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 گل زسب خوارجوانه پرهشب کرم در روی کشحشره های مختلفگروه ییآکارارزیابی 

   Eucnaemidophorus rhododactylus ،محمدی

 2و حسین پژمان 1کریم سعیدی

 .ایران شیراز، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان فارس، طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز پزشکی،گیاه تحقیقات بخش .2و  1

 71/72/1311تاریخ پذیرش:                                   22/70/1318تاریخ دریافت: 

 چکیده

محمدی در یکی از آفات مهم گل ، .Eucnaemidophorus rhododactylus Den. & Schiffمحمدی، خوار سبز گلجوانه

 ی یآمنطقه الیزنگان داراب در استان فارس است، لذا کنترل آفت برای جلوگیری از خسارت ضروری است. در این مطالعه کار

 در قالب طرح  1318و  1310های محمدی در سالخوار سبز گلپره جوانهروی الرو شب زیستسازگار با محیطهای کشحشره

 277 (EC 1.8%) آبامکتین ،لیتر در هکتارمیلی 077و  177 غلظت (SC 24%) تیمار شامل اسپینوساد 0کامل تصادفی با های بلوک

 ®لوفوکس) لوفنورون+  کاربفنوکسی ،لیتر در هکتارمیلی 257غلظت (SC 15%) ایندوکساکارب ،لیتر در هکتارمیلی

 10.5% EC) 1577 ایتالیایی تورینجینسیس باسیلوس ،میلی لیتر در هکتار (WP) ( پاشیآب) شاهد و لیتر در هکتارمیلی 1777 غلظت

 پاشی انجام و درصد تاثیر تیمارها محاسبه گردید.روز بعد از محلول 27و  15، 17، 0برداری یک روز قبل و نمونه تکرار انجام شد. 1با 

یی آکار درصد 5/12 ±2با  میلی لیتر در هکتار 077 اسپینوساد و در طی دو سال متوالی، برداریج نشان داد در تمامی مراحل نمونهنتای

دوم قرار گرفته و بیشترین کنترل را روی  گروه در ،درصد 22/20 ±2 با میزان تلفات آن میلی لیتر در هکتار 177در گروه اول و غلظت 

 13 ±1) لوفنورون+  کاربفنوکسی و (درصد 15 ±1) آبامکتین ،(درصد 18 ±1) ایندوکساکارب هایکشآفت داشته است. حشره

 )با دز کش اسپینوسادبنابراین حشره .گرفت قرار چهارم گروه در درصد 30 ±1 با Bt کشحشره و گرفتند قرار سوم گروه در (درصد

  ن آفت توصیهو در نتیجه برای کنترل ایمحمدی داشته خوار سبز گلپره جوانهبیشترین تاثیر را روی کرم شب( لیتر در هکتارمیلی 077

 شود.می

 .کارب + لوفنورونکارب، باسیلوس تورینجینسیس، فنوکسیآبامکتین، اسپینوساد، ایندوکساهای کلیدی: واژه

 

 

 

                                                           
 :کریم سعیدی، مسئول مکاتبات saeidi391@yahoo.com 
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  :مقدمه

 خاصی گونه (Rosa damascena Mill) محمدیگل

 به متعلق ساله چند ای،درختچه گیاهی و بوده سرخ گل از

 امروزه. Zeinali et al., 2009)) است سرخگل تیره

 سرخ،گل مختلف گونه 257 از دنیا در که گرددمی برآورد

 Yousefi et) دارد وجود( کولتیوار) رقم 3777 از بیش

al., 2011.) 3 و هستند معطر گونه 37 تنها تعداد این از 

 هک دارند گیریگالب امکان اقتصادی نظر از آن گونه

 Kurkcuoglu and) است محمدیگل گونه آن ترینمهم

Baser, 2003.) شپرور مهد مختلف اسناد و منابع اساس بر 

 زا گیاه این سپس و شده آغاز ایران از گیاهی گونه این

 گردیده کشت آنجا در و رفته بلغارستان و مقدونیه به ایران

 هاگل بین در محمدیگل Moein et al., 2010).)است 

است  برخوردار واالیی جایگاه از انسان تغذیه در

((Shieber et al., 2005 .ارزش خاطر به خوشبو گل این 

 مصرف و است بوده توجه مورد قدیم از دارویی و غذایی

 ,.Boskabady et al) شودسالمتی می بهبود باعث آن

 صورت به محمدیگل از که اصلی هایوردهآفر (.2011

 و گلبرگ اسانس، گالب، شامل آید،می دست به سنتی

 ,Jabbarzadeh and Khosh-Khui) است خشک غنچه

2005.)  

، محمدی گل سبز خوارجوانه پرهشب

Eucnaemidophorus rhododactylus ، یک سال هر در 

 التح به و اول سن الرو صورت به را زمستان و داشته نسل

 ایدنممی سپری هاشاخه روی گنبدی پوشش زیر دیاپوز

(Margina et al., 1999.) طشرای به بسته الرو دیاپوز دوره 

 اوایل تا و آغاز تیرماه اواخر از معموال منطقه هوایی و آب

 جددم رویش با سپس و یافته ادامه بعد سال ماه فروردین

  سر از را خود فعالیت الروها محمدیگل هایبوته

 دوره متوسط (.Nematollahi et al., 2002)گیرند می

 برای ایمزرعه شرایط تحت آفت رشدی مختلف مراحل

 15 بالغ حشرات و 17 شفیره ،27 الرو ، 5/12 تخم مراحل

 منطقه در آفت این (.Nematollahi, 2005)باشد می روز

 ایآسی غربی، اروپای از و داشته انتشار آرکتیکپاله

ت اس شده گزارش فریقاآ شمال و آمریکا شمال مرکزی،

(Balachowsky, 1972.) کاشان منطقه ایران، از آفت این 

(Nematollahi, 2005)، آلمان (Gielis, 2006)، آلبانی 

(Gorlenko et al., 1984)، بلغارستان (Tanev et al., 

 ,Acatay) ترکیه و (Beirne, 1954) انگلستان (،1978

 طبق یک که بلغارستان در .است شده گزارش نیز (1999

 تا 17 بر بالغ شودمی محسوب دنیا در اسانس و عطر تولید

 تا هاسال از بعضی در و کندمی وارد خسارت درصد 27

 Nelson) روندمی بین از الروها توسط هاگل درصد 15

and Swift, 2005 .) 

  حال در هایجوانه از آفت این الروهای کلی طورهب

 ببس ترتیببدین که کنندمی تغذیه هاغنچه و شدنباز

 صالیاستح اسانس و عطر میزان متعاقبا و گل تعداد کاهش

 لگ سبز خوارجوانه پرهشب آفت خسارت نحوه. شوندمی

 متفاوت محمدیگل رشدی مختلف مراحل در محمدی

 برگ هایجوانه الروها ها،درختچه رشد ابتدای در. است

 .شوندمی مشغول آن درون از تغذیه به و کرده سوراخ را

 در. ودشمی کوچک هایجوانه رفتنبین از سبب تغذیه این

 عهمجمو شدن سوراخ سبب تغذیه این بزرگتر هایجوانه

 دشونمی باز هاجوانه این وقتی کهطوریهب شده ها برگ

 افزایش با. شودمی دیده قرینه هایسوراخ هابرگ روی

 الروها غنچه، یا گل هایجوانه تشکیل و هادرختچه رشد

 ظورمنبدین. نمایندمی درست تغذیه النه تار، تنیدن با

 غنچه به ظریف و شل توری بافتن با را برگ یک معموال

 رقرا حمله مورد را غنچه سپس و کرده متصل آن نزدیک

 لویج قسمت که است ترتیببدین تغذیه نحوه. دهندمی

 بدن انتهای کهدرحالی گیردمی قرار غنچه درون الرو بدن

 النه در را خود فضوالت و شده واقع غنچه از بیرون آن

 پرهشب خسارت بیشترین. نمایدمی تخلیه شدهساخته
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 درش از مرحله همینبه مربوط محمدیگل سبز خوارجوانه

 هایغنچه شدنناقص سبب الرو تغذیه که زیرا است، گیاه

-بدین و شده کوچک هایغنچه کامل نابودی و درشت

 اسانس و عطر گل، میزان ها،غنچه تعداد کاهش با ترتیب

 Nematollahi et) شد خواهد کاهش دچار استحصالی

al., 2002.) 

 محمدیلگ سبز خوارجوانه پرهشب شیمیایی کنترل سابقه

 خوارهجوان پرهشب که این به توجه با. است جدید نسبتا

 به بعد سال بهار تا تابستان اواخر از محمدیگل سبز

 تیحفاظ پوشش زیر در خواب حالت به و غیرفعال صورت

 درون شدنفعال از پس بهار در الروها سپس و بردمی بسر

 و یسمپاش مناسب زمان انتخاب پردازند،می تغذیه به النه

 . دارد ایویژه اهمیت انتخابی سم نوع

 مشخص شد که  Nematollahi (2005) در تحقیقات

 سبمنا غلظت با نفوذی تماسی فسفره سمومتوان از می

 فادهاست محمدیگل سبز خوارجوانه پرهشب کنترل جهت

 از توانمی آفت خسارت سابقه و شدت صورت در و

 این. نمود استفاده زمستان اواخر در زمستانه هایروغن

 زیر در موجود الروهای رفتنبین از سبب پاشیروغن

 فعال الروهای جمعیت ترتیببدین و شده حفاظتی پوشش

 طغیان در امروزه. یافت خواهد کاهش بعد سال بهار در

 جدید هایگروه از محمدیگل سبز خوارجوانه پرهشب

 . شودمی استفاده کشحشره

 اد،اسپینوس ایندوکساکارب، هایکشحشره از ترکیه در

 دارانپولکبال الروهای کنترل برایBt  و دلتامترین

 بلغارستان در(. Acatay, 1999) شودمی استفاده

 شودمی مصرف آفت این علیه پیرترین کشحشره

.(Margina et al., 1999) آبامکتین، سموم هندوستان در 

 اکلوپراید،تی ایمیداکلوپراید، اسپینوساد، ایندوکساکارب،

 پولکهای بالپرهشب الرو طغیان علیه بر Bt و لوفنورون

 فرانسه در  (Gorlenko et al., 1984) شودمی توصیه داران

 دارانپولکالرو بال کنترل برای Bt و ایندوکساکارب از

 در(. Tanev et al., 1978) دشومی استفاده آورزیان

 ایندوکساکارب و اسپینوساد هایکشحشره از مراکش

 استفاده زاهای خسارتپرهشب الرو کنترل برای

 در کهحالیدر  (Sayed and Alghamdi, 2017).شودمی

 در پارازیتویید زنبور همراه به تریفلومورن و .Bt از فرانسه

 دوره کی برای اسپانیا در. شودمی استفاده تلفیقی برنامه

 فلوبن پرول، کلرانترانیلی هایکشحشره روزه 127

 گرددمی توصیه متافلومیزون و امامکتین دیامید،

(Rusanov et al., 2005 .) 

 آفاتی هعلی که است انتخابی کشیحشره ایندوکساکارب

 کشحشره این. باشدمی موثر دارانپولکبال راسته از

 ییآکار هاپروانه الروهای روی و بوده تماسی و گوارشی

 انالک روی و بوده عصبی کشحشره این. دارد قبولی قابل

  (.Sixsmit, 2009) کندمی اثر عصبی سیستم سدیمی

 از طبیعی کشحشره کی ( WG 20%)اپیتیما اسپینوساد

 اکتریب نوع یک تخمیر از که بوده گوارشی -تماسی نوع

 و دوباالن و هاپرهشب برای و شودمی حاصل هوازی

 میتس طبیعی دشمنان برای اما است، سمی خیلی هاتریپس

 هایهگیرند شدنفعال موجب ترکیب این. دارد کمی

 شدید قباضان با نهایت در که شده کولین استیل نیکوتینی

 نایرا در ترکیب این. شودمی آفت مرگ موجب هاماهیچه

 آزمایش آفت دارانپولکبال از تعدادی الروهای روی

 نتوراماسپی. است شده گزارش قبول قابل آن ییآکار و شده

 هاوانهپر الرو علیه بر که است اسپینوساد از جدیدی نسل

 (. Thompson et al., 2009) است موثر

 یک میرتخ از و بوده طبیعی ترکیبات از نیز آبامکتین

 فوذین خاصیت ترکیب این. آیدمی بدست هوازی باکتری

 سطح هب کرده عبور برگ فوقانی سطح از تواندمی و داشته

 صبیع سیستم روی آبامکتین. شود منتقل برگ زیرین

 فلج موجب ساعت یک از کمتر عرض در و کرده حمله

 بیشتر کشحشره این. شودمی نظر مورد آفت شدن

 Jansson et) دارد نیز تماسی خاصیت ولی بوده گوارشی
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al., 1996, Mann 2004 .)میان در بنزوات امامکتین 

 دارانپولکبال الرو روی آزمایش مورد هایکشحشره

 ترکیب این LC)0.45=50( باشدمی ترکیب ترینسمی آفت

 Streptomyces avermitilis باکتری از شدهگرفته طبیعی

(Waksman and Henrici,1943) یک که باشدمی 

 Gacemi) است دارانپولکبال برای انتخابی کشحشره

and Guenaui, 2012 .)   

 هاشکآفت به مقاومت مدیریت در کلیدی عامل ترینمهم

 نحوه با هایکشحشره مصرف تکرار رساندنحداقل به

 کشحشره گروه 28 حاضر حال در. باشدمی مشابه تأثیر

 برای کشحشره گروه 12 حداقل که دارد وجود جهان در

 شودمی استفاده آفت دارانپولکبال الروهای کنترل

(Gacemi and Guenaui, 2012 .)در اینکه به توجه با 

  سبز خوارجوانه ظهور و شناسایی از سال 8 حدود

 دهش ثبت کشحشره تنوع گذردنمی ایران در محمدیگل

 در طی  دو سال تحقیق این در. است محدود آفت این علیه

 زا دیگر کشحشره چند با مقایسه در اسپینوساد اثر

 بررسی محمدیهای گلباغ سطح در مختلف هایگروه

 سبز خوارجوانه پرهشب کنترل برای هاآن موثرترین و شده

 گردیده پیشنهاد کشور مختلف مناطق در محمدیگل

 .است

 

 :هامواد و روش

 تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در آزمایش این

 فارس استان آلوده مناطق از یکی در تکرار 1 و تیمار 0 با

 1318و  1310و در طی دو سال ( الیزنگان) داراب در

 نسهم هایدرختچه دارای گلستانی در آزمایش. شد انجام

 آزمایشی واحد هر. شد اجرا )قرمز محلی( رقم یک از و

. بود محمدیگل درختچه اصله 5 شامل( تیمار هر تکرار)

 از بردارینمونه و شده انجام درختچه 5 روی پاشیمحلول

 در نیز پاشیمحلول زمان. گرفت صورت وسط بوته سه

 رویش با مصادف که ماه خرداد اواخر یا اردیبهشت اواسط

 این در. شد انجام بود محمدیگل هایدرختچه مجدد

 از آزمایش مورد هایکشحشره کاربرد برای پروژه

 میزان با مخروطی نازل با موتوری هیدرولیک سمپاش

. گردید استفاده هکتار در لیتر 177 مصرفی محلول

 مقدار نظر از ارزیابی مورد هایکشحشره مشخصات

.است شده ارائه یک جدول در فرموالسیون نوع و غلظت

 

 محمدیگل سبز خوارجوانه پرهشب روی هاآن مصرف مقادیر با آزمایش مورد هایکشحشره فهرست -1 جدول

Eucnaemidophorus rhododactylus 1318 و 1310 های سال طی.  

Table 1. List of tested insecticides with their amounts of use on rose plume moth, Eucnaemidophorus 

rhododactylus in 2018 and 2019.  

Common name Trade name Type of formulation and 

percentage of active ingredient 

The amount of 

concentration used 

spinosad Tracer® SC 24% 0.1 

spinosad Tracer® SC 24% 0.7 

abamectin Vertimec® EC 1.8% 0.6 

indoxacarb Avaunt® SC 15% 0.25 

fenoxycarb + 

lufnuron 

Lufox® EC 10.5% 1.5 

bacillus 

thuringiensis 

MVP-

Bactospeine 

WP 1 

control Water - - 

The hydraulic sprayer with conical nozzle and 400 L/ha 
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 در طی دو سال متوالی تیمارها اعمال و سمپاشی عملیات

  هایدرختچه از درصد 37 حداقل که شد انجام زمانی

 زمان ترینمناسب. بودند آفت به آلوده محمدیگل

 در محمدیگل سبز خوارجوانه پرهشب علیه سمپاشی

 رب پاشیمحلول صورت به سمپاشی و یک سن الرو مرحله

 از قبل روز یک .گرفت صورت شدهتوصیه غلظت طبق

 تعداد سمپاشی از بعد روز 27 و 15 ،17، 0 سمپاشی و

 کرت هر از( زنده الرو) بزرگ و کوچک هایغنچه

 از آلوده درختچه 5 تعداد برداری،نمونه هر در. شد بررسی

 17 درختچه هر از و شد گذاریعالمت و انتخاب کرت هر

 دهکر برداشت بودند خسارت عالئم دارای که جوان غنچه

 .شد شمارش زنده الروهای وتعداد

 زنده الروهای تعداد که هابردارینمونه از حاصل هایداده

 ونهندرس فرمول از استفاده با شودمی شامل را کرت هر در

 نرم از تفادهاس با سپس. شد تبدیل ییآکار درصد به تیلتون

 واریانس تجزیه (SAS Institute 2001; Ver 9.1) افزار

 به هاهداد ابتدا نبودند نرمال که هاییداده مورد در. شد

 شدند واریانس تجزیه سپس و تبدیل 17 پایه لگاریتم

 تبدیل سمپاشی از بعد روز 5 و 3 به مربوط هایداده

 آزمون از استفاده با نهایت در و شدند لگاریتمی

 و مقایسه تیمارها ییآکار میانگین ،دانکن ایچنددامنه

 .گردید مشخص تیمار بهترین

 

 :نتایج

 و  0 در هاکشحشره ییآکار درصد واریانس تجزیه

 1310طی دو سال متوالی  سمپاشی از بعد روز 27 و 15 ، 17

 دارمعنی اختالف هابلوک بین که داد نشان  1318و

(P>5% )سانیک هابلوک در آلودگی شدت یعنی. نیست 

 لحاظ از بردارینمونه نوبت تمام در تیمارها اما است،

 2 هایجدول) دارند (P<1%) داریمعنی اختالف ییآکار

  (. 1و 

 داسپینوسا تیمار هابردارینمونه تمام دردر طی دو سال و 

 به سبتن باالتری ییآکار درصد میلی لیتر در هکتار 077

 کمترین لوفکس و  Bt تیمارهای و داشت تیمارها سایر

 ییآارک درصد میانگین. داشتند تیمارها میان در را ییآکار

 هفته از کمتر( ≤%57) بردارینمونه اول هفته در تیمارها

 ییآکار درصد بیشترین. بود( ≥%57) بردارینمونه دوم

 درصد و باشدمی سمپاشی از بعد روز 15 به مربوط تیمارها

 لیتر در هکتارمیلی 177 و 077 اسپینوساد تیمارهای ییآکار

 درصد تیمارها بقیه در. بود درصد 2/20 ،5/12 ترتیب به

 درصد 30 با  Bt تیمار و بود درصد 57 از کمتر ییآکار

 تمام در. داشت تیمارها میان در را ییآکار کمترین

 درلیتر میلی 077 اسپینوساد تیمار بردارینمونه هاینوبت

 هکتار در لیترمیلی 177 به نسبت بیشتری ییآکار هکتار

.( 5و 3 هایجدول) داشت
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 ،محمدیگل سبز خوارجوانه پرهشب روی کشحشره مختلف تیمارهای ییآکار واریانس تجزیه جدول -2 جدول

Eucnaemidophorus rhododactylus  1310در سال . 

Table 2. Analysis of variance of different insecticide treatments on rose plume moth, Eucnaemidophorus 

rhododactylus in 2018. 
Pr F MS df Sources of changes Days after 

spraying 
0.54 0.73 0.01 3 Block +5 

 0.0001 12.71** 0.23 5 Treatment 
  0.01 15 Error 

Coefficient of variation = 10.9  23 Total  

0.52 0.78 30.78 3 Block +7 
 0.0001 47.02** 1848.3 5 Treatment 

  39.3 15 Error 

Coefficient of variation = 25.8  23 Total  
0.44 0.94 29.9 3 Block +10 

 0.0001 55.5** 1770.53 5 Treatment 
  31.9 15 Error 

Coefficient of variation = 13.78  23 Total 

0.69 0.49 15.4 3 block +15 
 0.0001 54.06** 1699.4 5 Treatment 

  31.4 15 Error 

Coefficient of variation = 10.23  23 Total  
0.16 1.93 111.12 3 Block +20 

 0.0001 25.14** 1444.92 5 Treatment 
  57.47 15 Error 

Coefficient of variation = 16.66  23 Total  
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 ،محمدیگل سبز خوارجوانه پرهشب روی کشحشره مختلف تیمارهای ییآکار واریانس تجزیه جدول -3 جدول

Eucnaemidophorus rhododactylus 1318 در سال. 

Table 3. Analysis of variance of different insecticide treatments on rose plume moth, Eucnaemidophorus 

rhododactylus in 2019. 
Pr F MS df Sources of changes Days after spraying 
0.58 0.77 0.01 3 Block +5 

 0.0001 13.82** 0.25 5 Treatment 
  0.01 15 Error  

Coefficient of variation = 11.4  23 Total  

0.55 0.82 29.55 3 Block +7 
 0.0001 48.07** 1923.5 5 Treatment 

  37.5 15 Error 

Coefficient of variation = 27.2  23 Total  
0.39 0.87 28.6 3 Block +10 

 0.0001 53.2** 1823.22 5 Treatment 
  32.7 15 Error 

Coefficient of variation = 14.24  23 Total 

0.72 0.52 16.2 3 block +15 
 0.0001 56.03** 1722.1 5 Treatment 

  32.7 15 Error 

Coefficient of variation = 11.55  23 Total  
0.14 1.29 110.23 3 Block +20 

 0.0001 26.33** 1522.71 5 Treatment 
  58.23 15 Error 

Coefficient of variation = 17.22  23 Total  

 

 

در  فارس دراستان 5% احتمال سطح در دانکن آزمون براساس سمپاشی از بعد مختلف روزهای در ییآکار درصد میانگین -1 جدول

 . 1310سال 

Table 4. Mean percentage of efficiency in different days after spraying based on Duncan test at 5 % 

probability level in Fars province in 2018. 
Insecticides 

(Concentration ml/L) 

Percentage of efficiency in different days after spraying 

5 days 7 days 10 days 15 days 20 days 

Spinosad (0.1) 15.22±2.5b 35.87±3.78b 50.00±3.1b 66.72±2.7b 55.75±2.9b 

spinosad(0.7) 37.15±4.2a 64.27±3.52a 77.12±2.02a 91.4±2.02a 73.57±4.26a 

abamectin(0.6) 5.70±3.50bc 15.70±1.84c 32.87±3.40c 47.17±2.70c 32.87±4.40c 

indoxacarb(0.25) 4.30±3.40c 10.72±3.90c 27.87±2.43dc 44.27±2.90cd 28.60±5.09c 

phenoxycarb+lufnuron(1.5) 3.57±2.14c 15.00±2.40c 31.42±2.60c 42.87±3.08cd 26.40±4.26c 

Bt(1) 00.00±00c 7.15±2.97c 21.40±2.97d 36.45±3.16d 55.72±2.90b 

Means with same letters in each column are not significant at 0.05 percent of probability level according DMRT 
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 استان در %5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر سمپاشی از بعد مختلف روزهای در ییآکار درصد میانگین -5 جدول

  . 1318در سال  فارس

Table 5. Mean percentage of efficiency in different days after spraying based on Duncan test at 5 % 

probability level in Fars province- 2019. 

Insecticides 
(Concentration ml/L) 

Percentage of efficiency in different days after spraying 
5 days 7 days 10 days 15 days 20 days 

spinosad(0.1) 16.31±2.4b 36.92±3.24b 51.11±2.5b 67.53±3.1b 56.22±2.2b 
spinosad(0.7) 38.21±3.4a 65.34±2.21a 78.40±3.04a 92.5±3.05a 74.44±3.55a 
abamectin(0.6) 6.52±2.22bc 16.33±2.11c 33.44±2.22c 48.24±3.33c 33.45±3.56c 
indoxacarb(0.25) 5.11±2.22c 11.45±2.87c 28.21±1.90dc 45.43±3.11cd 29.21±4.12c 
phenoxycarb+lufnuron(1.5) 4.34±1.25c 16.22±1.77c 32.31±1.78c 43.44±2.24cd 27.54±3.51c 
Bt(1) 00.00±00c 8.25±1.75c 22.23±1.44d 37.64±2.28d 56.41±1.22b 

Means with same letters in each column are not significant at 0.05 percent of probability level according DMRT 

 

 :بحث

 در هاکشحشره ییآکار درصد دو ساله نتایج بررسی

 ییآارک با اسپینوساد که داد نشان فارس داراب الیزنگان

 پرهشب کنترل در کشحشره موثرترین ،درصد 57 از بیش

 درحالیکه ،است بوده محمدیگل سبز خوارجوانه

 ییآکار درصد رایج کشحشره عنوان به ایندوکساکارب

 ادد نشان هابررسی همچنین. است داشته درصد 57 از کمتر

 میلی لیتر در هکتار 077غلظت با اسپینوساد کشحشره که

 محمدیگل سبز خوارجوانه پرهشب کنترل در تواندمی

 Bt هایکشحشره مختلف تیمارهای میان در و باشد موثر

 .داشتند را ییآکار کمترین لوفکس و

 یسمپاش مختلف روزهای در ییآکار درصد روند بررسی

 همه ییآکار درصد داد نشان طی دو سال اجرای آزمایش

  دوم هفته از کمتر بردارینمونه اول هفته در تیمارها

 روز17 در ییآکار درصد طوریکهبه است بردارینمونه

 این. است سمپاشی از بعد روز 3برابر 2 سمپاشی از بعد

-رهحش یک عنوان به اسپینوساد که دهدمی نشان موضوع

 گیاه هوایی هایاندام از تواندمی پایدار و نفوذی کش

 نشان شیرگوا صورت به را خود سمیت و شده جذب

 خواربرگ روی امامکتین تحقیقات نتایج .دهد

Spodoptera littoralis (Boisd.) که داد نشان   

-Abdu) دارد کشیحشره اثر روز 2 تا امامکتین کشحشره

Allah, 2010 .)که داد نشان حاضر نتایج درحالیکه 

 11 ات تواندمی لیتر در هکتارمیلی 377غلظت در اسپینوساد

 باشد موثر محمدیگل سبز خوارجوانه پرهشب روی روز

 تحقیق یجنتا با اما نیست مطابق اخیر تحقیق نتایج با که

((Margina et al., 1999 آنها .دارد مطابقت زمینه این در 

 گزارش روز 0-11 را بنزوات امامکتین کشیحشره اثر

 .اندکرده

 لیتر در هکتارمیلی 177و 077 غلظت دو ییآکار مقایسه 

  اختالف آنها بین که داد نشان فارس در اسپینوساد

 از آمده بدست نتایج براساس. دارد وجود داریمعنی

 کشحشره مختلف هایغلظت ییآکار درصد میانگین

 پرهبش کنترل برای را آن بهینه غلظت توانمی اسپینوساد

 لیتر در هکتارمیلی 377-077 محمدیگل سبز خوارجوانه

 واتبنز امامکتین بلغارستان کشور در. کرد پیشنهاد

لگ سبز خوارجوانه پرهشب روی کشحشره ترینسمی

  پرهشب علیه آن مصرفی دز مقدار .است محمدی

  و هکتار درمیلی لیتر  277محمدیگل سبز خوارجوانه

 دیگر کشورهای در .است درصد 0/82 آن ییآکار

 ارخوجوانه پرهشب الرو روی بنزوات امامکتین ییآکار

 Lopez) است شده گزارشدرصد  17تا محمدیگل سبز

et al., 2010.) هایکشحشره کاربرد ایمطالعه در 

زوات بن امامکتین و ،میلی لیتر در هکتار( 277) اسپینوساد
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 طبیعی نشاءم با ترکیبات عنوان به (هکتارمیلی لیتر در  127)

 دو از بعد آورداران زیانپولکهای بالپرهشب الرو روی

 27 باالی ییآکار هاآن همه که داد نشان سمپاشی نوبت

 ایهکشحشره نیز، شیمیایی سموم میان در و دارنددرصد 

 میلی 377)پریدالیل  و میلی لیتر در هکتار( 277) کوراژین

 معرفی هاکشحشره موثرترین عنوانبه لیتر در هکتار(

 بررسی نتایج . (Hanafy and  EL seyed, 2013)شدند

های پرهشب الرو روی مختلف هایکشحشره میدانی

 اب بنزوات امامکتین که داد نشان آلبانی در زاخسارت

 ،درصد 12 سمپاشی بعد روز 17 در هزار در 3/7 غلظت

 دایپل ،درصد 3/10 هزار، در 5/7 غلظت با ایندوکساکارب

 05/7 غلظت با آبامکتین ،درصد 05 هزار در یک غلظت با

 متومیل همراه به لوفنورن کشحشره ودرصد  02 هزار در

 اندداشته ییآکاردرصد  52 گرم، 057 و 17 مقدار به

.(Moussa et al., 2013) ادامه در محققین این 

با  ) SG 20%  ®کوراژین) کلرانتریپل هایکشحشره

 SC®رچالنج)کلرفناپیر  و لیتر در هکتارمیلی 277غلظت 

 اسپینوساد ،(EC 15% )آوانت ایندوکساکارب ،( 36%

و  هزار در 5/7 غلظت با سه هر(  (SC 24% تریسر)

 هزار در 3/7 غلظت باSG 5) % پروکلیم) بنزوات امامکتین

 دارانپولکالرو بال علیه موثر هایکشحشره عنوان به

 زا حاصل نتایج با مطالعات این. نمودند معرفی آورزیان

 گزارشات همه در. دارد مطابقت حاضر، تحقیق

 درمیان را ییآکار کمترین Bt و IGR  هایکشحشره

 .(Moussa et al., 2013) اندداشته تیمارها

 Bt و لوفوکس خصوصا تیمارها از بعضی ییآکار درصد

 57 از کمتر سمپاشی مختلف روزهای در فارس استان در

 راث با گوارشی و بیولوژیک کشحشره Bt. بود درصد

 روی نهات بنابراین ندارد، نفوذی خاصیت که است تدریجی

 ثرمو هستند فعال هاغنچه بیرونی سطح در که الروهایی

  فعالیت هاغنچه داخل در که الروهایی روی و بوده

 در فقط Bt کشحشره بنابراین. نیست موثر کنندمی

 سن والر و تخم را آفت جمعیت سن بیشتر که اییمرحله

 خوارانهجو پرهشب کنترل در تواندمی دهدمی تشکیل یک

 اما .(Margina et al., 1999) باشد موثر محمدیگل سبز

 پرهشب روی Bt ییآکار درصد میانگین است مسلم آنچه

 شده انجام تحقیقات در محمدیگل سبز خوارجوانه

(Bauer, 1984) هک است تحقیق این نتایج از بیشتر 

 وردم سمپاش هایدستگاه نبودنمناسب از ناشی تواندمی

 برای لذا. دباش ژیکبیولو ترکیبات برای ایران در استفاده

 .اردد ضرورت اسپورپاشی تکرار مناسب نتیجه حصول

 آفات طغیان زمان در متنوع هایکشحشره از استفاده

 امروزه. دباشمی آفت شیمیایی کنترل در راهکار موثرترین

 تربیش که است شده آشکار کشاورزان و باغداران برای

 کنترل هب قادر کارباماتی و آلی فسفر گروه هایکشحشره

 وانتمی لذا نیستند، محمدیگل سبز خوارجوانه پرهشب

 و دیامید فلوبن اسپینوساد، مانند جدید هایکشحشره

 مختلف هایسال در متناوب صورتبه را ایندوکسارب

 فادهاست محمدیگل سبز خوارجوانه پرهشب کنترل جهت

 با دجدی هایکشحشره ییآکار افزایش برای البته. کرد

 در لیترمیلی 377 یا و هزار در 5/7 از کمتر هایغلظت

 شیسمپا نوین هایتکنولوژی از که است ضروری هکتار

 با جدید هایکشهحشر کاربرد چون شود استفاده

 ساله 57 قدمت که کشور در موجود سمپاشی تکنولوژی

 دنخواه منفعتی کشاورزان، برای هزینه افزایش جز دارد

.داشت
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Abstract  

One of the important rose pests in Lyzangan region is Rose plume moth, Eucnaemidophorus 

rhododactylus Den. & Schiff. (Lepidoptera: Pterophoridae), which causes extensive damage to some kinds 

of rose shrubs annually. Therefore, it is essential to control the pest to prevent damage and the use of 

chemical insecticides has been the main method for this purpose in Iran during the last decades. In this 

study the efficacy of biortional insecticides was evaluated against Rose plume moth. The experiment was 

carried out based on Randomized Complete Block Design (RCBD) with 7 treatments including spinosad 

(Tracer® SC 24%) at the concentrations of 100 and 700 ml/ha, abamectin (Vertimec® EC 1.8%) at 600 

ml/ha, indoxacarb (Avant® SC 15%) at 250 ml/ha, fenoxycarb + lufenuron (Lufox® EC 10.5%) at 1500 

ml/ha, Bacillus thuringiensis (produced by Italy) at 1000 ml/ha and control (water spraying) in 4 

replications during 2018 and 2019. The pest population was recorded one day before and 7, 10, 15 and 20 

days after the treatment. The Percent efficacy was calculated using Henderson and Tilton method. The 

results show that in all sampling stages and during the two consecutive years, spinosad at the rate of 700 

ml/ha, with 92.5 ± 2% efficacy was placed in group1 and at the rate of 100 ml/ha with 67.6± 1% mortality 

rate was placed in the second group and showed the highest control level. Indoxacarb (48±1%), abamectin 

(45±1%) and Lofux® (43±1%) were placed in the third and Bt (37±1%) was placed in the fourth group. 

Spinosad (700 ml/ha) showed the highest efficacy against the larvae and therefore could be recommended 

for the chemical control of E. rhododactylus in rose gardens. 

Keywords: abamectin, Bacillus thuringiensis, fenoxycarb +lufenuron, Indoxacarb, spinosad. 
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