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 چکیده

یکي از آفات چمن در فضای سبز مناطق جنوبي ایران و بسياری از Guenée  Spodoptera cilium ،پروانه برگخوار چمن

در  تيو بي ®والریت، دیفلوبنزورون، ایمونيتفنایندوکساکارب، شامل  کشحشرهچند اثر  در این پژوهش،کشورهای جهان است. 

روی  های آزمایشگاهيسنجيزیستگرفت.  مورد بررسي قراربرگخوار چمن  الروهای کرمو صحرایي عليه  شرایط آزمایشگاهي

ه رودرصد، د 60±5 درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 25در دمای در محلول سمي ورسازی برگ روش غوطه با الروهای سن سوم 

سایپرمترین+ )آلفا ®های ایمونيتکشمربوط به حشرهاز کم به زیاد  50LCر یدامقنتایج نشان داد  انجام شد. ساعت 16:۸ نوری 

 امپيپي 0/1057 و ۸/1۸7، 60، 7/27 به ترتيب  ساعت پس از تيمار 4۸ ،والریتفن و دیفلوبنزورون، ایندوکساکارب (،تفلوبنزورون

تيمار  هانصف آنو ها کشتوصيه شده حشره هایغلظت درورسازی برگ های چمن به روش غوطهبرگدر آزمایش دوم،  بود.

 یک ،مبيشترین درصد تلفات الرو سن دوشد.  شمارش پنج روزروزانه تا ی سن دوم و چهارم برگخوار تلفات الروهاشدند. سپس، 

، 0/92± 3/2، 0/99± 0/1 ميانگينبا به ترتيب  ®والریت و ایمونيتفن ،ایندوکساکارب توصيه شدهمربوط به غلظت روز پس از تيمار 

 و ®ایمونيتغلظت کشنده  توسطبه ترتيب  چهارمدرصد تلفات الرو سن  بيشترین زماندر همين  ؛درصد بود 0/۸9± 0/1و 

روز پس  19 ،صحرایيآزمایش کاهش درصد خسارت در  يشترینب .بود درصد 0/56± 9/5و  0/5۸± 0/2 ميانگينبا  ایندوکساکارب

، با توجه به نتایج .بوددرصد   0/2۸± 0/0و  0/6± 0/1و  ایندوکساکاربو  ®ایمونيتتوصيه شده غلظت  دربه ترتيب از سمپاشي 

توانند شوند و مي S. cilium د باعث کنترل جمعيت و کاهش خسارتو ایندوکساکارب به خوبي توانستن ®های ایمونيتکشحشره

 . شونداین آفت استفاده  های کنترلدر برنامه

 

 کنترل ،Spodoptera cilium ،کشحشره چمن، کلیدی: هایواژه

 
 

 

 

 

 

 seraja@gmail.comنویسنده مسئول: *



 چمن کنترل برگخوار درکش حشرهکارآیي چند و همکاران،  حاتمي                                                                                                   2

 

 مقدمه

 Spodoptera cilium پروانه برگخوار چمن

(Guerine)(Lepidoptera: Noctuidae)  یکي از آفات

 و( Brown, 1975) ستاای تيره گرامينه فهعلوگياهان زراعي 

 Heinrichs) شوددر آفریقا از آفات مهم برنج محسوب مي

and Barrion, 2004). تا در حوضه مدیترانه در شمال آفریقا 

ق و در کشورهای عرا و اروپا، آسيا از جملههای زیادی قسمت

احيه ندر ترکيه از آدانا و  این آفت .عربستان گزارش شده است

 Demirezer, 2006; Unlu) گزارش شده است نيز اورفا

and Kornosor, 2003; Mekhlif, 2007 .) این گونه اولين

 ((Ebert and Hacker, 2002 ابرت و هکر از ایران توسط بار

 نژادشهریاریاز کرمانشاه و هرمزگان گزارش شد. سپس، 

(Shahreyari-Nejad, 2017)   جيرفت(  از کرمانآن را نيز(

تواند در مدت زمان الرو برگخوار ميتغذیه  .کردگزارش 

ها ب. الروها شکندبرگ بي به طور کاملکوتاهي منطقه را 

ها، کنند و در طول روز در زیر بقایا یا سنگتغذیه مي

 Ahmad and)شوند های خاک مخفي ميکلوخه

Kamaluddin, 1987 .) 

 S. ciliumهای کنترل روی روش اندکي هایپژوهش

 ,.Mekhlif et alو همکاران )مخليف صورت گرفته است. 

 Melia azedarach زیتون تلخ، بذر( عصاره متانلي 2007

(L.)  ندگي زرا با غذای الرو تيمار کردند و دریافتند که چرخه

تر شد. عصاره ه طوالنيالرو و شفيره در اثر تغذیه از این عصار

با . روز پس از تيمار از دست داد ۸مانده خود را سميت باقي

وجود کمبود اطالعات در مورد برگخوار چمن، در زمينه 

تحقيقات  Spodopteraهای دیگر از جنس کنترل گونه

 بيشتری در دسترس است.

 زاده و همکارانشيخ در پژوهشي که توسط

Sheikhzadeh et al., 2014) )اثر  ،صورت گرفت

 نظير ،کننده رشد حشراتمهای تنظيکشحشره

ن روی الروهای ن و فلوفنوکسوراوفنوزاید، لوفنورمتوکسي

 Spodoptera exiguaندر قند خوار چغسن اول برگ

(Hübner)  ورد ماز آفات مهم گياهان زراعي، به عنوان یکي

                                                           
1. Insect Growth Regulator (IGR) 
2. Protecto

®
 

سنجي با استفاده از در این پژوهش زیست .بررسي قرار گرفت

های برگي و تيمار غذای ور کردن دیسکدو روش غوطه

ساعت بعد از تيمار ثبت شد.  144و نتایج شد مصنوعي انجام 

را روی ترین سميت در هر دو روش مورد بررسي، لوفنوران کم

ندرقند داشت. هر سه الروهای سن اول برگخوار چغ

پایين، روی الروهای سن اول  هایکش در غلظتحشره

، گميل در مصر در پژوهشي خوار چغندرقند موثر بودند.برگ

کش اثر حشره Gamil et al., 2011))  و همکاران

 .S و چهارم الروهای سن دومرا روی  ایندوکساکارب

littoralis (Boisd)  د.کردندر شرایط آزمایشگاهي بررسي 

 يارالروهای سن دوم بس نتایج ایشان نشان داد که حساسيت

سن چهارم بوده و مقدار غلظت کشنده  یاز الروها يشترب

 يببه ترت یدو سن الرو ینا ی( رو50LC) یندوکساکاربا

گاگوب  مصر، در ایمطالعه در ام به دست آمد.يپيپ 2و  63/0

های کشتاثير حشره (Gaaboub et al., 2012) و همکاران

 1کننده رشد حشراتتنظيم، یک والریتفن، فوسیريکلرپ

فرموالسيون پودر ) 2®پروتکتو زیستي)لوفنورون( و دو ترکيب 

و ( Bacillus thuringiensis subsp. kurstakiوتابل 

با نام علمي  3گياهي فندق وحشي، جوجوبا روغن

(Simmondsia chinensis (Link)) سن  یالروها یرو را

 يبررس یشگاهيآزما یطدر شرا S. littoralisدوم و چهارم 

را  يتسم يشترینب یتوالرفن 50LC مقادیرتوجه به  باد. کردن

 پيریفوس،کلر 50LCمقدار  کهیالروها داشت. به طور یرو

ساعت  24، جوجوباو روغن  ®پروتکتولوفنورون،  یت،والرفن

، 15/0، 17/0 يبترت بهسن دوم  یالروها روی پس از تيمار

 بود.  يتربر ل يترل يليم 61/4 و ،64/16، 31/0

 یهاکشحشرات آفت به حشرهدر ت مقاوم بروز پدیده

غير  وداتموج یرسا روی هاکشحشره ینامنفي اثر  شيميایي،

به استفاده  تمایل، یستز يطمح خطرات روی و هدف و مفيد،

را بيشتر کرده  ترمنیو به نسبت ا يانتخاب یهاکشاز حشره

 (.Casida and Quistad, 1998) است

-کشکشنده حشره یهاغلظت ينمقاله تخم یناهداف ا

و  ®یمونيتا یفلوبنزورون،د یت،والرفن یندوکساکارب،ا یها

3. Jojoba 
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 در هاکشحشره کاربردود. ببرگخوار چمن  الرو يهعلتي بي

 خطرات و سميت بروز باعث تواندمي شهری سبز فضای

 داشته زیست محيط و انسان، موجودات غيرهدف روی زیادی

شده  يهتوص یهااثر غلظتدر این مطالعه بنابراین، باشد. 

 يهعل ی مذکور نيزهاکشغلظت حشره يمو ن یامزرعه

 یطسن دوم و چهارم برگخوار چمن در شرا یالروها

 يهتوص یهاغلظت يرتاث یشگاهي بررسي شد. همچنين،آزما

در کاهش درصد  هاکشغلظت حشره يمو ن یاشده مزرعه

 .بررسي شددر شرایط صحرایي الرو برگخوار چمن خسارت 

توان کاربرد ميهای این پژوهش، که طبق یافتهدر صورتي

غلظت توصيه شده موثر باشد و باعث در نيم که يکشحشره

شهری  سبز فضای در الرو برگخوار چمنکاهش خسارت 

را در نيم غلظت برای کنترل آفات فضای سبز توصيه شود 

 کرد.

 

  هاروشمواد و 

 ار چمن  نه برگخوواپرورش آزمایشگاهی پر

شهرستان ی سبز هاجمعيت کرم برگخوار چمن از فضا

آوری و به جمع بودند، آلوده به این آفتکه گچساران 

پس  از شناسایي حشرات کامل، برای آزمایشگاه منتقل شد. 

 شد. الروهای در دمایپرورش الروها در آزمایشگاه اقدام 

 16درصد و  60±5سلسيوس، رطوبت نسبي درجه  1±25

 سپورتاساعت تاریکي روی برگ چمن  ۸ساعت روشنایي و 

(35٪ Lolium perenne Ultra ،45٪ Lolium perenne 

Bokser ،10٪ Festuca rubra Reverent ،10٪ Poa 

pratensis ) از ظروف پالستيکي  برای این کار،. تکثير شدند

ف وروی این ظرو متر استفاده سانتي 17×5/24×5/19به ابعاد 

عدد الرو  100 ،با پارچه ململ پوشانده شد. در هر ظرف

 نددشساعت تعویض  24های چمن نيز هر برگو  نگهداری

 برداشته ظروف ساعت پوشش 24و برای ایجاد تهویه الزم هر 

ي پالستيک ظروف در. حشرات کامل شدميو هوادهي انجام 

با  نگهداری ومتر متر و ارتفاع پانزده سانتيتيبه قطر چهار سان

                                                           
1. Avaunt

®
 

2. Insecticide Resistance Action Committee 
3. Oxadiazines  

در ظروف  تغذیه شدند. %20آب و عسل به غلظت  محلول

گذاشته  هاپرهریزی شبپرورش، کاغذهای نواری برای تخم

 شد. 

 های مورد آزمایشکشحشره
 شاملکش هحشرات پنج ثراهش وین پژدر ا

و بي  ®ایمونيت ،، دیفلوبنزورونوالریتفن ،ایندوکساکارب

 قرار گرفتند.  بررسي تي مورد 
کش تماسي حشره( 1®آوانت) 15SC% ایندوکساکارب

در  ایندوکساکارب پاليز تهيه شد. گوارشي و از شرکت آریو

قرار گرفته است  A22در گروه  (2IRAC) ایراک بندیطبقه

که مربوط به گروه سموم عصبي مهارکننده های کانال سدیم 

غلظت توصيه و نيمغلظت  .است 3گروه اکسادیازونو زیر 

ميلي ليتر در هکتار  125و  250 ایندوکساکاربشده برای 

ليتر آب در نظر  500برای هر هکتار  ،ها. در آزمایشاست

غلظت توصيه شده برای و نيمغلظت  ،روگرفته شد؛ از این

غلظت  ام استفاده شد.پيپي 250و  500 ایندوکساکارب

 نوربخش نظر بر اساس ایندوکساکارب توصيه شده برای

(Noorbakhsh, 2018) که برای گونه S. littoralis  در

 انتخاب شد. ،توصيه شده است مزرعه چغندرقند

از شرکت کاوش  (4®)سوميسيدین 20EC%والریت فن

در  IRACبندی در طبقهوالریت فنکيميای کرمان تهيه شد. 

سموم عصبي  گروهقرار گرفته است که مربوط به   3Aگروه 

. یرتروئيدها استاگروه پتعدیل کننده کانال سدیم و زیر 

ليتر  5/0و  1والریت غلظت توصيه شده برای فنو نيمغلظت 

ليتر آب  500ها برای هر هکتار در آزمایش. استدر هکتار 

غلظت توصيه شده و نيمغلظت  ،در نظر گرفته شد؛ از این رو

غلظت ام استفاده شد. پيپي 1000و  2000والریت برای فن

 بر اساس نوربخشوالریت فن توصيه شده برای

(Noorbakhsh, 2018) که برای  S. exigua  در مزرعه

 انتخاب شد. ،توصيه شده است چغندرقند

شرکت  ( از5®)دیميلين 84SC%دیفلوبنزورون 

Agriphar .بندی در طبقهدیفلوبنزورون  بلژیک تهيه شد

4. Sumicidin
®

 
5. Dimilin

®
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IRAC  گروه قرار گرفته است که مربوط به   15در گروه

و زیر های رشد حشرات و بازدارنده سنتز کيتين کنندهتنظيم

غلظت توصيه شده برای و نيمغلظت  .است 1اورهبنزولگروه 

که برای  (Patil, 2014) بر اساس منبع پاتيل دیفلوبنزورون

در مزرعه گوجه فرنگي توصيه شده است  S. lituraکنترل 

 1000 است که معادلميلي ليتر در هکتار  250و  500 به ترتيب

 . به کار گرفته شد امپيپي 500و 

که  (®)ایمونيت SC%15  2تفلوبنزورون سایپرمترین+آلفا

و درصد(  5/7)سایپرمترین -ترکيب دو ماده موثره آلفا زا

آلمان تهيه شد.  BASFاز شرکت  (درصد 5/7)تفلوبنزورون 

قرار   3Aدر گروه  IRACبندی در طبقه سایپرمترین-آلفا

گرفته است که مربوط به گروه سموم عصبي تعدیل کننده 

در تفلوبنزورون . یرتروئيدها استاگروه پکانال سدیم و زیر 

قرار گرفته است که مربوط   15در گروه  IRACبندی طبقه

های رشد حشرات و بازدارنده سنتز کيتين کنندهگروه تنظيمبه 

غلظت توصيه شده و نيمغلظت  .استاوره بنزولگروه و زیر 

 ,Noorbakhsh) نوربخش نظر بر اساس ®برای ایمونيت

 Helicoverpa obsolete که برای کنترل (2018

Auctorum (Helicoverpa armigera (Hub.))   در

در  75/0)  750 به ترتيب ،توصيه شده است سبزی و جاليز 

 . است امپيپي 375و هزار( 

کش بيولوژیک )باکتری(، از ( حشره3®ولپ)بي SCتي بي

-در طبقه تيبيتهيه شد.  4گراآوری زیستي طبيعتشرکت فن

قرار گرفته است که مربوط به   11Aدر گروه  IRACبندی 

گروه سموم ميکروبي تاثيرگذار روی غشای روده مياني 

غلظت توصيه و نيمغلظت  .است تيگروه بيحشرات و زیر 

 ,Noorbakhsh) نوربخش نظر بر اساس تيبرای بيشده 

ميلي ليتر در  625و  1250 به ترتيبطبق برچسب و  ،(2018

ام در نظر گرفته پيپي 1250و  2500 است که معادلهکتار 

 شد. 

                                                           
1. Benzoylureas 
2. Alpha Cypermethrin +Teflubenzuron 
3. Biolep  

های کش( حشره50LCکشنده ) تعیین غلظت

 .S مختلف روی الرو سن سوم  برگخوار چمن 

cilium برگ ورسازیبه روش غوطه  
های ایندوکساکارب، کشبرای بررسي سميت حشره

سنجي از روش زیست ®ایمونيتو  ،، دیفلوبنزورونوالریتفن

 ،ایندوکساکاربآزمایش استفاده شد.  5ورسازی برگغوطه

وش تانگ و همکاران بر اساس ر®ایمونيت و والریتفن

(Tong et al., 2013 ) روی الرو سن سومS. litura، 

 ,.Zhu et alزو و همکاران ) بر اساس روش دیفلوبنزورون

( بازدارنده سنتز کيتينکش هگزافلومورون )با حشره( 2012

با کمي تغيير صورت گرفت.  S. litura الرو سن سوم روی

هر  های اصلي برایمقدماتي برای تعيين غلظت آزمایشابتدا 

های مقدماتي های چمن با غلظتبرگکش انجام شد. حشره

و تلفات  ورسازی تيمار شدهبه روش غوطه کشهر حشره

ساعت پس از تيمار شمارش شد.  4۸الروهای سن سوم 

ها برای های اصلي مورد استفاده در آزمایشغلظت

ام، برای پيپي 400، 200، 120، ۸0، 40ایندوکساکارب، 

ام، برای پيپي 3600، 2۸00، 2000، 1400، 1000والریت، فن

برای  ام وپيپي 2500، 2250، 1750، ۸75دیفلوبنزورون، 

برای انجام  بودند. امپيپي2۸0، 1۸0، 150، 90، 50 ®ایمونيت

وری سنجي به روش غوطهزیست اصلي، هایآزمایش

شد. به ازای هر تکرار، دو  نجاما های چمن رقم اسپورتبرگ

چمن توسط ترازوی آزمایشگاهي وزن شده و  برگ گرم

ها و کشها به مدت ده ثانيه داخل هر غلظت از حشرهبرگ

آب مقطر برای تيمار شاهد فرو برده شده، سپس به مدت یک 

افي خشک ساعت در معرض هوای آزاد، روی کاغذ ص

  پالستيکي به قطر دهانه  ریپتظروف ها به شدند. سپس برگ

متر منتقل شده و برای جلوگيری از پالسيده و لول سانتي 12

ها دستمال کاغذی خيس های چمن، زیر برگبرگشدن 

درپوش ظروف برای ایجاد شده با آب مقطر گذاشته شد. 

الرو سن سوم  25 ، تعداددر هر پتریتهویه با تور پوشانده شد. 

 رهاسازی شد و هر آزمایش سه بار تکرار شد. درصد تلفات

4. Biorun 
5. Leaf dipping 
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 ،دیفلوبنزورونبرای  ساعت پس از تيمار شمارش شد. 4۸

شد.  انجامپس از تيمار  ساعت 72و  4۸ تدرصد تلفا

-نمي ،وم الروهایي که بعد از تحریک سطح پشتشان با قلم

ر حرکت متثانيه به اندازه یک سانتي 90توانستند در مدت 

 .شدندکنند، مرده محسوب مي

های توصیه شده و نیم غلظت بررسی اثر غلظت

های مختلف روی الرو سن دوم و چهارم  کشحشره

 در شرایط آزمایشگاهیS. cilium برگخوار چمن 

های های توصيه شده حشره کشها و نيم غلظتغلظت

تهيه شد و مشابه آزمایش قبل از روش  ،مورد استفاده

های آزمایشگاه انجام زیست سنجي ورسازی برگ برایغوطه

د و شاستفاده شد. از آب مقطر به عنوان تيمار شاهد استفاده 

ای چمن )دو گرم به ازهای بار تکرار شد. برگ 4ها آزمایش

 1دت ور شدند و به مغوطه های سممحلول درهر تکرار( 

ساعت روی کاغذ صافي در فضای باز گذاشته شدند تا 

ظرف یش )آزما ها درون ظروفبرگ ،خشک شوند. سپس

از یک  و با استفاده گذاشته( مترسانتي 12با قطر دهانه  پتری

م الروهای سن دوم و چهارعدد از  25 ، تعدادقلم موی ظریف

درپوش  .ندها رهاسازی شدبه طور جداگانه روی برگ

 24ظروف برای ایجاد تهویه با تور پوشانده شد. پس از 

اختيار کش در های سالم و عاری از حشرهساعت، برگ

. ساعت یکبار تعویض شد 24ها هر الروها گذاشته شد و برگ

آزمایش در  شمارش شد. پنج روزتلفات الروها روزانه تا 

درصد، دروه  60±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25دمای 

 انجام شد. ساعت روشنایي و هشت ساعت تاریکي  16 نوری 

های توصیه شده و نیم غلظت بررسی اثر غلظت

های مختلف روی کاهش خسارت کرم  کشحشره

 در شرایط صحراییS. cilium برگخوار چمن 

های کامل تصادفي با سه آزمایش در قالب طرح بلوک

در تير  چمن برگخوار کرم در زمان فعاليتبلوک و سه تکرار 

صورت  در فضای سبز شهرستان گچساران 1397ماه سال 

مورد استفاده در این  ليتری 20پاش پشتي سمابتدا،  گرفت.

متر  5/1های چمن به طول کرت آزمایش کاليبره شد. سپس،

ها و نيم توسط غلظتمتر مربع(  5/1)مساحت متر  1و عرض 

پاشي شدند. محلولها کشحشرهی مورد استفاده هاغلظت

 19و  17، 13، 9، 5، 3، 1خسارت الروهای کرم برگخوار، 

ن زده شد. برای تيمار شاهد از تخمي روز پس از سم پاشي

 تعيين درصد خسارت از روش برای پاشي استفاده شد.آب

نسبت  ،استفاده شد و برای این منظور (Seraj, 2011) سراج

 دیده به مساحت کل کرت محاسبه شد.مساحت خسارت

دایره، های کچلي و فاقد چمن در هر کرت به صورت لکه

ها در مربع یا مستطيل در نظر گرفته شد  و مساحت این لکه

گيری شد. سپس، به اندازه ذکر شدهها در روزهای همه کرت

متر مربع( نسبت گرفته شد و به صورت  5/1مساحت کل )

 درصدی از کل گزارش شد.

 هاداده تجزیه و تحلیل

به روش   %95و حدود اطمينان  03LC ،05LCمحاسبه مقدار 

در صورت وجود تلفات (. Finney, 1971)پروبيت انجام شد 

 ها با فرمول آبوت صورت گرفتدهدر تيمار شاهد، اصالح دا

(Abbott, 1925). ها توسط آزمون نرمال بودن دادهShapiro-

Wilk ها، مورد بررسي قرار گرفت. در صورت نرمال نبودن داده

. تجزیه صورت گرفت Arcsin√X ها بهتغيير شکل داده

های آزمایشگاهي در طرح فاکتوریل با طرح پایه واریانس داده

ای در طرح فاکتوریل با های مزرعهو آزمایش کامالً تصادفي

افزار -با استفاده از نرم های کامل تصادفيطرح پایه بلوک

SPSS16 انجام شد. مقایسه ميانگين با استفاده از آزمون توکي 

 .( (SPSS, 2007درصد انجام شد 5سطح احتمال آماری در 

 

 نتایج
های مختلف کشحشره( 50LC)کشنده  تعیین غلظت

به  S. cilium  روی الرو سن سوم  برگخوار چمن

   ورسازیروش غوطه
ها روی الروهای کشنتایج حاصل از آزمایش اثر حشره

ور سازی سن سوم کرم برگخوار چمن به روش غوطه

است. مقایسه مقادیر آورده شده 1های چمن در جدول برگ

50LC  کش در روش چهار حشره  حدود اطمينانو

 0/1057 برابر 50LCبا  فن والریتورسازی نشان داد که غوطه

 50LC 7/27ميزان  با ®ایمونيتکمترین سميت و ام پيپي

سميت را برای الروهای سن سوم برگخوار  بيشترین، امپيپي

 (. 1چمن داشتند )جدول 
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 به Spodoptera ciliumهای مورد آزمایش روی الروهای سن سوم کشو حدود اطمينان حشره  30LC ،50LC مقادیر -1جدول 
 ور سازی برگغوطهروش 

Table 1. The LC30, LC50 values and confidence limits of insecticides tested on 3st instars larvae of 

Spodoptera cilium in leaf dipping method 
P value LC50 (ppm)  

(CL) 
LC30 (ppm)  

(CL) 
Chi 

square 
Slope ± SE  n df Time 

(h) 

Insecticide 

0.99 60.0 

(32.0-100) 

20.0  

(3.0-36.0) 

0.09 1.14 ± 0.35 375 3 48 Indoxacarb 

0.40 1057.0  

(902.0-1253.0) 
758.0  

(591.0-890.0) 
1.90 3.61 ± 0.86 375 3 48 Fenvalerate 

0.18 187.8  

(158.4-242.4) 

134.1  

(93.1-158.9) 

3.30 3.50 ± 0.98 300 2 48 Diflubenzuron  

0.09 155.4 

(119.5-190.9) 

106.1 

(53.6-132.6) 

4.76 3.16 ± 0.94 300 2 72 Diflubenzuron 

0.40 27.7  

(16.2-35.8) 
18.2  

(7.6-25.8) 
3.60 0.01 ± 0.005 375 3 48 Imunit® 

n: total number of tested larvae  

CL: 95% confidence limits 

 

های توصیه شده و نیم غلظت بررسی اثر غلظت

های مختلف روی الرو سن دوم و چهارم  کشحشره

 در شرایط آزمایشگاهی S. cilium برگخوار چمن 

 الروخطای معيار در  ±ميانگين درصد تلفات  2جدول  در

تيمار شده با غلظت و نيم غلظت  S. cilium سن دوم

والریت، دیفلوبنزورون، فنایندوکساکارب، های کشحشره

ه شده در شرایط آزمایشگاهي نشان داد ،تيبيو  ®ایمونيت

 تلفات الرو سندرصد بيشترین یک روز پس از تيمار، است. 

 99) ایندوکساکارب توصيه شدهغلظت کاربرد  مربوطه به دوم

کش باعث غلظت این حشرهکه نيماست، در صورتيدرصد( 

ت غلظدرصد تلفات شد. در این فاصله زماني، بين کاربرد  ۸4

داری والریت تفاوت معنيو فن ایندوکساکارب توصيه شده

الرو درصد تلفات روی  92والریت باعث مشاهده نشد و فن

 6۸کش فقط غلظت این حشرهنيمهر چند  ؛شد سن دوم

نشان  درصد تلفات یک روز پس از تيمار ایجاد کرد. نتایج

ات به در بيشتر تيمارها درصد تلف ،روز پس از تيمار 5 داد که

 5که کمترین درصد تلفات، . در صورتيدرصد رسيد 100

 درصد( 55) تيبيغلظت روز پس از تيمار در کاربرد نيم

 (.2)جدول  گزارش شد

خطای معيار در سن  ±ميانگين درصد تلفات  3جدول 

غلظت يمشده با غلظت و نتيمار  S. ciliumچهارم الروی 

والریت، دیفلوبنزورون، های ایندوکساکارب، فنکشحشره

ه است. تي، در شرایط آزمایشگاهي نشان دادو بي ®ایمونيت

 یک ،ی سن چهارمهابيشترین تلفات الروکه  نتایج نشان داد

 5۸) ®ایمونيت توصيه شدهغلظت  توسطروز پس از تيمار 

و بين این دو تيمار بود  درصد( 56) ایندوکساکاربدرصد( و 

غلظت که نيمدر صورتي داری مشاهده نشد.تفاوت معني

درصد تلفات  33و  32به ترتيب  ایندوکساکاربو  ®ایمونيت

توصيه غلظت  روز پس از تيمار 5در صورتي که  کردند.ایجاد 

درصدی  100باعث تلفات  ایندوکساکاربو  ®ایمونيت شده

. با توجه به نتایج شدند S. cilium چهارمی سن هاالروروی 

غلظت به دست آمده، در این فاصله زماني کاربرد نيم

درصد  99و  93 به ترتيب باعث ایندوکساکاربو  ®ایمونيت

غلظت توصيه کاربرد که با  ندشد سن چهارم الروتلفات روی 

که کمترین ند. در صورتيداری نداشتشده تفاوت معني

غلظت پس از تيمار در کاربرد نيم روز 5درصد تلفات، 

مشاهده شد  درصد( 25) تي، و بيدرصد( 25) دیفلوبنزورون

 (.3)جدول 
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های کشروی چمن تيمار شده با حشره Spodoptera ciliumخطای معيار الرو سن دوم  ±ميانگين درصد تلفات -2جدول 

 مختلف در شرایط آزمایشگاهي
Table 2. Mean mortality% ± SE of second instar larvae of Spodoptera cilium in grass treated with 

different insecticides under laboratory conditions 
P, 4,15F Days after treatments   * Insecticide 

5 4 3 2 1 
96.0, 0.00 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 84.0±1.6bB H.C.   Indoxacarb 

1.0, 0.4 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 99.0±1.0aA C.   

55.6, 0.00 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 94.0±1.5aAB 68.0±4.0bC H.C.   Fenvalerate 

12.0, 0.01 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 92.0±2.3bAB C.   
107.2, 0.00 76.0±4.3aB 69.0±4.1aB 34.0±2.0bD 10.0±2.0Ce 5.0±1.9cE H.C.   Diflubenzuron 

158.6, 0.00 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 94.0±2.5aAB 80.0±5.8bBC 11.0±1.9cE C.   

41.2, 0.00 100.0±0.0aA 97.0±1.9abA 85.0±1.9bcBC 74.0±2.5cC 53.0±5.5dD H.C.   Imunit® 

19.6, 0.00 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 99.0±1.0abA 95.0±1.9bAB 89.0±1.0cAB C.   

56.2, 0.00 55.0±3.4aC 54.0±3.8aC 27.0±1.9bD 19.0±4.4bE 0.0±0.0cE H.C.   B.t. 

122.8, 0.00 99.0±1.0aA 99.0±1.0aA 81.0±4.1bC 54.0±6.2cD 9.0±1.0dE C.   

 71.8, 0.00 71.9, 0.00 200.7, 0.00 112.2, 0.00 290.4, 0.00  F9,30, P 

Means followed by the same lower case letter in each row and upper case letter within each column are not 

significantly different using Tukey-Kramer (HSD) test at P <0.05.  

*H.C.: Half field recommended concentration, C: field recommended concentration   

 
های کشروی چمن تيمار شده با حشره Spodoptera ciliumخطای معيار الرو سن چهارم  ±ميانگين درصد تلفات  -3جدول 

 مختلف در شرایط آزمایشگاهي
Table 3. Mean mortality% ± SE of fourth instar larvae of Spodoptera cilium in grass treated with 

different insecticides under laboratory conditions 

Means followed by the same lower case letter in each row and upper case letter within each column are not 

significantly different using Tukey-Kramer (HSD) test at P <0.05. 

*H.C.: Half field recommended concentration, C: field recommended concentration   
 

F4,15, P Days after treatments * Insecticide 

5 4 3 2 1 
93.66, 0.00 99.0±1.0aA 98.0±1.0aA 93.0±1.91aAB 72.0±5.16bB 33.0±3.4cC H.C.   Indoxacarb 

31.9, 0.00 100.0±0.0aA 100.0±0.0aA 98.0±1.1abA 78.0±4.76bB 56.0±5.88cB C.   

40.01, 0.00 58.0±2.58Ad 58.0±2.5aD 43.0±3.0Bd 25.0±5.2cDE 11.0±1.91cDE H.C.   Fenvalerate 

105.0, 0.00 85.0±1.0aB 85.0±1.0aB 85.0±1.0aB 70.0±1.0aB 33.0±3.0bC C.   

14.65, 0.00 25.0±1.0aE 23.0±2.51aE 19.0±1.91abE 10.0±3.82bcEF 3.0±1.91cE H.C.   Diflubenzuron 

28.6, 0.00 61.0±5.25aCD 55.0±3.0aD 45.0±3.0aD 27.0±2.5bDE 11.0±4.43bDE C.   

117.5, 0.00 93.0±1.91aAB 85.0±1.91aB 68.0±1.63bC 52.0±3.65cC 32.0±1.6dC H.C.   Imunit® 

52.85, 0.00 100.0±0.0aA 93.0±1.91abAB 89.0±1.0bAB 77.0±4.1cB 58.0±2.0dB C.   

30.18, 0.00 25.0±1.91aE 20.0±2.8aE 11.0±1.91bE 3.0±1.91bcF 0.0±0.0cE H.C.   B.T. 

64.02, 0.00 70.0±2.5aC 70.0±2.51aC 51.0±1.0bD 37.0±3.4cCD 19.0±3.14dCD C.   

 133.0, 0.00 175.1, 0.00 234.9, 0.00 76.0, 0.00 96.07, 0.00  F9,30, P 
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غلظت های توصیه شده و نیمبررسی اثر غلظت

های مختلف روی کاهش خسارت کرم  کشحشره

 در شرایط صحراییS. cilium برگخوار چمن 

چمن نشان  نتایج بررسي درصد خسارت کرم برگخوار

کمترین درصد  ،داد که یک روز پس از محلول پاشي

 دیفلوبنزورون غلظتهای نيمخسارت به ترتيب در کرت

درصد( گزارش شد. خسارت اوليه  66درصد( و شاهد ) 50)

 دیفلوبنزورون غلظتپاشي شده با نيمهای محلولدر کرت

-که حشرهاز روز ابتدای سم پاشي کمتر بود. در صورتي

های مورد استفاده با گذشت زمان باعث کاهش کش

 19خسارت کرم برگخوار چمن شدند و درصد خسارت 

داری روند کاهشي پاشي به طور معنيروز پس از محلول

پاشي به ترتيب روز پس از محلول 19که، داشت. به طوری

شده درصد خسارت در کاربرد غلظت توصيهکمترین 

درصد( و  27) ندیفلوبنزورودرصد(،  6) ®ایمونيت

که در تيمار درصد( بود، در صورتي 2۸ایندکساکارب )

 (.4درصد خسارت گزارش شد )جدول  9۸شاهد 
 

 

 

 

های مختلف در کشهای تيمار شده با حشرهدر کرتSpodoptera cilium خطای معيار  ±ميانگين درصد خسارت  -4جدول 

 شرایط صحرایي

Table 4. Mean damage% ±SE of Spodoptera cilium in plots treated with various insecticides in field 

conditions 

Means followed by the same lower case letter in each row and upper case letter within each column are not 

significantly different using Tukey-Kramer (HSD) test at P <0.05. 
*H.C.: Half field recommended concentration, C: field recommended concentration   
 

 

 

 

  

F 5،48, P 

 

Days after treatments * Insecticide 

19 17 13 9 5 3 1 
29.0, 0.00 56.0±3.0fC 71.0±2.0deB 71.0±2.0deB 78.0±2.0cdA 83.0±2.0bcAB 91.0±1.0aBA 96.0±1.0aAB H.C.   Indoxacarb 

242.0, 0.00 28.0±0.0gF 47.0±1.0eE 47.0±1.0eE 59.0±2.0dE 73.0±1.0cBCD 84.0±2.0bAB 94.0±1.0aBCD C.   
36.0, 0.00 53.0±2.0dCD 61.0±1.0cdBC 68.0±3.0bcBC 76.0±3.0bAB 90.0±1.0aA 90.0±1.0aA 97.0±1.0aA H.C.   Fenvalerate 

378.0, 0.00 43.0±0.0gE 63.0±0.0eBCD 63.0±0.0eBCD 73.0±1.0dABCD 82.0±0.0cAB 88.0±0.0bA 97.0±1.0aA C.   

17.0, 0.00 23.0±1.0dF 33.0±2.0cdF 33.0±2.0cdF 40.0±2.0bC 42.0±2.0abcE 46.0±2.0abE 50.0±2.0aF H.C.   Diflubenzuron 

155.0, 0.00 27.0±1.0fF 57.0±1.0dDE 57.0±1.0dDE 62.0±1.0cdDE 69.0±1.0bcCD 75.0±1.0bBC 84.0±1.0aBCD C.   

39.0, 0.00 48.0±2.0eDE 57.0±1.0deDE 57.0±1.0deDE 62.0±1.0cdCDE 69.0±2.0bcD 76.0±2.0abBC 83.0±2.0aCD H.C.   Imunit® 

133.0, 0.00 6.0±1.0fG 20.0±2.0deG 20.0±2.0deG 30.0±2.0dF 47.0±2.0cE 60.0±2.0bD 82.0±3.0aCD C.   

13.0, 0.00 65.0±1.0dB 71.0±2.0cdB 71.0±2.0cdB 74.0±2.0bcdABC 80.0±1.0abcABC 83.0±2.0abABC 86.0±1.0aABCD H.C.   B.T. 

26.0, 0.00 41.0±1.0eE 57.0±2.0cdCDE 57.0±2.0cdCDE 65.0±2.0bcBCDE 71.0±2.0abCD 75.0±3.0abBC 80.0±3.0aD C.   

13.0, 0.00 98.0±1.0aA 90.0±3.0abA 90.0±3.0abA 84.0±3.0abcA 77.0±3.0bcBCD 72.0±3.0cdC 66.0±4.0dE - Control  
 191.0, 0.00 64.0, 0.00 64.0, 0.00 40.0, 0.00 41.0, 0.00 31.0, 0.00 29.06, 0.00  F3،72, P 
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 بحث

 .Sدر مطالعه حاضر بيشترین سميت روی الرو سن سوم 

cilium، های ایمونيت با مقدار کشبه ترتيب مربوط به حشره

50LC  امپيپي 0/60و ایندوکساکارب  امپيپي 7/27برابر 

 .Sدر پژوهش حاضر بررسي سميت روی الرو سن سوم بود. 

cilium  صورت گرفت که حساسيت کمتری نسبت به سن

ساعت پس  4۸اول الروی داشت. از طرفي، شمارش تلفات 

روی  دیفلوبنزورون 50LCاز تيمار صورت گرفت که ميزان 

 د.به دست آمام پيپي 1/134الرو سن سوم 

بيشتر محصوالت زراعي ممکن است مورد تهاجم آفات 

حشرات به آفات اقتصادی تبدیل  این د ونمختلفي قرار گير

 هاکشترکيبي از حشرهکاربرد ، به هاآن شده و برای مدیریت

 د. باشنياز 

تاثير  (Moadeli et al., 2014)معدلي و همکاران 

و فن، اسپينوساد، پروکسيهای پایریکشحشره

 روش به S. exiguaرا روی الرو سن اول  ایندوکساکارب

 درصدکردند.  يبررس يبرگ هاییسکور کردن دغوطه

مطالعه  ین. در اشد شمارش تيمار از پس ساعت 4۸ تلفات

الروها کرم برگخوار نداشت  یرو يریفن تاث پروکسيیریپا

 رشد کنندهتنظيم کشحشره این يریدهنده اثر تاخکه نشان

-معني طور به ينوساداسپ يتکه سم ي. در صورتدارد حشرات

 بود. یندوکساکاربا از بيشتر داری

کشي روی نتایج حاضر نشان داد که کمترین اثر حشره

والریت کش فنمربوط به حشره، S. ciliumالرو سن سوم 

والریت و یا وئيدها( بود. کاهش عملکرد فنریرتا)گروه پ

به این  S. ciliumکاهش حساسيت الروهای برگخوار 

تواند به دليل بروز مقاومت در جمعيت کرم کش ميحشره

زیرا یرتروئيدی باشد. اهای پکشبرگخوار نسبت به حشره

ترین گروه از پرمصرفیکي از یرتروئيدی اپ هایکشحشره

 در فضاهای سبز برای کنترل آفات مختلف ها کشحشره

)گزارش منتشر نشده  شوندمحسوب ميگچساران شهرستان 

در فضای سبز شهر پادووا  .شهرداری شهرستان گچساران(

های پایرتروئيدی بيشترین استفاده را برای کشحشره ،ایتاليا

های کشحشره کهآنجا  ها دارند. ازدورکردن و کنترل پشه

 هاپشه جمعيت کنترل برای مکرر های برنامهدر ی یرتروئيداپ

 است ممکن این ،شونددر فضاهای سبز شهری استفاده مي

 این گروه از برابر در آفات فضای سبز مقاومتبروز  باعث

در تانزانيا،  (.Corcos et al., 2020)د ها شوکشحشره

 برابر دری فعال در فضای شهری هاپشه جمعيت مقاومت

 و است افزایش حال در چشمگيری سرعت با یرتروئيدهااپ

 ،بنابراین. کندمي تهدید را يکنترل هایبرنامه اثربخشي

 این اما هستند، حياتي بسيار مقاومت مدیریت هایاستراتژی

. دارد مقاومت سازگار هایمکانيسم عميق درک به نياز

 مورد هاپشه در هاکشحشره به مقاومت هایمکانيسم اگرچه

 اغلب سازگار هایيسازش چنين اما ،گرفته است قرار مطالعه

 هایيکشحشره از ناشي انتخاب فشار فرد به منحصر نتيجه

 Nkya) شودمي استفاده این حشرات کنترل برای که است

et al., 2013). های پایرتروئيدی کشعالوه بر کاربرد حشره

ها در کشدر فضاهای سبز شهری، کاربرد این گروه از حشره

-مزارع محصوالت مختلف نيز باعث بروز مقاومت در گونه

شده است. به عنوان مثال،  Spodopteraهای مختلف جنس 

های کشبه حشره S. lituraدر هندوستان وضعيت مقاومت 

  (Armes et al., 1997) آرمز و همکاران مختلف توسط

استرین  22مورد بررسي قرار گرفته است. در این پژوهش، 

که از روی گياه  S. lituraمختلف الرو برگخوار توتون، 

-نقطه از ایالت آندراپرادش، هندوستان جمع ۸بادام زميني در 

به  1Fآوری شده بودند، به منظور تعيين ميزان مقاومت نسل 

سایپرمترین، والریت، های مختلف )فنکشحشره

اندوسولفان، مونوکرتوفوس، و متوميل( مورد بررسي قرار 

های کشبه تمام حشره S. lituraگرفتند. نتایج نشان داد که 

برای  مقاومت را نشان داد که این موردمورد استفاده درجاتي از 

 برابری را نشان داد. 121تا  ۸والریت افزایش کش فنحشره

مقاومت  (Yonggyun et al., 1998) یانگيون و همکاران

ها را در کلم کشبه حشره S. lituraکرم برگخوار توتون، 

ای های مزرعهچيني مورد ارزیابي قرار دادند. جمعيت

دادند. ها نشان کشسطوحي از مقاومت را نسبت به حشره

، نسبت S. lituraای های مزرعهتوسعه مقاومت در جمعيت

والریت، یرتروئيدی )فناهای گروه پکشبه حشره

برابر  2700تا  100پروکس( از سایپرمترین، دلتامترین، و اتوفن

کشي افزایش یافته بود که در مقایسه با دیگر گروه های حشره
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ها نشان آزمایش آن باالترین درجه مقاومت را نشان داد. نتایج

ترانسفراز در -داد که فعاليت آنزیمي استراز و گلوتاتيون اس

برابر  6تا  2ای کرم برگخوار به های مزرعهبين جمعيت

به S. litura های افزایش مقاومت جمعيت افزایش یافته بود.

 در پژوهشوالریت از جمله فنیرتروئيدی اهای پکشحشره

نيز اثبات شده است   ) et al.Xie, 2010( ژی و همکاران

-تواند در ارتباط با افزایش مصرف این گروه از حشرهکه مي

و هاتي ب ها در محصوالت کشاورزی داشته باشد.کش

یرتروئيد اکش پدو حشره (Bhatti et al., 2013) همکاران

های موجود در کش شيميایي جدید در مخلوطو سه حشره

 .Sهای کشنده سموم را در برابر الروهای سن دوم غلظت

litura  ، تحت شرایط آزمایشگاهي با استفاده از روش

دلتامترین،  50LCوری برگ آزمایش کردند. مقدار غوطه

بنزوات (، chlorfluazuron)کلرفلوازورون بيفنترین، 

، 74، 133 ساعت به ترتيب 4۸و فلوبنداميد پس از  امامکتين،

مقدار  محاسبه شد.ميکروليتر بر ميلي ليتر  37/0، و 0۸/0، 4/73

50LC ۸/65، 100تيمار پس از  ساعت 72ها کشاین حشره ،

در این  ميکروليتر بر ميلي ليتر بود. 31/0 و 06/0، 0/52

نسبت  50LCپژوهش سموم پایریتروئيد به دليل مقادیر باالی 

. های شيميایي جدید کمترین کارآیي را داشتندکشبه حشره

 .Sالروهای این موضوع مي تواند به دليل بروز مقاومت 

litura  ی دلتامترین باشد. نتایج ما با یرتروئيداکش پحشره به

مطابقت  (Bhatti et al., 2013) و همکارانبهاتي های یافته

دارد و کمترین سميت در پژوهش حاضر در فن والریت که 

 ی است گزارش شد.یرتروئيداپ يکشحشره

با توجه به نتایج پژوهش حاضر حساسيت الروهای سن 

داری بيشتر ها به طور معنيکشبه همه حشره، S. ciliumدوم 

بيشتر سنين از الرو سن چهارم بود که نشان دهنده حساسيت 

 ها است.کشپایين الروی به حشره

در  یتوالرو فن یپرمترینسا هایکشحشره اثر بررسي

از سن  50LCنشان داد که مقادیر  .litura S برابر الروهای 

اول تا چهارم به تدریج افزایش یافته است. بر اساس مقادیر 

50LC ،از سميت  برابر بيشتر 10و  4، 3، 6 ،یپرمتریناس سميت

یک، چهار، هفت و نه  برای الروهایبه ترتيب والریت فن

تر از سن برابر حساس 1۸تا  5روزه بود. سن دوم الروی 

برابر  7و  3چهارم بود، در حالي که الروهای سن سوم فقط 

والریت بودند که یپرمترین و فنمستعدتر از سن چهارم به سا

 Rao and) وری برگ آزمایش شدندغوطه ه روشب

Swaran, 1996  .) 

مطالعه زیست سنجي دیميلين در پژوهش دیگری، 

 Spilarctia و  S. lituraالروهای )دیفلوبنزورون( عليه

oblique (Walker)  الروهای انجام گرفت. این آزمایش در

و  S. lituraروزه گونه  6ساعت و  24-0دو گروه سني 

انجام شد.  S. obliqueروزه  ۸ وساعت  24-0 الروهای

 0-24 ام برای الروهایپيپي 50LC ،46/15 مقدار کمترین

 روزه 6برای الروهای  50LCو ميزان  S. litura گونهساعت 

S. litura  50ميزان  بود. امپيپي 17/42برابر باLC  برای

ام و پيپي S. oblique، 99/40 گونهساعت  0-24الروهای 

 Srivastava and)ام بود پيپي 19/41روزه  ۸برای الوهای 

2004Ram, ). 50ميزان  ،در مطالعه ماLC دیفلوبنزورون 

به دست آمد ام پيپي S. cilium، ۸/1۸7روی الرو سن سوم 

تواند به دليل عوامل مختلفي مانند مقاومت بيشتر این که مي

 باشد.  S. oblique و S. litura هایگونه نسبت به گونه

روی چمن  S. ciliumدر بررسي خسارت کرم برگخوار 

-فضای سبز، درصد خسارت با گذشت زمان پس از محلول

 19که، داری کاهش نشان داد. به طوریپاشي به طور معني

پاشي به ترتيب کمترین درصد خسارت در روز پس از محلول

درصد(،  6) ®توصيه شده ایمونيت هایکاربرد غلظت

درصد(  2۸درصد( و ایندوکساکارب ) 27) دیفلوبنزورون

درصد خسارت گزارش  9۸که در تيمار شاهد بود، در صورتي

 گنيستک توبادر شهر  تنباکو در مزرعهمطالعه ميداني  شد.

ای سه اثربخشي مقایسه ،بررسي انجام شد. در این پاکستان

و  40SP، متوميل 150SCکش، ایندوکساکارب حشره

 500و  400، 100ترتيب به ميزان  ه ، ب 40ECکلرپيریفوس

و  H. armigera ليتر آب در برابر 100ليتر در هر ميلي

Spodoptera spp. کش، انجام شد. هر سه حشره

داری متيوميل و کلرپيریفوس تفاوت معنيایندوکساکارب، 

 .Hهای بين یکدیگر در کاهش جمعيت الرو گونه

armigera  وSpodoptera spp.  روز پس  15و  7، 5، 3در

کش هر چند حشرهها نداشتند. کشحشره از استفاده از
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الروها بهتر از  جمعيتایندوکساکارب، از نظر کاهش 

 .(Ahmed et al., 2004) کلرپيریفوس و متوميل بود

های زیادی برای کاهش عوارض جانبي، استفاده تالش

و  S. exigua مصنوعي عليههای کشبيش از حد از حشره

کننده مؤثر و ایمن از جمله استفاده از مواد کنترل

. در بررسي مزرعههای مختلف ميکروبي انجام شدکشحشره

( Box®) 1کش فسفره کلرفناپيرحشرهکش، ای اثر سه حشره

داری توانست باعث کاهش جمعيت الرو و تخم به طور معني

S. exigua ،1 که پاشي شود. در صورتيروز پس از محلول

 Btو ( Neem Azal®)های آزادیراختين کشحشره

)®Liponex plus(  پاشي روز پس از محلول 7و  5به ترتيب

تاثير و سميت بر شدند که نشان  S. exiguaباعث کنترل الرو 

شيميایي سموم در مقایسه با تاخيری سموم گياهي و ميکروبي 

 50LCمقادیر (.  ,2017Darabian and Yarahmadi) دارد

فنوزاید، لوفنوران و های متوکسيکشحشرهبرای 

های برگي در روش غوطه ور کردن دیسکفلوفنوکسوران 

 ،S. exigua قندخوار چغندرروی الروهای سن اول برگ
و  427/0، 302/1روز( به ترتيب  6ساعت پس از تيمار ) 144

گرم ماده موثر در ليتر به دست آمد ميلي 510/3

(Sheikhzadeh et al., 2014.)  

کش مدرن بررسي اثرات زیستي نه حشرهدر هندوستان، 

ميني در گياه بادام ز S. lituraای در برابر در شرایط مزرعه

های امامکتين بنزوات کشنشان داد که به ترتيب حشره

 016/0یپرمترین ادرصد، س 05/0درصد، کلرپيریفوس  005/0

ف موثرترین بودند. از طر 006/0درصد و کلرانترانيليپرال 

درصد و اسپينوساد  00۸/0دیگر، ایندوکساکارب 

 .Sکمترین اثربخشي را در کاهش جمعيت  ،درصد009/0

litura داشتند (Kumar et al., 2015.) 

-دا سيببخشي کلرانترانيليپرول، کينولفوس، الماثر

الوترین، دیفلوبنزورون، اندوسولفان، تریازوفوس و ه

توتون،  اندر گياه در غلظت توصيه شده اربایندوکساک

بودند، مورد ارزیابي   S. lituraتنباکو و سویا که آلوده به 

طور  نشان داد که جمعيت الرو برگخوار بهنتایج قرار گرفت. 

                                                           
1. Chlorfenapyr  

و  اندوسولفان ،آن پس ازو  سداری با تيمار کينولفومعني

در گياه  کاهش یافت. باالترین عملکرد الوترینه المبدا سي

الوترین و پس از آن ه المبدا سي هایتيمار سویا به ترتيب در

 (. Dudhbale et al., 2017) تریازوفوس ثبت شد

 .Sالرو  عليه B. thuringiensis (Bt) CAB109اثر 

exigua  مورد بررسي قرار گرفت. نتایج نشان داد که ميزان

، 210، 0های ی سن دوم تيمار شده با غلظتتلفات الروها
روز پس از تيمار به  7 ،ليتربر ميلي 2cfu 610و  510، 410، 310

درصد بود. ميانگين وزن  7/36، 3/23، 15، 3/۸، 5ترتيب 

 6 شده در باال،بيان های مختلفالروهای تيمار شده با غلظت

و  34/1، ۸7/1، 03/2، 19/2، 63/2به ترتيب  تيمار بعد ازروز 

که مدت زمان رشد این الروها گرم بود، در حاليميلي 96/0

روز بود.  2/21و  5/19، 2/1۸، 5/17، ۸/16، 3/16به ترتيب 

 داریبه طور معني هابر رشد الروها در تمام سن Btتيمار با 

  (.Huang et al., 2018) تأثير گذاشت

به بررسي ( Narvekar et al., 2018)ناروکار و همکاران 

گياهان  روی S. lituraالروهای سن سوم کنترل در  Btتأثير 

د. نتایج حاصل از پرداختنمختلف در شرایط آزمایشگاهي 

گياه  در  Btنشان داد که  در برابر الروها Btبررسي اثر بخشي 

 بلبلي لوبيا چشمدرصد تلفات و به دنبال آن گياه  100با  باميه

روی سيب  Btدرصد تلفات مؤثر بود. در حالي که  67/96با 

داشت و  راکمترین کارایي عليه آفت مذکورزميني شيرین 

بنابراین،  نسبت به بقيه تيمارها به ميزان قابل توجهي پایين بود.

ونه گعالوه بر تواند مي هاپژوهشتفاوت نتایج حاضر با سایر 

آفت آزمایش شده، به نوع گياه )چمن رقم اسپورت( مربوط 

 باشد.  

کش مصنوعي متعلق به حشره اثر نه ،دیگر ایدر مطالعه

کش با منشا گياهي حشره 11های مختلف شيميایي و گروه

 S. frugiperda (J.E. Smith)ها در برابر برای اثربخشي آن

ای مورد آزمایش قرار گلخانه و در شرایط آزمایشگاهي

، اسپينتورامساعت بعد از استفاده،  72گرفت. در آزمایشگاه، 

 سي هالوترین+-المبداو  سي هالوترین-المبدا، اسپينوساد

الرو ایجاد روی درصد تلفات  90بيش از  پرول ترانيلي کلران

2. Colony-forming unit 
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پس از ساعت  72. ماالتيون فعاليت متوسطي داشت و ندکرد

کش حشرهکه درصد شد، در حالي 7/51باعث تلفات تيمار 

ساعت  72و  داری داشتین اثر را به طور معنيل کمترارباریک

تلفات شد. در آزمایش درصد  2۸باعث  تيمارز پس ا

های مصنوعي، باعث کاهش کشای، تمام حشرهگلخانه

خسارت شاخ و برگ ذرت در مقایسه با گروه شاهد شدند. 

 فلفل ،آزمایش شدههایي با منشا گياهي کشدر ميان حشره

 Azadirachta ، چریش .Schinus molle Lپروئي

indica A. Juss کولي سرخاب و Phytolacca 

decandra L. ،72 درصد تلفات زیادی  پس از تيمار ساعت

گياهان تيمار نشده های برگداشتند. روی الروها ( ≥95٪)

های مصنوعي و منشا کشدر مقایسه با گياهاني که با حشره

 دیدند. آسيببيشترتوسط الروهای آفت ، تيمار شدند گياهي

های مصنوعي و کشحشرهنتایج این آزمایش نشان داد که 

 .S کارایي باال در برابر الروهای با داشتنمنشا گياهي 

frugiperda آفت های مدیریت تلفيقي برنامه درتوانند مي

 (.Sisay et al., 2019)استفاده شوند مذکور 

و  ®های ایمونيتکشهحشر، نتایج مطالعه حاضرس ساابر 

روی کرم مرحله الل کنتردر یي باالیي راکاایندوکساکارب 

 هایکشهحشرهر چند برای برگخوار چمن داشتند. 

تي مدت زماني بيشتری نياز است تا سميت دیفلوبنزرون و بي

  ، نتایج نشان داد کههمچنينخود را روی الرو نشان دهند. 

نيز  توصيه شده  غلظت نيم درمایش رد آزموی کشهاهحشر

که با توجه به این شتند.دافت ل آکنتردر یي خوبي ارکا

کرم  ها برای کنترلباید در فضای سبز و پارک کشهاهحشر

ین ا کاربرد رو،استفاده شوند، از این برگخوار چمن

کش هحشران کاهش ميز ضمن غلظت نيم درکشها هحشر

محيط زیست و خطرات کمتری روی  ،هزینهو  دهستفارد امو

از کاربرد مداوم یک نوع  شودبنابراین توصيه مي. انسان دارد

ل کنترد و در شودداری خوهای باال کش در غلظتحشره

ر به طووت، تاثير متفا هکشهایي با نحوهحشراز فت آشيميایي 

 .شودده ستفاوب امتنا

 

 سپاسگزاری

نویسندگان از آقای دکتر مهدی اسفندیاری برای 

تقدیر و Guenée  Spodoptera ciliumشناسایي گونه 

تشکر دارد. همچنين، از دانشگاه شهيد چمران اهواز برای 

 حمایت از این پژوهش کمال تقدیر دارد. 
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Abstract 

Spodoptera cilium Guenee is one of the pests of grasses in the landscape of the southern regions of 

Iran and many countries of the world. In this study, the effects of some insecticides, including, 

indoxacarb, fanvalerate, diflubenzuron, Imunit® (Alpha Cypermethrin +Teflubenzuron) and Bt were 

investigated against larvae of S. cilium in laboratory and field conditions. The laboratory bioassays were 

performed by leaf dipping method at 250C, 60±5% RH, and 16:8 light: dark conditions. The results 

indicated the LC50 values from low to high of imunit®, indoxacarb, diflubenzuron and fanvalerate, 48 h 

after lavae exposure were 27.7, 60, 187.8 and 1057.0 ppm, respectivley. In the second experiment, grass 

leaves were treated with recommended and half recommended concentration of tested insecticides using 

leaf dipping method. Then, the mortality of second and fourth instar larvae were counted daily up to five 

days. A day after exposure, the highest mortality percentage of the second instar larvae was related to 

the recommended concentration of indoxacarb, fenvalerate and imunit®, respectively, with 99.0±1.0, 

92.0±2.3 and 89.0±1.0%, respectively. In this time, the highest mortality level of fourth instar larvae 

was related to the recommended concentration of imunit® and indoxacarb with the mortality of 

58.0±2.0% and 56.0±5.9%, respectively. The greatest reduction in the damage percentage in the field 

test was reported 19 days after spraying is related to the recommended concentration of indoxacarb, and 

imunit® with 6.0±1.0 and 28.0±0.0%, respectively. According to our results, immunit and indoxacarb 

have been shown to control the population and reduce the damage of S. cilium, and can be used in this 

pest control programs. 
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