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) تحقیقی Creontiades pallidusپنبه (علیه سنک قوزه  کش حشره نیتر مناسبانتخاب  منظور به
 1383و  1382 يها سالتکرار در مزرعه پنبه، در  3تیمار و  6ي کامل تصادفی با ها بلوكطرح در قالب 

ي) بـوده  متر یسانت 80ردیف  9( مربع متر 8×2/7در استان گلستان اجرا گردید. ابعاد هر کرت آزمایش 
بوتـه تصـادفی انتخـاب و بـه روش تکـان دادن بوتـه در تـور حشـره گیـري           10ي بـردار  نمونهو در هر 

، 5، 2قبل و  یک روز در زمان اوج فعالیت سن در مزارع پنبه، آزمایش انجام و ي انجام گردید.بردار نمونه
آزمـایش،   دوسـاله مرکب  هیتجزیادداشت شد. در  ی تعداد آفت شمارش وپاش سمروز بعد از 14و 10 ، 7

 گونـه  چیهـ مکانی  ازنظرا تیمارهاي مورد آزمایش، شده ام دار یمعنتیمار × علیرغم اینکه اثر متقابل مکان
ي روز پـنجم و  هـا  يبـردار  نمونـه تیمارهـا، فقـط در    سال آزمایش نیز ازنظري نداشتند. دار یمعناختالف 

درصد کاهش جمیعت آفـت نشـان داد کـه در     دوساالنهي بودند. میانگین دار یمعنهفتم داراي اختالف 
 آبـاد  هاشـم درصـد، در ایسـتگاه تحقیقـات پنبـه      69/67ایستگاه تحقیقات کشاورزي گنبد، دانیتـول بـا   

میـانگین مرکـب    سـه یمقادرصد داراي بیشـترین درصـد تـأثیر بودنـد. نتـایج       92/75چس با  کش آفت
 51/57درصد، متاسیسـتوکس بـا    21/63درصد، دانیتول با  60/67با  آزمایش نشانگر آن است که چس

  ي اول تا پنجم قرار داشتند.ها ردهدرصد تأثیر در  51/34کنفیدر با  درصد و 13/54درصد، آدمیرال با 
  

  جمیعت آفت، چس، سنک قوزه پنبه، کش حشره: کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
خــانواده  5از  ،مختلــف پنبــه اســتان گلســتانمــزارع ) از 83-81( يبــردار نمونــهســال  2در مــدت 

پنبـه  قـوزه   کسـن  هـا  آندر بـین   و شناسایی شدند که يآور جمعزا نمونه سن خسارت  14ناجورباالن، 
)Creontiades pallidus Ramb.(،    گونـه غالـب ) ایـن حشـره در    .)2010خرمـالی و کریمیـان،   بـود

بوده و اخیراً در ترکیه و چندین کشور دیگـر، آفـت مهـم پنبـه شـده       يا شده شناختهآسیاي میانه، آفت 
و خراسـان رضـوي    ع پنبـه اسـتان گلسـتان   راز آفات مهم مزا یکیاین سن ). 2009افیل و بایرام، ( است

ل کیرده و بـا شـروع تشـ   کـ  يتخـم سـپر   صورت بهمستان را ز سنک سبز پنبه. )1989حسینی، ( هست
ه یـ وه دهنـده تغذ یـ ات برداشت از اعضاء میان عملیو تا پابه مزارع پنبه مهاجرت اه پنبه یگ یشیاعضاء زا

در مزارعی که علیه آفت  که يطور به ).1996خرمالی، شود ( یمزه جوان قوزش غنچه و یرده و موجب رک
جعفـري و  ( نـد ینما یمـ درصد گل، غنچه و قوزه هاي جوان پنبـه ریـزش    85تا  70مبارزه نشود، حدود 

  ).1996خرمالی، کند ( یم ينسل در سال را در مزارع پنبه سپر 5 تا 3ن حشره ی. ا)2006 همکاران،
ثـر  کور ایعت آفـت بـاال باشـد، در اواسـط شـهر     یه جمک یدر مزارع) 1989( ینیحس يها افتهیطبق 

نمـوده و در اواخـر فصـل     یشـ یپنبـه رشـد رو   يها بوته تیدرنهاه و ودزش نمیه ریاول در مراحلها  قوزه
پنبـه در مراحـل    قـوزه محققین مختلف، خسارت سنک  يها گزارشطبق  .کنند یمشروع به گل  مجدداً
  ).2009افیل و بایرام، ( است درصد 54بیش از  میانی و زایشی،رشد 

، Miridaeخـانواده   آور انیـ ز يهـا  سـن در بین نتیجه گرفت که در تحقیقات خود ) 1996( یخرمال
ا     گونـه  ).Adelphocoris lineolatus Goezeپنبـه ( یـا سـنک سـبز     سـن یونجـه   در غالـب اسـت امـ

پنبـه اسـتان    يخسـارت زا  يهـا  سـن ) در مـورد  2010( انیـ میاً توسط خرمـالی و کر بعده ک یقاتیتحق
ت یـ م و صرفاً در اطـراف گنبـد فعال  کار یونجه بسیعت سن یه جمک شده مشخصگلستان صورت گرفته، 

 ازنظـر ز یـ ن سـن ن یـ سبز پنبه شـده اسـت. ا   کن سنیگزیجا C. pallidusبه نام  يگریداشت و آفت د
  است. پنبه قوزه کهمانند سن يل ظاهرکه، خسارت و شیتغذ

. شـود  یمـ از راهبردهاي اساسی مبارزه با آن آفـت محسـوب    ،زیستی یک آفت يها یژگیوآگاهی از 
در را  Germar. Nabis capsiformisآن ستی سنک قوزه پنبه و سنک شکارگر یمختلف ز يها یژگیو

نی تخم، دوره پورگی و یطول دوره جن ها آن. شدسه یمقا) 2008( يجعفرفتحی پور و  توسط آزمایشگاه
و  83/10±11/0، 99/5±038/0ب یـ ترت  بـه را دوره رشدي (از تخم تا حشره کامل) در سنک قوزه پنبـه  

حشـره مـاده و طـول دوره    زي، طول عمـر  یر طول دوره تخمهمچنین . کردندن ییروز تع 11/0±86/16
  .وردنددست آ به روز 76/28±10/1و  45/14±30/1، 90/9±20/1ب یترت پنبه به زندگی در سنک قوزه
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پنبـه  بز پنبه، سنک قـوزه  س) براي کنترل سنک تخم پنبه، سن 1995کشور (ازمان حفظ نباتات س
)A. lineolatus( 2، دیمتوات1تترادیفون هاي کش آفت )لیتـر) توصـیه    2( 3فورموتیـون لیتر) و  1تا  5/0

  .رود یمبراي کنترل سنک قوزه بکار  کش آفتکرده و مشخص نکرده که کدام 
یونجـه،  مبارزه بـا سـن    يونجه برایدر مزارع متعددي وجود دارد.  يها روشبراي مبارزه با این آفت 

هـرز   يهـا  علـف و سـوزاندن   يآور جمعو  زودهنگامن برداشت یونجه و همچنیردن کف بر کسوزاندن و 
 يشـورو  يبـذر  يهـا  ونجـه یزارع مـ ر د) 1953 ؛ یاخانتوف،1937شولوگف و همکاران، شود ( یمه یتوص

ا ام). 1953 یاخانتوف،شد ( یملوگرم مصرف کی 5/1زان یبه م 4وسفند) متاکستان، حومه تاشکسابق (ازب
درصـد   5/2گرانـول   لـوگرم یک 25تـا   20ونجـه،  یونجه در مزارع ینترل سن ک يبرا )1990جانف ( میعل

  .کند یمه یوس توصفمتا
انزاس بـوده و  کدر آر) Miridae( یاهیگ يها سن ونه غالبگ) .Lygus lineolaris Palisot( گوسیلن س

از جانـب   ییهـا  مقاومـت  یپـ  یس یس یمانزاس و کر در آریاخ يها سال. در شود یمآفات مهم پنبه محسوب  از
بـا  ( نیکلودیسـ  يهـا  کش آفتدها و یروتروئیفسفره، پ ها کش آفت ازجمله یمیقد يها کش حشرهآفت به همه 

ه یـ د علیجد یانتخاب يها کش آفت ریتأث 1999در سال  بنابراینآمده است.  به وجوددرجات متفاوت مقاومت) 
نتـرل  کدر اواخـر فصـل    7تیدیـ ، و6نیدریـ ، ب5اورتان رینظ یمیقد يها کش حشرهد. یگرد یور بررسکآفت مذ

 12تـارا ک) و آ11لیـ پرونی(ف 10جنـت یر )،9اربکساکندوی(ا 8ل استواردید از قبیجد يها کش حشره داشتند. یخوب
 ).2000گاس، داشتند ( یسانیکن آفت اثر یا در کنترل) 13سامکامتوی(ت

 Distant( Creontiades( را در کنتـرل سـنک   کـش  حشـره محققینی در تگزاس آمریکا، اثر چنـد  
signatus     14لـوریج ( یموردبررسـ در مزارع پنبه ارزیابی کرده و نتیجه گرفتند که همـه تیمـار سـموم ،

                                                        
1. Tetradifon. 
2. Dimethoate 
3. Formothion 
4. Metaphos 
5 .Orthene 
6. Bidrin 
7. Vydate 
8. Steward 
9. Indoxacarb 
10. Regent 
11. Fipronil 
12. Actara 
13. Tiamethaoxam 
14. Leverage 
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 طـور  بـه پـوره، پوره+حشـره کامـل) را    آفـت ( و ویـدیت) جمعیـت    4یک، سنتر3ن، اورتا2، اندیگو1ریدپتم
  ).2009کروملی و همکاران، داد (کاهش  يدار یمعن

سه با قارچ یدوز) در مقا 2ل (با کدور، چس و اونینفکد یجد کش حشره 3 ریتأث شده انجام هر مطالعد
ش یـ درو. قـرار گرفـت   یابیـ ه شته پنبـه مـورد ارز  یس و شاهد علکستویمتاس کش آفتو  آل -سیناتورال
 یعـ یدشـمنان طب  يدور و چـس اثـر سـوء رو   ینفک يها کش آفتچون ) نتیجه گرفت که 2000( یمجن

ش یر آزمـا د. رنـد یقـرار گ م اثـر در منطقـه   کـ  يها کش آفتن یگزیجا توانند یمآن دو  نیبنابرانداشتند، 
 کـش  آفـت ، شـده  انجـام ونجـه  یه سـن  یعل )1989( ینیحس ه در استان خراسان توسطک ییها کش آفت

بـا توجـه بـه     يگر مـؤثر بـوده اسـت. و   ید يها کش آفتتار نسبت به کتر در هیل 3زان یاندوسولفان به م
توسـط  کـه   یشیر آزماد رده است.که یرا توص یپاش سمنوبت  3اه پنبه یگ يآفت و فنولوژ یل زندگیکس

قـرار   یموردبررسـ  اوسکـ ونجه در گنبـد  یه سن یمتداول عل کش آفتچند ، شده انجام) 2010خرمالی (
  .بودنداهش کن درصد یمترکن و یشتریب ين دارایاندوسولفان و سوگرفت. او نتیجه گرفت که 

گونـه   يبـر رو  ويش یبوده و آزما یمیقد )2003( یخرمال مورداستفاده يها کش حشره که آنجا از 
تـا   دیرسـ  یمـ بـه نظـر    يلـذا ضـرور  ، نـد دبوکمـی   ریتأثدرصد و همچنین داراي  بود شده انجام يگرید

بـر   ،دنـد یگرد یماستفاده  کد بالیمانند شته و سف یه آفات مهمیه علک يدیمتداول و جد يها کش آفت
ه یباشـد، توصـ   قبول قابلن آفت یا يبر رو ها آنر یش شوند تا چنانچه تأثیآزما زیقوزه پنبه ن کسن يرو

رار کـ از ت ،شـاورزان که آن بـه  یش و توصـ یر بـودن آزمـا  یـ انجام شود. در صورت مثبـت و فراگ  یپاش سم
کـه  دیهی است بشود.  يریقوزه جلوگ کو سن کد بالیا سفیشته  يمجزا برا يها یپاش سمیا و  یپاش سم

 را به همراه خواهد داشت. ستیز طیمح یاهش آلودگکو  ها نهیهزاهش ک ،ها یپاش سماهش تعداد ک
  

  ها روشو  مواد
 يهـا  سـتگاه یامنطقه ( 2رار در کت 3و مار یت 6با  یدفاامل تصک يها بلوكطرح در قالب  ین بررسیا
 یسـ کا عبـارت بودنـد از:  مارهـا  ید. تی) اجراء گرد83-82سال (قات گنبد و هاشم آباد) به مدت دو یتحق

 7نیپاترتار، فن پرو کتر در هیل یک شاورز)ک یمیت شکشر-EC 20% 6 سکستویمتاس( 5لیمتمتون ید

                                                        
1. Temprid 
2. Endigo 
3. Orthane 
4. Centric 
5. Oxydemeton Methyl 
6. Metasystox 
7. Fenpropathrin 
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ت کشـر  -SC 35% 3دورینفک( 2دیداکلوپریمیا تار،کتر در هیل 75/0اه) یت گکشر -1EC 10% تولیدان(
تـار،  کلـو در ه کی یـک س) یت نـوارت کشـر  -WP 25% 5چس( 4نیمتروز یتار، پکه تر دریل 25/0 م)کژ
تـار و شـاهد   کتـر در ه یل 0/ 75ال) یکمکتویت سـوم کشـر  - EC 10% 7 رالیـ آدم( 6فن یسکپرو يریپ

  .یپاش سمبدون 
متـر   یکاز هم  ها کرت)، فاصله يمتر یسانت 80ف یرد 9( مترمربع 8×2/7 یشیرت آزماکبعاد هر ا

انتخـاب و   یتصادف طور بهبوته پنبه  10 ،وسطف یرد 5از  يبردار نمونهمتر بود. در هر  2رارها کو فاصله ت
 متـر)  یـک ارتفـاع تـور    متـر و  یسـانت  90قطر دهانه مخصوص ( يریگ هان دادن در تور حشرکبه روش ت

در زمان اوج فعالیت سن در مزارع پنبـه، در اوایـل صـبح، آزمـایش      ،مردادماهر د انجام شد. يبردار نمونه
 10،7,5،2 و  یپاشـ  سمروز قبل از  یکانجام شد.  ،زریاتوما یپشت پاش سمبا  ی تیمارهاپاش سمانجام شد. 

تعداد آفت د. یگردانجام  يبردار نمونه يریان دادن بوته در تور حشره گکبه روش ت یپاش سمبعد از  14 و
عت آفت بـا اسـتفاده از فرمـول    یاهش جمکرصد د. ندادداشت شدیامل) شمارش و کپوره و حشره زنده (

ن کـ دان يا دامنـه با استفاده از آزمون چند  ها نیانگیمسه یاقلتون فرمول محاسبه شدند. میت –هندرسون 
  انجام شد. 9.1نسخه  SAS يا انهیرا افزار نرمتوسط 

  
 جینتا

نشان داد  گنبدکاووس يشاورزکقات یستگاه تحقیدر ا ها کش آفتثیر أدرصد تساده انس یه واریتجز
ا  .داشتند يدار یمعناختالف ، یپاش سمپس از  روز پنجممارها فقط در یت 1382در سال  که در سـال  امـ 
1383( شیآزمام دو،( در روز پنجم و هفتم در سـطح ، %5 احتمال در سطحپس از آزمایش م در روز دو 

در ایستگاه تحقیقات کشاورزي گنبد، نتـایج   آمده دست بهنتایج  برخالفشده است.  دار یمعن %1 احتمال
طـرح،   يدر هر دو سال اجرا که دهد یمنشان  آباد هاشمقات پنبه یستگاه تحقیساده در اانس یه واریتجز

  .داشتند 8يدار یمعناختالف  مارهایت
نشان داد  گنبد يشاورزکقات یستگاه تحقیش در ایمورد آزما يمارهایاهش تکدرصد  يها نیانگیم
داشتند. اما در  باهم يدار یمعناختالف  يبردار نمونه يها زمانمارها در همه یهمه ت 82در سال که 

                                                        
1. Danitol 
2. Imidacloprid 
3. Confidor 
4. Pymetrozine 
5. Chess 
6. Pyriproxyfen 
7. Admiral 
8. P≤1% 
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در  82در سال  .شود یممشاهده  يدار یمعناختالف  یپاش سمفقط در روز دوم و پنجم پس از  83سال 
چس و  کش آفتتول و در روز دهم مربوط به یر مربوط به سم دانین تأثیشتریروز دوم، پنجم و هفتم ب

در روز دوم و پنجم و  83س بوده است. در سال کستویمتاس کش آفتدر روز چهاردهم مربوط به 
ن ی. در ااند بودهر ین تأثیشتریب يچس دارا کش آفتتول، در روز هفتم و دهم یدان کش آفت ،چهاردهم

  .شود یمش مشاهده یآزما يمارها در روز پنجم پس از اجراین تین اختالف بیشتریسال ب
حاکی از آن  آباد هاشم قات پنبهیستگاه تحقیش در ایمورد آزما يمارهایاهش تکدرصد  يها نیانگیم

. شود یممشاهده  درصد 5در سطح  يدار یمعنمارها اختالف ین تیب ،شیدر هر دو سال آزمااست که 
ن درصد یشتریب يچس دارا کش آفت يبردار نمونه يها زمانر در هر دو سال و همه یدرصد تأث ازنظر

 1شماره در جدول  .اند دادهر را به خود اختصاص یتأثن درصد یمترک يدر داراینفک کش آفتر و یتأث
قوزه پنبه در  که سنیعل يها کش آفتش یآزما يها کش آفتر یثأب درصد تکانس مریه واریتجز نتایج
-82سال (گنبد و گرگان) و دو مکان (دو  يها داده آورده شده است. در این جدول 83و  82 يها سال
  .اند شدهسه یمقا باهم) 83

  
  .قوزه پنبه که سنیش علیآزمامورد  يها کش حشره ریتأثب درصد کانس مریه واریتجز - 1جدول 

منابع 
  تغییرات

 آزاديدرجه 
)df(  

  میانگین مربعات
روز بعد از  2

  یپاش سم
روز بعد از  5

  یپاش سم
روز بعد از  7

  یپاش سم
روز بعد از  10

  یپاش سم
روز بعد از  14

  یپاش سم
L 1  ns17/7592  ns 54/2220  ns 94/382  ns 05/7780  ns 59/4206  
Y  1  ns 383/753  ns 24/405  ns 11/745  *51/2379  ns 85/30  
LY  1  ns 78/95  ns 13/34  ns 99/1717  ns 48/152  ns 15/378  
RLY  8  * 74/751  ns 83/396  ns 98/462  ns 73/441  ns 66/718  
A  4  ns 70/753  ns 85/1795  ns 48/2323  ns 89/4696  ns /2998  
LA  4  ** 63/4464  *17/5241  ns 55/4082  ns 95/1971  ns /2435  
YA  4  ns 54/323  ns 27/981  ns 36/737  ns 92/120  ns 19/283  
LYA  4  ns 40/269  59 ns 59/749  **38/1932  * 49/873  ns 43/744  
E  32  57/345  03/322  74/327  07/339  39/356  
  CV(  04/34  56/29  60/28  79/32  68/44( رییتغضریب 

ns،* ،** است% 1% و 5در سطح  دار یمعنو  دار یمعنعدم  يبه معنا به ترتیب اعداد يدر باال.  
  استمکان، سال، تیمار و خطاي آزمایش ترتیب مخفف  به Eو  L، Y،Aحروف 

  
 5در سـطح   يدار یمعنـ اخـتالف   يهـا  کش آفتن خود یو شاهد و ب يها کش آفت يمارهاین تیب در

 یپاشـ  سـم روز بعـد از   14روز و  10در  ،شیمـورد آزمـا   يهـا  سـال ن یا در ب. امشود ینمدرصد مشاهده 
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روز  2) در RLYزمـان ( ×انکـ م×  كدر اثر متقابل بلو .درصد وجود دارد 5در سطح  يدار یمعناختالف 
  .شود یمده ید يدار یمعندرصد اختالف  5در سطح  یپاش سمبعد از 

) در دو LA( ماریت× انکاما در اثر متقابل م شود ینمده ید يدار یمعناختالف  )A( مارهایتدر  باآنکه
 دار یمعناختالف  درصد 5در سطح  یپاش سمروز بعد از  5و در  درصد 1در سطح  یپاش سم روز بعد از

روز هفتم در ا در نشده ام دار یمعنروز پنجم در ) LYA( ماریت× سال ×  انکوجود دارد. در اثر متقابل م
  .وجود دارد يدار یمعن% اختالف 5و در روز دهم در سطح  درصد 1سطح 

ش بـر اسـاس   یان مورد آزمـا کش در دو سال و دو میمورد آزما يمارهایت يها نیانگیم ،2در جدول 
سـه  یمقا بـاهم ن کـ ، بـه روش دان اند آمده دست بههندرسون  -لتونیبا استفاده از فرمول ت که ریتأثدرصد 

مشـاهده   يدار یمعنـ اخـتالف   گونـه  چیهـ  یانکم ازنظره ک میابی یم در مذکور . با توجه به جدولاند شده
 يدار یمعنـ اخـتالف   درصـد  5روز پنجم و هفتم در سطح  يبردار ادداشتی در یزمان نظر ازاما  شود ینم

نجا یجدول قبل در ا برخالف میابی یدرمش یآزما يمارهایت يها نیانگیمسه یاما در مقا .شود یممشاهده 
 هرحـال  بـه  .% وجـود 5در سـطح   يدار یمعنـ مارها و شـاهد اخـتالف   ین تیدوم و پنجم در ب يدر روزها

 یاهش را در پـ کـ درصـد   75و  63ب یـ ترت ه بـه کـ تول بوده یبه دان مربوطن دو روز یر در این تأثیشتریب
  .است درصد 45و  46در با ینفکز مربوط به یر نیثأن تیمترک وداشته است 

  
  .علیه سنک قوزه پنبه يها کش آفتدر آزمایش  يها کش آفت ریتأثي درصد ها نیانگیممقایسه  - 2جدول 

                              
            

روز بعد از  2
  یپاش سم

روز بعد از  5
  یپاش سم

روز بعد از  7
  یپاش سم

روز بعد از  10
  یپاش سم

روز بعد از  14
  یپاش سم

            مکان
  a 84/65  a78/66  a 76/60  a77/44  a88/33  گنبد

  a34/43  a 61/54  a 81/65  a 54/67  a62/50  گرگان
            زمان

1382  a14/58  a 10/58  a76/59  a 86/49  a 53/41  
1383  a05/51  a 29/63  b 81/66  b45/62  a 97/42  
            تیمار

  a 57/60  a 11/58  ab 07/66  b 40/59  a43/43  متاسیتوکس
  a 61/63  a 72/75  ab91/69  b54/55  a 29/51  دانیتول
  a43/46  a19/45  b 28/41  c 75/24  b 93/14  کنفیدر

  a 89/55  a 02/70  a51/78  a 32/79  a 26/54  چس
  a 43/46  a46/54  ab 68/60  b 77/61  a 33/47  آدمیرال

  .است درصد 5در سطح  دار یمعنن در هر ستون نشانگر فاقد اختالف یحروف مشابه الت
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. در دو شـود  یمـ مارها مشـاهده  ین تیب يدار یمعناختالف  یپاش سمهفتم و دهم بعد از  يدر روزها
ـ  اسـت در یـ نفکب مربـوط بـه چـس و    یـ اهش به ترتکن درصد یمترکن و یشتریور بکروز مذ ا در روز ام

مشـاهده   يدار یمعنـ اهش اسـت، اخـتالف   کـ ن یمتـر کداراي ه کدر ینفک مارها به جزءین تیچهاردهم ب
 .استاهش مربوط به چس کن درصد یشترین روز بی. در اشود ینم

ستگاه یش در ایمورد آزما يها کش آفتر ی) درصد تأث83-82( دوساالنهن یانگیم ،3 شماره در جدول
 82ن سـال  یانگیـ آورده اسـت. بـا توجـه بـه سـتون م      سمت راسـت جـدول)  گنبد ( يشاورزکقات یتحق
ب بـا  یـ ترت س بـه کستویدر و متاسینفک يها کش آفتل و گاه اویدرصد در جا 98/72تول با یدان کش آفت
رال و چـس بـا   یـ آدم يهـا  کـش  آفـت م قرار دارند. دوم و سو يها ردهاهش در کدرصد  10/58و  46/60

ا در سـال     کز یـ ن ،استدرصد  55/52ه ک 82ل سال ک متوسطاز  یر حتین تأثیمترک 83متـر بودنـد. امـ 
گـاه  یب در جایدرصد به ترت 54/56درصد، چس با  82/59رال با یدرصد، آدم 41/62تول با یدان کش آفت

درصـد از   77/51 دریـ کنف کـش  آفـت درصد و  70/50س با کستویمتاس کش آفتم قرار دارند. اول تا سو
  داشتند. يمترکر یز درصد تأثین استدرصد  252/56ه ک 83سال  متوسط

  

  .آباد هاشمستگاه گنبد و یمورد آزمایش در ا يها کش آفتر ین درصد تأثیانگیم -3جدول 
  درصد کاهش

  تیمار
  آباد هاشمایستگاه   گنبدکاووسایستگاه 

میانگین سال 
82  

میانگین سال 
83  

دوساله میانگین 
  کل)(

میانگین سال 
82  

میانگین سال 
83  

دوساله میانگین 
  کل)(

  07/61  32/65  83/56  40/54  70/50  10/58  متاسیتوکس
  84/60  65/74  03/47  71/67  41/62  98/72  دانیتول
  03/17  45/13  62/20  11/56  77/51  46/60  کنفیدر

  92/75  36/90  49/61  91/47  54/56  28/39  چس
  67/ 46  28/62  65/72  89/45  82/59  91/31  آدمیرال

  
سـتگاه  یش در ایمورد آزما يها کش آفتر ی) درصد تأث83و  82( دوساالنهن یانگیمسه یمقا نیهمچن

بـا توجـه بـه    اسـت.   مشـاهده  قابـل  3 شماره در جدول زین) (سمت چپ جدول آباد هاشمقات پنبه یتحق
چـس و   يهـا  کـش  آفـت گـاه اول و  یدرصـد در جا  65/72رال با یآدم کش آفت ،82ن سال یانگیستون م

ــهکســتویمتاس ــترت س ب ــا ی ــد.  يهــا ردهاهش در کــدرصــد  83/56و  49/61ب ب ــرار دارن دوم و ســوم ق
 ،هسـت درصد  72/51ه ک 82ل سال کمتوسط از  یر حتین تأثیمترکدر با ینفکتول و یدان يها کش آفت

ــا در ســال ک زیــن درصــد،  65/74تــول بــا یدرصــد، دان 36/90چــس بــا  کــش آفــت 83متــر بودنــد. ام
 رال بـا یـ آدم يهـا  کـش  آفتند. گرفتگاه اول تا سوم قرار یب در جایترت درصد به 32/65س با کستویمتاس
 يهـا  شیآزمـا  بـرخالف جـدول قـرار دارنـد.     يبعد يها ردهدرصد در  45/13در با ینفک درصد و 28/62
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درصـد   21/61ه کـ  83سـال  ل کمتوسط در از ینفک کش آفتفقط  ،آباد هاشمایستگاه در  ،ستگاه گنبدیا
  ه است.داشت يمترکر ی، درصد تأثبود

است. در  شده دادهش یش نمایآزما ياجرا يها محلاهش در کدرصد  دوسالهن یانگیم یکنمودار در 
مربـوط بـه    ریتـأث ن درصـد  یمتـر کتـول و  یدان کـش  آفتر مربوط به ین درصد تأثیشتریبگنبد، ستگاه یا

 يهـا  کـش  آفـت ر مربوط بـه  ین درصد تأثیمترکن و یشتریب آباد هاشمستگاه یرال بود. در ایآدم کش آفت
  در بوده است.ینفکچس و 

در گرگان و  قوزه پنبه کعت سنیمورد آزمایش بر جم يمارهایتاهش کن درصد یانگیمقایسه م -1نمودار 
  .گنبدکاووس

  
 2 شمارهقوزه پنبه در نمودار  که سنینده علکمتداول آفات م يها کش آفتش یآزما دوسالهجه ینت

درصد،  60/67ه چس با کجه گرفت ینت توان یم یمیاست. با توجه به نمودار ترس شده دادهنشان 
 51/34در با ینفکدرصد و 13/54رال با یدرصد، آدم 51/57س با کستویدرصد، متاس 21/63تول با یدان

  .ل تا پنجم قرار گرفتنداو يها ردهر در یدرصد تأث
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  .قوزه پنبه کعت سنیمورد آزمایش بر جم يمارهایتاهش کدرصد  ن کلیانگینمودار م - 2نمودار 

  بحث
نبـوده   دار یمعنـ  یانکـ م ازنظرت آفت یاهش جمعکدرصد  يها دادهب کانس مریه واریدر تجز باآنکه

و  3و  2شده است. عـالوه بـر آن طبـق جـداول      دار یمعنان در روز پنجم کم× مار یدر اثر متقابل ت یول
ن اختالفات ی. اشود یم ش مشاهدهیان آزماکدر دو م یز اختالفاتیر نیدرصد تأث ازنظر یک، شمارهنمودار 

 ورز فـن توسـط   يبردار نمونه نحوه، کش آفته یته نحوه، ورز فنا یارگر ک یپاش سم نحوهاز  یناش تواند یم
 یـک ولوژیو ب یکولوژیزیات فیآفت و خصوص يرشد مرحلهو  يط جوی، شراتر مهمارشناس و از همه کا ی

 است، باشد. یطیط محیاز شرا یه خود تابعکآفت 
ن اختالفـات  ی. اشود یممشاهده  يدار یمعنمارها اختالف ین تیب ،يبردار نمونه يها زماناز  یدر بعض

از  83ل سـال  کـ ن یانگیـ م ،شیآزمـا  يان اجـرا کـ رد. در هر دو مکمشاهده  توان یم 3و  2را در جداول 
ـ   يدار یمعناختالف  یزمان ازنظرشتر است. اگرچه یب 82ل سال کن یانگیم اثـر متقابـل    یوجـود دارد ول

ش یآزمـا  یسـت یه باکـ جـه گرفـت   ینت تـوان  یمـ . لذا با توجه به موارد فـوق  ستین دار یمعنان کم× سال
در  دار یمعند. وجود اختالفات یآ به دستجه مطلوب یتا نت ،ن سال انجام دادیچند یرا در ط ها کش آفت
ط یو شـرا  یطـ یط محیاز شـرا  یناشـ  توانـد  یمـ آزمایش، در هر دو محل  ،يبردار نمونه مختلف يها زمان

  آفت باشد. یکولوژیو ب یکولوژیزیف
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شـروع و   يبـردار  نمونـه  هیـ اولثیر از کـم در روزهـاي   أابیم که درصـد تـ  ی یم در 2با توجه به جدول 
 کـه  يطـور  به تقلیل یافته است. يبردار نمونهدهم و چهاردهم  يروزهاو سپس در  افتهی شیافزا جیتدر به

ثیر أتقریباً نصف درصـد تـ   ،روز چهاردهمثیر در أاین درصد ت در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزي گنبد،
ثیر در روز چهاردهم ممکـن وابسـته بـه دو    أت کاهش درصد تاست. این علّ یپاش سمم پس از در روز دو

، شـود  یمـ  تـر هر چـه کم  ییشو ظرفباشد. جمعیت  يها کش آفتکاهش جمعیت آفت و نحوه اثر  ،تعلّ
متفـاوت   بـاهم نیـز   يهـا  کش آفتاثر  نحوه. شود یمو لذا تعداد آفت در کل آزمایش کم  ابدی یمکاهش 

 جیتدر بهدر این آزمایش مانند دانیتول داراي اثر ضربتی بوده و  یموردبررس يها کش آفتاست. برخی از 
حـال اگـر   اسـت.   افتـه ی کـاهش  جیتدر به در ایستگاه گنبد،اثر دانیتول  ،مثال عنوان به. شود یمثر آن کم ا
کنـیم، میـانگین کـل     نظـر  صـرف روز چهاردهم  يها دادهرا تا روز دهم ادامه دهیم و از  يبردار ادداشتی

 افتـه ی شیافـزا  يها کش آفتثیر هریک از أو درصد ت ابدی یمدرصد افزایش  42/2آزمایش در این بررسی 
درصـد،   19/66درصـد، دانیتـول بـا     93/70در آزمایش، چـس بـا    یموردبررس يها کش آفت که يطور به

اول تـا   يهـا  ردهدرصد در  41/39درصد و کنفیدر با  83/55درصد، آدمیرال با  03/61ستوکس با متاسی
  پنجم قرار خواهند گرفت.

روز بهتـرین   7کنفیدور و چس بعد از  کش آفت) نشان داد که 2000درویش مجنی ( دوسالهنتایج 
بـراي   سـموم چـس و کنفیـدر را    ار در گروه اول قرار گرفتنـد. وي کتلیتر در ه 5/1و اونکل با دوز  ریتأث

نتایج وي با نتایج این تحقیق مطابقت دارد و سم چس داراي باالترین پنبه توصیه کرد.  يها شتهکنترل 
سم چس به دلیل اینکه اثرات جانبی کمتـري بـراي دشـمنان طبیعـی     اثر روي سنک قوزه پنبه داشت. 

از در  تـوان  یمـ  ،پنبـه دارد  يهـا  شتهزه پنبه و داراي اثر باالیی در کنترل سنک قو ابن کهدارد و نظر به 
ش یمـورد آزمـا   يهـا  کش آفت د.رمدیریت مبارزه با آفات مکنده نظیر شته و سنک قوزه پنبه استفاده ک

ر یور تأثکو بر آفات مذ شده شیآزما ینیمع يا دزهایبا دز  کد بالیمانند شته و سف یآفات يقبالً صرفاً رو
ن یبـاالتر  يدرصـد دارا  60/67ه بـا  کـ چـس   کـش  آفتش ین آزمایج ایبا توجه به نتا یدارند. ول ییبسزا

 یپاشـ  سمنه یست. لذا با توجه به هزیبرخوردار ن ییر باالینان و درصد تأثیب اطمیر بود از ضریدرصد تأث
از  شـده  هیتوصـ  يهـا  کش آفت، بجاست یپاش سمدر صورت تعدد  ستیز طیمحآن به  یو مضرات احتمال

ه کـ اندوسولفان  کش آفتچس از  کش آفتر یدرصد تأث حال نیباابرخوردار باشند.  یین درصد باالیانگیم
 يبرا غالباًشتر بود. اگرچه اندوسولفان یدرصد ب 6/1 شده شیآزما )2010( یخرمال توسط 1378در سال 

) علیـه  1989( ینیحسـ سموم مورد آزمایش  نیمؤثرتراندوسولفان از  .شود یمرم قوزه استفاده کنترل ک
  است. شده  متوقفسنک قوزه پنبه بود. در حال حاضر عرضه سم مذکور در بازار ایران 

ه در کـ  يدیجد ییها کش آفت شود یمه ی، توصشده شیآزما يها کش آفتم کر یبا توجه درصد تأث
تـارا و  کجنـت، آ یون، اسـتوارد، ر یتکمضر پنبه داشتند مانند فرف يها سن يرو یر خوبیشورها تأثکر یسا
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) بـر  2000؛ گـاس و همکـاران،   1986 و همکـاران،  رسولشدند (ش یا آزمایکستان و آمرکه در پاکره یغ
بـه   ،انـد  کـرده افـت  یه مجـوز ثبـت در  ک يگریمجاز د يها کش آفتا یش شوند و یز آزماین آفت نیا يرو

  برسد. قبول  قابلاهش به حد کن درصد یانگیش شوند تا میمختلف آزما يهمراه چس با دزها
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Abstract 

In order to choose the most suitable pesticide against, Creontidadespallidus, an 
experiment was carried out in a Randomized Complete Block Design with three 
replications and six treatments in Golestan province in 2003 and 2004. Plot size 
was 8 by 7.2 meter (nine 80 meter long rows spaced 80 centimeters apart). At each 
sampling, 10 randomly-selected plants were shaken into the net. At the peak of bug 
activity in cotton fields, the experiment was done, and one day before and 2,5,7,10 
and 14 days after pesticides aplication, number of pests were counted. In two-year 
combined analysis, although, the effect of location by treatment interaction was 
significant for the traits, there were not any significant differences between 
locations. There was not any significant difference between pesticide for pest 
reduction rate at 2nd and 5th day after pesticides application, but treatment means 
for raw data was significantly different from the check. Based on two-year results, 
Danitol and Chess at Agricultural Research Station of Gonbad and Cotton 
Research Station of Hashem –Abad,respectively had the highest effect on pest 
reduction (67.69 and 75.92 percent reduction, respectively). According to the 
conbined analysis of the data, Chess, Danitol, Metasystox, Admiral, Confidor were 
ranked first to five with 67.60, 63.21, 57.51, 54.13 and 34.51 percent reduction, 
respectively. 
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