثره بر لیتر650و 45/918، 5/1293
و 8/680، 2/1183، 2056، 3600و®کش پالیزینحشره

®کش سیرینولبراي حشرهلیترمیکرولیتر ماده موثره بر400

.به دست آمد
تجزیه آماري

اي پس از تیمارهاي آزمایشی مزرعهتلفاتدرصد 
version 9.1-SAS)SASافزار نرممحاسبه با استفاده از 

Institiute, 2003 (مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
05/0در سطح احتمال SNKها با روش دادهنیانگیمسهیمقا
≤Pبراي محاسبه .انجام شدLC50ترکیبات مورد آزمایش

- و همان نرمهادادهتیپروباز روش تجزیه در آزمایشگاه

بر اساس آمدهدستبهمقایسه مقادیر.شداستفادهفزارا
رسم . صورت گرفت% 95همپوشانی بین حدود اطمینان 

.انجام گرفتExcelافزار نرمبا نمودارها

نتایج
هاي میانگین درصد تلفات هر یک از تیمارها روي سن

و 2در جدول 1393سال در 3هاي سن مادري و پوره
1394هاي مادري در سال میانگین درصد تلفات روي سن

.ارائه شده است3در جدول 
هاي به دست آمده در مورد نتایج تجزیه واریانس داده

کارایی تیمارها علیه حشرات کامل و پوره طی دو سال در 

2. Abbott

دار در منطقه کورائیم بیانگر وجود اختالف آماري معنی
بین تیمارهاي آزمایشی در سه روز پس از درصد 5سطح 

- سمدر روز سوم بعد از1393در سال . باشدپاشی میسم

) درصد81/22(و کمترین ) درصد100(پاشی بیشترین 
-ترتیب در تیمارهاي المبداسیهاي سن بهتلفات علیه پوره

همچنین تیمارهاي . مشاهده شد®هالوترین و پالیزین
100هالوترین تلفات المبداسیتیاکلوپرید و+ دلتامترین

درصدي روي حشرات بالغ نشان دادند و کمترین تلفات 
) درصد25/32(®روي حشرات کامل در تیمار سیرینول

+ تیمار دلتامترین1394در سال ). 2جدول (مشاهده شد 
®کش سیرینولدرصد بیشترین و حشره100تیاکلوپرید با

شرات بالغ نشان درصد کمترین تلفات را روي ح64/16با 
).3جدول (دادند 

ترین و براساس نتایج تجزیه پروبیت، سم دلتامترین کم
). 4جدول (را دارا بودند LC50بیشترین ®سم سیرینول

- تیاکلوپرید و المبداسی+ هاي شیمیایی دلتامترینکشحشره

. در درجات بعدي سمیت قرارگرفتندهالوترین به ترتیب
کمتر در LC50با ®که سم پالیزینهمچنین نتایج نشان داد 

تر سمیبراي حشرات بالغ سن گندم®مقایسه با سم سیرینول
.بود

خطوط واکنش حشرات کامل سن گندم به لگاریتم 
1هاي تیمارهاي سموم شیمیایی و گیاهی در شکل غلظت

.  نشان داده شده است
مرگ و میر و نمودار پروبیت (سنجی خطوط زیست

دهد که بیشترین حشرات کامل این آفت نشان می) غلظت
ترتیب بود و بعد از آن به) 3/3±73/0(®شیب در پالیزین

هالوترین با ، المبداسی)89/1±37/0(با شیب ®سیرینول
تیاکلوپرید با شیب + ، دلتامترین)1/1±12/0(شیب 

-جایگاهدر) 81/0±09/0(و دلتامترین با شیب ) 01/0±9/0(

که شیب خط معرف با توجه به این. هاي بعدي قرار گرفتند
-اثر متغیرهایی است که در بروز پاسخ و چگونگی اندازه

کنش گیري آن دخالت دارند، لذا، وقتی پاسخ، نتیجه برهم
به عنوان مثال با یک (ترکیب با یک محل تاثیر منفرد باشد 

ر این ، د)آنزیم معلوم یا یک واکنش متابولیکی خاص



روي سن گندميگیاهی تجارشیمیایی و دو عصارهکشهنرمند و همکاران، اثر کشندگی سه حشره70

صورت شیب خط زیاد خواهد بود و برعکس وقتی ترکیب، 
. شودتري داشته باشد، شیب خط کم میجایگاه اثر عمومی

صورت ممکن است شیب خط اطالعاتی راجع به در این
Robertson(نحوه تاثیر ترکیب نیز بدهد et al.,

موازي بودن دو خط واکنش، یعنی یکسان بودن .)2007

این است که دو ترکیب احتماالً نحوه شیب دو خط معرف 
برايش همچنین از شیب خط واکن. تاثیر یکسانی دارند

,Talebi Jahromi(شود مقایسه سمیت نیز استفاده می

2008 .(

در منطقه و پوره سن گندمپاشی علیه حشرات بالغتیمارهاي مختلف در سه روز بعد سمتلفاتمیانگین درصد - 2جدول 
1393کورائیم اردبیل در سال 

Table 2. Percent mortality of different treatments at three days after spraying against overwintered
adults and nymphal stage of Sunn pest in Ardabil Koraeim region in 2014

Percent mortality ±SEConcentration
(ml/ha)

Treatments
AdultNymph

100.00±00a96.38±3.23a1000deltamethrin+ thiacloprid
100.00±00a100.00±00a75lambda-cyhalothrin
87.12±2.94b89.14±2.75b300deltamethrin
40.35±3.1c22.81±1.95d1000Palizin®

32.25±2.78d56.92±2.12c1000Sirinol®

means with different letter in each column are significantly different at 5% level (SNK test)

پاشی علیه سن مادر، در منطقه کورائیم اردبیل در سال روز بعد سمسهتیمارهاي مختلف در تلفاتمیانگین درصد - 3جدول 
1394

Table 3. Percent mortality of different treatments at three days after spraying against overwintered
adults of Sunn pest in Ardabil Koraeim region in 2015

Percent mortality ±SEConcentration (ml/ha)Treatments
Adult

100.00±00a1000deltamethrin+ thiacloprid
80.29±2.87b75lambda-cyhalothrin
57.45±1.9c300deltamethrin
43.41±3.2d1000Palizin®

16.64±2.58e1000Sirinol®

means with different letter in each column are significantly different at 5% level (SNK test)
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در شرایط ،Eurygaster integricepsگذران سن گندم، کش روي حشرات زمستانحشرهسمیت پنج مقایسه - 4جدول 
آزمایشگاهی

Table 4. Comparison of  toxicity of five insecticides on overwintered adult of Sunn pest, Eurygaster
integriceps, under laboratory conditions

X2slope±SE95% CLLC50
( µl a. i./L)NumberTreatments

81.310.9±0.017.33-14.5410.15c300deltamethrin+ thiacloprid
8.881.1±0.1217.75-31.2223.3b300lambda-cyhalothrin
77.290.81±0.090.94-1.981.35d300deltamethrin
20.423.3±0.731557-42592075a300Palizin®

26.381.89±0.371399-51452155a300Sirinol®

Different letters in the table indicates a significant different at 5% level (based on the overlap between 95% CL)

-المبداسیتیاکلوپرید،+هاي دلتامترینکشههاي مختلف حشرپاسخ حشرات کامل سن گندم به غلظت- خطوط دز- 1شکل 

®و سیرینول®پالیزینهالوترین، دلتامترین،

Figure 1. Dose-response lines of adult Sunn pest to various concentrations of deltamethrin+
thiacloprid, lambda-cyhalothrin, deltamethrin, Palizin® and Sirinol®

بحث 
اي و بر اساس نتایج حاصل از بررسی مزرعه

سمیت باالیی هالوترین المبداسیکشحشره،آزمایشگاهی
هايبررسی.گندم داشتهاي سن و پورهبراي حشرات بالغ 

و باباروغلو كاچکومشابه صورت گرفته توسط
)Babaroglu, 2006Kocak and(نیز نشان داده است

اتیل، کش استامیپرید، کلرپیریفوسدر بین شش حشرهکه
و تیاکلوپریدهالوترین، مونوکروتوفوس، المبداسی

ي گذران در مرحلههاي زمستانسنزتاسیپرمترین که روي

ي سیورك در جنوب شرقی ساقه دهی گندم در منطقه
کش کاراته آنتالیاي ترکیه مورد استفاده قرار گرفتند، حشره

موثرترین سم در میان سموم مورد آزمایش روي % 5®زئون
لفات باال پاشی، عالوه بر ایجاد تو پس از سمبودهاین آفت 

ها در آفت ریزي و ظهور پورهتخمهاي بالغ، میزاندر سن
.داده استمذکور را کاهش 

بررسی با توجه به بررسی منابع، این اولین گزارش از 
- میسن گندم ري روي تاثیر سموم گیاهی تجااي مزرعه

®کش پالیزینبر اساس نتایج تحقیق حاضر حشره. باشد

y = 0.8481x + 4.2267

y = 1.0203x + 3.6884

y = 0.7559x + 4.9918

y = 2.6067x - 3.5807

y = 1.6382x - 0.3897
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گذران ایجاد تلفات قابل قبولی روي حشرات بالغ زمستان
در کنترل سن گندم مناسبیتواند به عنوان گزینه نمود و می

حاکی از دیگر نیز محققیني هاالبته گزارش. توصیه شود
به . استدیگر ت افآدر کنترلکش این حشرهمثبتتاثیر

هاي با غلظت®کش پالیزیناز حشرهطور مثال، استفاده
هاي خیار ایران، موجب ام، در گلخانهپیپی2500و 1500

Aphis gossypiiکاهش جمعیت شته جالیز  Gloverبه ،-

درصد شده است 6/90و 9/75ترتیب، به میزان 
)Baniameri, 2008 .( همچنین کاربرد ترکیبات گیاهی

انار هايباغدر ) ي فلفل قرمزعصاره(®تنداکسیرو®پالیزین
درصدي جمعیت 55و 73ترتیب، موجب کاهش بهایران،

Aphis punicaeشته سبز انار، Passerini شده است ،
)Farazmand, 2012.(

کشی و دورکنندگی عصاره سیر توسط خاصیت حشره
Myzus persicaeمحققین مختلف روي شته سبز هلو،

(Sulzer) ،)Dancewicz and Gabrys, 2008( شته ،
Tetranychus،ايکنه تارتن دولکه، A. gosspiiجالیز، 

urticae Koch ،)Kazem and El-Shereif, 2010( ،
Callosobruchusاي حبوبات، سوسک چهار نقطه

maculatus (F.) ،)Ahmed and Abdelbagi, 2014 (
Tutaو پروانه مینوز گوجه فرنگی، absoluta Meyrick ،

)Hossein-Nehal et al., در . گزارش شده است) 2014
اي و ضدتغذیهکشی، ضدیک مطالعه، بررسی اثرات حشره

Curcumaرشدي عصاره استونی برگ زردچوبه،  longa

L.،و عصاره سیرAllium sativum L. روي حشرات بالغ ،
Tribolium castaneum،شپشه قرمز آرد (Herbst)

ها درصد مرگ و میر نشان داد که با افزایش غلظت عصاره
داري همچنین هر دو عصاره به طور معنی. یابدافزایش می

ها و حشرات کامل را کاهش درصد ظهور الروها، شفیره
دادند، ولی عصاره سیر عملکرد بهتري نسبت به عصاره 

Ali(زردچوبه داشت et al., 2014.(
نیز ®کش سیرینولحاضر حشرهبر اساس نتایج تحقیق 

نتایج . ایجاد نمودهاي سنپورهتلفات قابل قبولی روي 
کش رويمشابهی توسط سایر محققین از تاثیر این حشره

کش بررسی تاثیر آفت. به دست آمده استآفات سایر
Agonoscena pistaciaeروي پسیل پسته، ®سیرینول

Burckharat and Lauterer، با غلظت دو در هزار نشان
ی مناسبی در کاهش تعداد تخم یکش کاراداد که این آفت

-هبو پوره پسیل داشته و موجب افزایش وزن محصول پسته
-Danay(شددر مقایسه با شاهد 4%و 10%ترتیب به میزان 

Tous et al., کش مذکور ضمن همچنین حشره). 2014
ضرر بیطبیعی آن کنترل موثر آفت روي برخی از دشمنان 

روي الرو سن یک، چهار و حشرات ®سیرینول. شدارزیابی 
Oenopia conglobataبالغ سوسک شکارگر L. و

Psyllaephagusشفیره و حشرات بالغ زنبور پارازیتویید، 

pistaciae Ferriere،در از دشمنان طبیعی پسیل پسته
®و موسپیالن®کش شیمیایی کانسالتحشرهدومقایسه با

بندي به عبارت دیگر  براساس طبقه. ایمنی بیشتري داشت
)IOBC (در زمره سموم کم خطر روي حشرات ®سیرینول

خطر روي سایر اما بی،P. pistaciaeبالغ زنبور انگل،
مراحل زندگی دشمنان طبیعی ذکر شده قرار گرفت و 

تواند در برنامه میکش مذکورکه حشرهپیشنهاد شد 
پسته مورد استفاده هايباغدر ) IPM(آفات مدیریت تلفیقی 

Kabiri(قرار گیرد  et al., 2012.(
در تحقیق سنجیزیستحاصل از بر اساس نتایج 

از نظر درجه گیاهی هاي کشکه حشرهبا وجود اینحاضر
کش ولی حشره،نداشتندبا هم داريمعنیسمیت اختالف

در ).4جدول(تر بود سمی®نسبت به سیرینول®پالیزین
نسبت به ®کش گیاهی پالیزینحشرهنیزاي بررسی مزرعه

سنحشرات کاملکارایی بیشتري در کنترل ®سیرینول
در خصوص مقایسه اثر ).3و 2هاي جدول(گندم داشت 

هايپژوهش®و سیرینول®هاي پالیزینکشحشرهکشندگی
بررسی . متعددي توسط محققین مختلف انجام شده است

®و سیرینول®، پالیزین®کش گیاهی تنداکسیرآفتتاثیر سه

در آزمایشگاه روي شپشک آردآلود مرکبات، 
Planococus citri (Risso)،هاي کشنشان داد که آفت

ام نسبت پیپی3000با غلظت ®و پالیزین®گیاهی تنداکسیر
ام پیپی3500با غلظت ®کش گیاهی سیرینولبه آفت
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Ahmadi(کنند میدرصد تلفات بیشتري ایجاد  et al.,

و ®هاي گیاهی پالیزینکشآفتيهمچنین مقایسه). 2012
Bacillus(کش بیولوژیکیحشره، ®سیرینول

thuringiensis subsp. morrison (Bt)Bithiran®

LD 3.6% (و روغن معدنی)PO® O روي الرو )80%
Phylocnistis citrellaي مینوز برگ مرکبات، پروانه

Staintonگیاهی درصد هاي کشحشره، نشان داد که
و روغن بیولوژیکیکش تلفات باالتري در مقایسه با حشره

).Amiri-Besheli, 2008(معدنی داشته است 
اي و آزمایشگاهی نشان داد مزرعهبررسیهر دو نتایج 
تیاکلوپرید، + هاي شیمیایی دلتامترینکشکه حشره

يدرصد70ترین کارایی باالي هالوترین و دلتامالمبداسی
-این نتایج با یافته.هاي آن دارندگندم و پورهدر کنترل سن

Mohammadipour(پور و همکارانمحمديهاي et al.,

-کشحشرهمقایسه کاراییها با آن.مشابهت دارد)2015

با غلظت یک لیتر در هکتار، ) EC 50%(فنیتروتیونهاي 
میلی لیتر در هکتار، 300غلظت با ) EC 2.5%(دلتامترین 
لیتر در میلی300و 250با دو غلظت )SC 2.5%(دلتامترین 
با دو غلظت ) SC 10%(®ته زئوناکش کارشرهحهکتار و 

هاي سن مادر و پورهر روي سنلیتر در هکتایلیم100و 75
همه که ند در دو منطقه قزوین و کرمانشاه نشان داد3و 2

داري بین قابل توجهی داشته و اختالف معنیتیمارها کارایی 
پاشی روز بعد از سم20به طور کلی تا . تیمارها وجود ندارد

هالوترینالمبداسیو)SC 2.5%(کش دلتامترین حشره
)SC 10%( درصدکارایی داشتند70بیش از.

کش حشرهLC50نتایج نشان داد که در تحقیق حاضر
گذرانهاي زمستانسنجمعیتتیاکلوپرید در + دلتامترین

15/10استان اردبیل کورائیمآوري شده از منطقه جمع
غلظت توصیه شده توسط . دبر لیتر بوماده موثرهلیترمیکرو

در هزار 7/1کش مذکور سازمان حفظ نباتات براي حشره
محاسبه شده به غلظت توصیه LC50اگر نسبت . باشدمی

شده، محاسبه شود این نسبت براي حشره بالغ سن گندم یک 
برابر 100غلظت توصیه شده به عبارت دیگر. باشدصدم می
کش حشرهLC50. باشدمیمحاسبه شده LC50بیشتر از 

ه ببر لیتر ماده موثرهلیترمیکرو3/23هالوترین المبداسی
غلظت توصیه شده توسط سازمان کهدر حالی،دست آمده

. باشددر هزار می1/0کش مذکور حفظ نباتات براي حشره
محاسبه شده به غلظت توصیه شده، LC50اگر نسبت 

-می2/0محاسبه شود این نسبت براي حشره بالغ سن گندم 

غلظت توصیه شده توسط سازمان ،به عبارت دیگر. باشد
در مورد . باشدمیمحاسبه شدهLC50برابر5حفظ نباتات 

ماده لیترمیکرو35/1به دست آمده LC50سم دلتامترین نیز 
که غلظت توصیه شده توسط در حالی. موثره بر لیتر بود

در هزار 5/0کش مذکور سازمان حفظ نباتات براي حشره
محاسبه شده به غلظت توصیه LC50اگر نسبت . باشدمی

شده، محاسبه شود این نسبت براي حشره بالغ سن گندم 
500غلظت توصیه شده ، به عبارت دیگر. باشدمی002/0
در صورت محاسبه این . باشدمحاسبه شده میLC50برابر

حتیمقادیر بر اساس ماده فرموله شده اعداد به دست آمده
اي نیز هاي مزرعهیدر بررس.بسیار کوچکتر خواهد شد

تیمارمزارعی که با سموم شیمیایی ذکر شده که شدمشاهده 
عاري از هر پاشیها بعد از عملیات سمتا مدتشده بودند

افشان بودند گردهگونه حشره اعم از شکارگرها و حشرات
دهنده دز باالي مصرف سموم در که این موضوع نشان

نتایج مشابهی نیز .باشدمزارع و از بین رفتن حشرات مفید می
Rastegari(رستگاري و همکارانتوسط et al., 2015 (

ره ابا مقایسه اثر کشندگی عصهاآن. زارش شده استگ
Lawsonia inermis،گیاهان حنا L.و روناس ،Rubia

tinctorum L.،روي شته برنج،Rhopalosiphum padi

L.،بکش پیریمیکاربا دو حشره)Primor ® WP 50% (
SE(و ایمیداکلوپرید 35%Confidor®( به این نتیجه
کش محاسبه شده دو حشرهLC50رسیدند که 

،R. padi،براي حشره کاملپیریمیکاربوایمیداکلوپرید
ترتیب حدود یک بیستم و یک دوم غلظت توصیه شده به

به منظور بهینه بنابراین،. باشدتوسط سازمان حفظ نباتات می
الزم است اقداماتی از قبیل بههاکشد آفترکردن کارب

کش استقرار یافته در ماده موثره آفتنسبتحداکثر رساندن
پاشی و کاهش دز محل هدف، افزایش کارایی سیستم سم
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تنوع و فعالیت به دلیل اینکه. مدنظر قرار گیردمصرف 
زیاد پاشی علیه سن گندم سمدشمنان طبیعی همزمان با

پاشی با حجم زیاد، ریزش یا جاري ر سم، از طرفی داست
شدن قطرات سم از سطح گیاه به سطح زمین خیلی عادي 

هاي مجاور نیز باالست،هاي زمینآلودگیاست و احتمال
ن با کاهش حجم محلول مصرفی میزان فرونشست اتومی

,Sheikhi Garjan(محلول در سطح گیاه را کاهش داد 

2000 .(
-حشره،آمده از تحقیق حاضربر اساس نتایج به دست 

-حشرهدر مقایسه با®و سیرینول®گیاهی پالیزینهايکش

در کنترل سن گندمهاي شیمیایی از پتانسیل کمتريکش
هاي بیشتر و با انجام آزمایش،وجود اینبا . برخوردار هستند

در صورت ایمنی این ترکیبات روي دشمنان طبیعی فعال 
تلفیقیکنترلمذکور درهايکشتوان از حشرهمیآفت 

.بهره بردگندم سن

سپاسگزاري
هاي اجراي این تحقیق توسط معاونت پژوهشی هزینه

دانشگاه محقق اردبیلی تامین شده است که مراتب 
همچنین . کنیمقدرشناسی خود را از این زحمات اعالم می

مهندس هااز زحمات آقاي مهندس رحیم موید امینی و خانم
محمدي به خاطربابازاده و مهندس سحر خانمهدیه خان

. شودآوري حشرات تشکر و قدردانی میهمکاري در جمع
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botanical extracts on the Sunn pest, Eurygaster integriceps Puton

under the field and laboratory conditions
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Abstract
The Sunn pest, Eurygaster integriceps Puton, is the most important pests of wheat and barley fields

in Iran. Currently chemical control is the most common control measure of this pest. In this study, the
lethal effects of three synthetic compounds, deltamethrin+thiacloprid (1000 ml/ha), lambda-
cyhalothrin (75 ml/ha), deltamethrin (300 ml/ha) were compared with two commerical botanical
extracts, Palizin® SL 65% and Sirinol® (1000 ml/ha) under the field and laboratory conditions. In the
field study, a complete randomized block design with 4 replications was used on 3rd nymphal stages
and overwintering adults in 2014 and 2015. The results showed that deltamethrin+thiacloprid and
lambda-cyhalothrin with 100 and 90.1% mortality rates on adults were most efficient insecticides,
respectively. Also, lambda-cyhalothrin and deltamethrin+thiacloprid with 100 and 96.38% mortality
rates were most efficient insecticides on nymphal stages of Sunn pest, respectively. Contact bioassay
in the laboratory indicated that the insecticide deltamethrin with LC50 1.35 and Sirinol® with LC50 of
2155 micro liter per liter were the most and least effective insecticides, respectively. Studies in both
field and laboratory showed that; botanical extracts had less lethal effect compared with synthetic
insecticides on the Sunn pest.
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