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جهت  (CS %15 ®)ایمونیت آلفاسایپرمترین+تفلوبنزورونکش یی حشرهآبررسی کار

  Helicoverpa armigera،فرنگیخوار گوجهکنترل کرم میوه
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 22/10/99تاریخ پذیرش:                            25/4/1399تاریخ دریافت: 

 :چكیده

. برای ارزیابی استکلیدی گوجه فرنگی در ایران فات از آHelicoverpa armigera Hub  خوار گوجه فرنگیکرم میوه

های کامل (، این پروژه در قالب طرح بلوكSC %15 ®کش جدید آلفاسایپرمترین+ تفلوبنزورون )ایمونیتکارآیی حشره

 شاملبه اجرا درآمد. تیمارها  1392-93سه استان مازندران، قزوین و فارس در سال  تکرار در 4تیمار و  5تصادفی با 

 250به مقدار ( SC 15% ®)آوانت ، ایندکساکاربلیتر در هکتارمیلی 300و  250 تبا دو غلظ + تفلوبنزورون آلفاساپرمترین

. در هر بودند پاشی(لیتر در هکتار و شاهد )آبمیلی 2000( به میزان SC 5% ®، کرموفنوزید )ماتریکلیتر در هکتارمیلی

خوارگوجه فرنگی، تعداد طور تصادفی انتخاب و تعداد الرو کرم میوهبوته از وسط هر کرت به 10تعداد برداری نوبت نمونه

زده و سالم در هر کرت های آفتهر نوبت برداشت محصول، تعداد میوه چنین درزده شمارش شد. همی سالم و کرممیوه

برداری انجام گرفت. نتایج نشان داد در منطقه نمونه ،پاشیروز پس از محلول 14و  7، 3تعیین و ثبت گردید. یک روز قبل و 

و پس از آن  درصد 13/78  ±96/6 ییآکارمیانگین پاشی، تیمار ایندوکساکارب با روز بعد از سم 7مازندران در 

در گروه نخست قرار  درصد 89/73  ±24/5 آییکارمیانگین لیتر در هکتار با میلی 300پرمترین + تفلوبنزورون با دز یآلفاسا

 و پس از آن آلفاسایپرمترین درصد 71/88  ±89/7یی آکارمیانگین چنین در منطقه قزوین تیمار ایندوکساکارب با گرفتند. هم

ترین تاثیر را داشتند. در منطقه بیش درصد 54/83  ±74/5 ییآکارمیانگین لیتر در هکتار با میلی 300+ تفلوبنزورون با دز 

+ تفلوبنزورون با دز  آلفاسایپرمترین و پس از آن تیمار درصد 20/78  ±73/1 آییکارمیانگین فارس تیمار ایندوکساکارب با 

تعداد  اختالف در گروه اول قرار داشتند. در این مناطق درصد 40/71  ±81/1یی آکارمیانگین لیتر در هکتار با میلی 300

 دار بود.معنی %1ها در سطح احتمال کشاز کاربرد حشره روز بعد 14زده در تمام تیمارها، فقط های آفتمیوه

 . Helicoverpa armigeraگوجه فرنگی، ایمونیت، آوانت، ماتریک،  هاي کلیدي:واژه

                                                           
 :1اکبر کیهانیانعلی مسئول مكاتبات، .@yahoo.com37keyhanian  



 کیهانیان و همکاران                 137

 
 

 :مقدمه

 (Lep.:Noctuidae) فرنگیخوار گوجهکرم میوه

Helicoverpa armigera Hub  ، از جمله آفات مهم

فرنگی  گوجه فرنگی در بسیاری از مناطق مهم گوجه

 ,Wilcox and Howland)  کاری دنیا از قبیل آمریکا

1963; Kriticos et al., 2015،) چین  (Yanquin and 

Shijan, 1985،)  اروپا، آسیا و آفریقا(Fit, 1989)   و

این آفت به طیف . است  (Cleary et al., 2006)سترالیاا

مهم زراعی شامل پنبه، گوجه  التوسیعی از محصو

فرنگی، سویا، ذرت، آفتابگردان، سورگوم، بادام زمینی و 

خسارت  (گونه میزبان برای آن ذکر شده است 70)نخود 

 ,Zalucki et al., 1986; Cunningham)  کنندوارد می

فاژ شناسی این آفت نظیر پلیهای زیستویژگی (.2014

های متعدد، تعداد نسلبودن قدرت مهاجرت، بودن، دارا

باروری زیاد و داشتن دیاپوز اختیاری، این آفت را در زمره 

  .(McCaffery, 1998) آفات مهم و کلیدی قرار داده است

 ربکساکاویندا کشیهحشر ییآرکا ای،عهرمز سیربر در

 و ربیکادتیو جمله از یگرد هایفتکشآ با مقایسه در

 ,.Taghizadeh et al)  ه استشد سیربر نسولفاوندا

  با ربکساکاویندا کشیهحشر ثرا مقایسه (.2002

 ارخوپیله مکر لکنتر در ربیکادتیو و یلربارکا کشفتآ

 .Chloridea viriplaca (Hufnagel) (Lepگونه دنخو

Noctuidae)  ته استگرف ارقر مطالعه ردمونیز نستادکر در 

(Khanizad et al., 2004)دجوو نمکاا یابیارز ای. بر 

 روش از کشفتآ چند به پنبه نسبت زهقو مکر متومقا

 رتیما روش از و مسو سن یهاروال روی سنجییستز

 نسبت که ه استداد ننشا نتایج. ه استشد دهستفاا موضعی

 و ربیکادتیو ن،سولفاوندا یکشهاهحشر ایبر متومقا

 خیلی متومقا که هدبو 3/5 و 6/5 ،7/3 ترتیببه سفنووپر

 در .,.Golmohamadi, et al) (2008 است هدنبو باالیی

 سومی ،تریسر ،مچ ،نتآوا کشفتآ ییآرکا صخصو

ه داد ننشا فرنگی گوجه ارخوهمیو مکر علیه سوین و پلو

 ایبر تریسر و یلربارکا یکشهاهحشر شده است که

. ستا ترمناسب فرنگی گوجه ارخوهمیو مکر لکنتر

(Taghizadeh et al., 2010). یکشهاهحشر 

همراه ویروس پلی به هشد توصیه دز نصف با ی،ئیدوتروپیر

 و روال جمعیت کاهشدر مطلوبی ینتیجه NPV هیدروز

 ه استداشت لمحصو دعملکر یشافزا و رتخسا انمیز

(Ganguli and Dubey, 1998.)  استفاده از مخلوط دو یا

 امکان برای کش در یک فرموالسیون، چند حشره

اهش مقاومت آفات ها و ککشتر از حشرهوری بیشبهره

. (Afsari et al., 2019است ) هاکشبه هریک از حشره

حاوی دو نوع   (SC 15%) اری ایمونیتجکش تحشره

کننده ماده موثر حشرکشی از گروه پایرتروییدها و مهار

 5/7 و  آلفا سایپرمترین درصد  5/7ترتیب هسنتز کتین ب

 خوار توصیهمیوه هایبرای کنترل کرم تفلو بنزوروندرصد 

 یباتیترک یها ممکن است حاومخلوط نیا .شده است

برای دشمنان طبیعی  مضر ایضرر یعنوان بباشند که قبالً به

که با توجه به این. ( et al.Paiva,2020) اندشده یبندطبقه

زا خوار گوجه فرنگی از آفات کلیدی و خسارتکرم میوه

ساله علیه این آفت در مزارع گوجه فرنگی است و هر 

 گیرد، الزم است که ازپاشی صورت میچندین نوبت سم

های متنوع در کنترل این آفت استفاده شود. کشحشره

با نام کش جدید یی حشرهآتعیین کار ،هدف از این تحقیق

دو ماده موثر مخلوط حاوی ( SC 15%)ایمونیت تجاری 

 در کنترل کرم ، تفلوبنزورونو سایپرمترین آلفا

مختلف کشوز و تعیین  در مناطق خوارگوجه فرنگیمیوه

 .است دز بهینه آن

 

 :هامواد و روش

 های کامل تصادفی باورت طرح بلوكصه بهژاین پرو

)ایستگاه دشت  سه استان مازندران در تکرار 4ر و تیما 5

)مرکز تحقیقات کشاورزی  ناز ساری(، استان قزوین

قیقات کشاورزی )ایستگاه تح قزوین( و استان فارس
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 :مد. تیمارهای آزمایشی عبارتند ازآداراب( به اجرا در

 (SC 15% ®+ تفلوبنزورون )ایمونیت آلفاسایپرمترین-1 

+ تفلوبنزورون  آلفاسایپرمترین -2، لیتر در هکتارمیلی 300

 -3 ،لیتر در هکتارمیلی 250(SC 15% ®)ایمونیت

در میلی لیتر  250(SC 15% ®آوانت)کساکارب وایند

 2000(SC 5% ®)ماتریککرموفنوزید  -4  ،هکتار

 . پاشی(شاهد )آب -5 و لیتر در هکتارمیلی

زمان با تاریخ کشت گوجه همایشی کاری مزرعه آزمءنشا

 انجام شد. هر کرت آزمایشی شامل ،در مناطق فوق فرنگی

ها ن کرتمتر بود.  فاصله بی 10ردیف کاشت به طول  15

های گوجه ءپس از انتقال نشا شد.متر در نظر گرفته  4

ای دوبار جهت بررسی هفته ی آزمایشرنگی، مزرعهف

در هر  پاشیسمفت. وجود آفت مورد بازدید قرار گر

خوار که جمعیت غالب کرم میوه انجام شد مانیز منطقه

در استان  بود. 2و  1گوجه فرنگی در مرحله الروی 

پاشی با عملیات محلول 5/4/1392مازندران در تاریخ 

  در منطقه قزوینکر انجام گردید. الذفوق هایتیمار

ان در منطقه داراب است انجام و 17/5/92پاشی در تاریخ سم

 عملیات  انجام گردید. 5/7/1392فارس در تاریخ 

 20پاش پشتی شارژیپاشی سموم با استفاده از سملولمح

ساخت شرکت ماتابی   Elegans 18 Plusلیتری مدل

(MATABI) ،کردن پس از کالیبره دارای نازل مخروطی

 ،پاشیآب مورد استفاده در این سممقدار صورت گرفت. 

 لیتر در هکتار بود. 400

 7، 3پاشی، یک روز قبل از سم برداری در هر منطقهنمونه

آیی برای ارزیابی کارپاشی انجام شد. روز پس از سم 14و 

طور کرت به بوته از وسط هر 10 ها،کشهای حشرهتیمار

گذاری شدند و تعداد الرو کرم تصادفی انتخاب و عالمت

ی کرم ی سالم و میوهخوار گوجه فرنگی، تعداد میوهمیوه

چنین تعداد برداری شمارش گردید. همزده در هر نمونه

هر نوبت  زده و سالم در هر کرت درهای آفتمیوه

برداشت محصول شمارش شد. پس از اتمام آزمایش، 

از با استفاده نسبت به شاهد  اصالح شده درصد تلفات

 Henderson and)گردمحاسبه فرمول هندرسون تیلتون 

Tilton, 1995) . 

 (100×](Ca×Tb)/(Cb×Ta-1)[= درصد تلفات اصالح شده 

 (=Ta  پاشی شده پس از در کرت محلولالرو زنده تعداد

پاشی در کرت محلول الرو زندهتعداد  = Tb پاشی،سم

زنده در کرت الرو تعداد  =Ca  پاشی،شده قبل از محلول

زنده در کرت  الروتعداد  =Cb  پاشی،شاهد پس از محلول

 پاشی(شاهد قبل از محلول

 با استفاده از نرم افزار ،دست آمدهههای بدر پایان داده

SAS یی تیمارها آمیانگین درصد کار شد و تحلیلو  تجزیه

مقایسه آماری مورد ای دانکن براساس آزمون چند دامنه

   .قرار گرفت

 

 :ایجنت

 یی آکارجهت تعیین  هاتجزیه مرکب داده

)استان( با توجه  های مورد آزمایش در هر منطقهکشحشره

به متغیر بودن عواملی مانند شرایط آب و هوایی، ارتفاع از 

ولی انجام گردید سطح دریا و تفاوت در مدیریت مزرعه 

روز 3برای ) دار بودن اثر متقابل تیمار در مکانبه دلیل معنی

 =97/13, CV=0001/0 P< 11/4 , F= 8،35 (df= 

 =CV=0001/0 P< 28/4 , F ,92/16روز =  7)برای 

8،35 (df=  35/10روز = 14)برای, CV=0001/0 P< 

55/9 , F= 8،35(df= ،های هر استان به صورت مجزا داده

ها کشیی حشرهآواریانس کارتجزیه تجزیه واریانس شد. 

داد که اختالف  در سه مکان و چهار نوبت ارزیابی نشان

ی مورد بررسی دار نبود، ولی بین تیمارهابین تکرارها معنی

 درصد اختالف  5درصد و بعضا  1در سطح احتمال 

 دار وجود دارد. معنی
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 مازندران

ها در منطقه مازندران  نشان داد نتایج تجزیه واریانس داده

 ها در تیمارهای مختلف درکشآیی حشرهرصد کارکه د

 دار بود ولی درفاقد اختالف معنیپاشی روز پس از سم 3

ها دارای اختالف کشروز بعد از کاربرد حشره 14و  7

 ns 56/1= روز 3)برای بود  %1داری در سطح احتمال معنی

, F= 9، 3 (df=  0001/0= روز 7)برای P< 58/11 , F= 

9، 3df=  ) 0001/0= روز14)برای P< 3/6 , F= 9 ،

3df=  ) 0001/0=روز  14در  یآلودگ درصد)برای P< 

84/9 , F= 12، 4 (df=. چنین اثر بلوك بر درصد تاثیر هم

 زمان  3مورد بررسی در هر های کشحشره

ی مقایسهدار نشد. پاشی معنیبرداری پس از سمیادداشت

استفاده از آزمون ها با کشمیانگین درصد کارآیی حشره

پاشی نشان داد که تیمار روز پس از سم 7دانکن در 

 13/78لیتر در هکتار با میلی 250ایندوکساکارب با دز 

+ تفلوبنزورون  یی و پس از آن آلفاسایپرمترینآدرصد کار

 ییآدرصد کار 89/73لیتر در هکتار با میلی 300با دز 

قرار  a خوار گوجه فرنگی در گروهرم میوه)روی ک

لیتر میلی 250+ تفلوبنزورون با دز  گرفتند. آلفاسایپرمترین

لیتر در هکتار با میلی 2000در هکتار و کروموفنوزید با دز 

چنین قرار گرفتند. هم b یی، در گروه آترین درصد کارکم

  250با دز تیمار ایندوکساکارب  پاشیروز بعد از سم 14در 

یی و پس از آن آدرصد کار 27/73 لیتر در هکتار بامیلی

لیتر در هکتار میلی 300+ تفلوبنزورون با دز  آلفاسایپرمترین

خوار گوجه )روی کرم میوه ییآدرصد کار 97/65با 

 هایتیمارهای بقیه .قرار گرفتند a فرنگی در گروه نخست

 بودند برخودار یکمتر ییآکار از آزمایش مورد

(.1)جدول

 

خوار گوجه فرنگی در روزهای مختلف بعد از سمپاشی در های مختلف علیه کرم میوهکشمیانگین درصد کارآیی حشره -1جدول 

 .مازندران
Table1. Mean percentage efficacy of the insecticides against tomato fruit borer, H. armigera on different 

days after application in Mazandaran province. 

Treatments (ml/ha) 

Mean of efficacy percentage ±SE 

days after application 

3rd                                                 7th                                 14th                               
%damage fruits 

α-cypermethrin+teflubenzuron300  27.27±2.63a 73.89±5.24a 65.97±7.03a 5.5 ±1.58c 
α-cypermethrin+teflubenzuron250  16.34±3.17b 50.42±6.10b 37.85±6.45c 12.00±0.577b 

Indoxacarb 250 21.45±2.44b 78.13±6.96a 73.27±5.87a 4.75±.479c 

Chromofenozide2000 33.18±4.65a 54.37±4.34b 53.54±6.28b 8.25±2.594bc 

control - - - 20.25±1.548a 

Means followed by same letters are not significantly different based on Duncan test 

 

 تعداد  آماری، اختالف هایبر اساس نتایج آنالیز داده

روز بعد از  14زده در تیمارهای مختلف، در های آفتمیوه

دار بوده معنی %1ها در سطح احتمال کشکاربرد حشره

 14های آفت زده در ی میانگین تعداد میوهاست. مقایسه

پاشی نشان داد که تیمار ایندوکساکارب با روز پس از سم

زده آفتی ترین تعداد میوهر در هکتار کملیتمیلی 250دز 

قرار گرفت  c بندی دانکن در گروهرا دارا بوده و در گروه

 + تفلوبنزورون با دز ولی اختالف آن با آلفاسایپرمترین

  2000لیتر در هکتار و کروموفنوزید با دز میلی 300

دار نبود. اختالف بین تیمارهای لیتر در هکتار معنیمیلی
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الذکر و + تفلوبنزورون با دو دز فوق آلفاسایپرمترین

 های کشدار نبود ولی تمامی حشرهکروموفنوزید معنی

داری داشته و تیمار کار رفته با تیمار شاهد اختالف معنیهب

زده در گروه ی آفتترین تعداد میوهشاهد با بیش

 (. 1قرار گرفت )جدول  (a)ای جداگانه

 

  قزوین

شده در منطقه قزوین های محاسبهتجزیه واریانس داده

، 3های مختلف در دادکه درصد تلفات الرو در تیمار نشان

ها دارای اختالف کشحشرهروز بعد از کاربرد  14و  7

 0001/0روز= 3)برای  بود %1داری در سطح احتمال معنی

P< 44/3 , F= 3،9 (df=  0001/0روز= 7)برای P< 

53/9 , F= 9 ،3 (df=  0001/0روز=14)برای P< 73/20 

, F= 9 ،3df=  روز14در  درصد آلودگی( و )برای 

=0001/0 P< 84/9 , F= 12 ،4 (df= اثر بلوك و .

-ه نیز بر درصد تاثیر حشرهتیمارهای آزمایشی در این منطق

برداری پس از نمونهمرحله  4مورد بررسی در هر  هایکش

ر یی دآمقایسه میانگین درصد کار دار نشد.پاشی معنیسم

ها نشان داد که کشپاشی با حشرهلروز بعد از محلو 3

ترین با بیش میلی لیتر در هکتار 2000کروموفنوزیدتیمار 

قرار گرفت و سایر  a( در کالس درصد 50/39تلفات )

روز  7است. در تاریخ دار بوده تیمارها فاقد اختالف معنی

میلی  250های ایندوکساکارب پاشی، تیمارپس از محلول

میلی  300 تفلوبنزورون + پرمترینیآلفاسا لیتر در هکتار و

ترین شیب درصد 54/83و   71/88در هکتار به ترتیب با لیتر 

ولی  قرار گرفتند aیی را ایجاد کرده و در گروه آکار

 75 /81) میلی لیتر در هکتار 2000 کروموفنوزیدهای تیمار

 91/59) 250 تفلوبنزورون + پرمترینیآلفاسا( و درصد

روز  14تاریخ  ند. درهای بعدی قرار داشتدر گروه (درصد

 250های ایندوکساکاربهم تیمار پاشی بازاز محلولپس 

 300 تفلوبنزورون + پرمترینیآلفاسا لیتر در هکتار ومیلی

 درصد 79/80و   31/83با  به ترتیب میلی لیتر در هکتار

را ایجاد کرده و در گروه کارآیی  ترینشیب، تلفات الروی

a در  لیترمیلی 2000 کروموفنوزیدهای قرار گرفتند. تیمار

 250 تفلوبنزورون + پرمترینیآلفاسا( و % 56/70) هکتار

 های بعدی قرار داشتنددر گروه (درصد 83/50)

(. 2)جدول

 

خوار گوجه فرنگی در روزهای مختلف بعد از سمپاشی در های مختلف علیه کرم میوهکشآیی حشرهمیانگین درصد کار - 2جدول

 .قزوین
Table 2. Mean percentage efficacy of the insecticides against tomato fruit borer, H. armigera on different 

days after application in Ghazvin province. 

Treatments (ml/ha) 

Mean of efficacy percentage ±SE 

days after application 

3rd                                                  7th                         14th                          
%damage fruits 

α-cypermethrin+teflubenzuron300  25.3±6.71b 83.54±5.74a 80.79 ±7.41a 3.00 ±5.77c 

α-cypermethrin+teflubenzuron250  21.10±5.89c 59.91±9.89c 50.83±8.02c 8.30±2.953b 

Indoxacarb 250 20.40±9.37c 88.71±7.89a 83.31±6.12a 2.10±8.155c 

Chromofenozide2000 39.50±3.27a 75.81±8.31b 70.56±5.12b 11.40±7.286b 

control - - - 36.4±2.520a 

Means followed by same letters are not significantly different based on Duncan test  
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پاشی در روز پس از سم 14های اساس نتایج آنالیز دادهبر 

زده در تیمارهای های آفتمنطقه قزوین، تعداد میوه

ها، در کشروز بعد از کاربرد حشره 14مختلف، فقط در 

ی میانگین دار بوده است. مقایسهمعنی %1سطح احتمال 

پاشی نشان روز پس از سم 14های آفت زده در تعداد میوه

 لیتر در هکتارمیلی 250رب با دز ه تیمار ایندوکساکاداد ک

لیتر در میلی 300با دز  + تفلوبنزورون پرمترینیآلفاساو 

ی آلوده را دارا بودند و در ترین تعداد میوههکتار کم

قرار گرفتند. تیمار c بندی دانکن در گروه گروه

 bلیتر در هکتار در گروه میلی 2000با دز  کروموفنوزید

ی ترین تعداد میوهر گرفت و تیمار شاهد نیز با بیشقرا

بندی شد. در این بررسی تمامی طبقه aزده در گروه آفت

آلودگی از لحاظ  کار رفته با تیمار شاهدههای بکشحشره

 (. 2)جدول  داری داشتنداختالف معنی میوه

 

 فارس

شده در منطقه داراب محاسبه هایتجزیه واریانس داده

های داد که درصد تلفات الرو در تیمارنشان  فارس

ها کشروز بعد از کاربرد حشره 14و  7، 3مختلف در 

)برای بود  %1داری در سطح احتمال دارای اختالف معنی

 0001/0= روز 7)برای  ،=F= 9 ،3  (df , 26/4 = روز 3

P< 63/11 , F= 9 ،3df=) 0001/0= روز14، )برای P< 

03/11 , F= 9 ،3df= ،) روز  14)برای درصد آلودگی در

=0001/0 P< 75/3 , F= 12 ،4 (df=چنین اثر بلوك . هم

زمان  3مورد بررسی در هر های کشحشرهبر درصد تاثیر 

 دار نشد.پاشی معنیبرداری پس از سمیادداشت

ها به روش کشی میانگین درصد کارآیی حشرهمقایسه

داد که تیمار پاشی نشان روز پس از سم 7دانکن در 

( درصد 2/78) لیتر در هکتارمیلی 250اندوکساکارب با دز 

 300با دز  + تفلوبنزورون پرمترینیآلفاساو پس از آن 

ترین درصد ( با بیشدرصد 40/71لیتر در هکتار)میلی

قرار  aخوار گوجه فرنگی در کالس تلفات روی کرم میوه

ر هکتار و لیتر دمیلی 2000با دز  کروموفنوزید. گرفتند

لیتر در هکتار میلی 250با دز  + تفلوبنزورون پرمترینیآلفاسا

بعدی قرار  هایترین درصد تلفات، در کالسو با کم

 گرفتند.

ها تیمار کشپاشی با حشرهروز پس از محلول 14در تاریخ 

میلی لیتر در  300 تفلوبنزورون + پرمترینیآلفاساهای 

میلی لیتر در هکتار به ترتیب  250و ایندوکساکارب  هکتار

 کارآیی ترینش، بیتلفات الروی درصد 30/73و  10/75با 

های قرار گرفتند ولی تیمار aرا ایجاد کرد و در گروه 

( و درصد 40/56) لیتر در هکتارمیلی 2000کروموفنوزید

در  (درصد 20/51) 250 تفلوبنزورون + پرمترینیآلفاسا

(.3)جدول های بعدی قرار داشتندگروه
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خوار گوجه فرنگی در روزهای مختلف بعد از سمپاشی در های مختلف علیه کرم میوهکشمیانگین درصد کارآیی حشره -3جدول

 .فارس

Table 3. Mean percentage efficacy of the insecticides against tomato fruit borer, H. armigera on different 

days after application in Fars province. 

Treatments (ml/ha) 

Mean of efficacy percentage ±SE 

days after application 

3rd                                     7th                               14th                           
%damage fruits 

α-cypermethrin+teflubenzuron300  28.10±7.25b 71.40±1.81a 75.10±7.54a 7.0 ±2.4538c 

α-cypermethrin+teflubenzuron250  23.30±1.93b 48.30±1.341b 51.20±1.58b 18.20±6.815b 

Indoxacarb 250 20.20±5.187b 78.2±1.73a 73.3±1.34a 6.00±4.325c 

Chromofenozide200 44.20±5.78a 60.40±5.55b 56.40±2.81b 11.1±1.374bc 

control - - - 37.40±4.263a 

Means followed by same letters are not significantly different based on Duncan test  

 

 روز پس از  14و  7، 3هایبر اساس نتایج آنالیز داده

های تعداد میوهاختالف پاشی در منطقه داراب فارس، سم

روز بعد از  14زده در تیمارهای مختلف، فقط در آفت

 %1زمان برداشت در سطح احتمال ها و کشکاربرد حشره

 روز پس از  7و  3های برداریدار بود و در نمونهمعنی

اری بین تیمارها مشاهده نشده داختالف معنی ،پاشیسم

 از نظر تعداد  ،داری بین تیمارها. اختالف معنیاست

 ای که در هنگام برداشت محصول دههای رسیمیوه

ید مشاهده گرد %1در سطح احتمال نیز زده بودندآفت

 (. 3)جدول

 

 :بحث

 نتایج این تحقیق نشان داد که تمامی تیمارهای 

خوار گوجه کش نسبت به شاهد، در کنترل کرم میوهحشره

ها، تیمارهای فرنگی موثر بودند. ولی در بین آن

لیتر در هکتار و پس از آن میلی 250ایندوکساکارب با دز 

لیتر در میلی 300با غلظت  + تفلوبنزورون پرمترینیآلفاسا

 شتندکش دیگر کارآیی بهتری داهکتار نسبت به دو حشره

 14زده در های آفت. از نظر تعداد میوه(1-3های )جدول

کش ایندوکساکارب با پاشی نیز حشرهروز پس از سم

 ی ترین تعداد میوهکتار کملیتر در همیلی 250غلظت 

+  پرمترینیآلفاسازده را دارا بود واختالف آن با آفت

 کروموفنوزیدهکتار و لیتر در میلی 300با دز  تفلوبنزورون

های دار نبود. در ساللیتر در هکتار معنیمیلی 2000دز با 

 روی هاکشآفتاخیر، نتایج چندین آزمایش 

 H. armigera که ایندوکساکارب نسبت است  نشان داده

 یابیارز های دیگر کارآیی بهتری دارد. درکشبه حشره

، اندوسولفان و ایندوکساکارب یهاکشحشره یرتاث

در  (H. armigeraپنبه ) یکرم قوزه در کنترل یودیکاربت

 یترلیلیم 250و  200غلظت دو با ندوکساکارب یامغان، سم 

و سم اندوسولفان  یدتلفات گرد %80-85در هکتار موجب 

کیلو در  1یودیکارب )دوم و ت یدر هکتار( در رتبه یترل 3)

 ,.Taghizadeh et al) سوم قرار گرفتند یدر رتبه هکتار(

 کنترل یکش براحشره اثر چند یبررس چنینهم (.2002

متر در یلیم 250ایندوکساکارب )نشان دادد که  این آفت

متر در یلیم 200ایندوکساکارب )اول،  یهکتار( در رتبه

گرم در یلوک یک) تیودیکارب و دوم یهکتار( در رتبه
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 Javanmoghaddam) دارندسوم قرار  یدر رتبه هکتار(

et al., 2002.) ایندوکساکارب را موثرترین چنین هم

 .Ch) خوار نخودکش برای کنترل الروهای پیلهحشره

viriplaca) های کردستان و در زراعت نخود دیم استان

 .(Khanizad et al., 2004) اندکرمانشاه گزارش کرده

 دو) ندوکساکاربیا هایکشحشره ریتاث سهیمقا جینتا

 لهیپ کرم یرو لیکاربار و ل،یدالیپر ،(مختلف ونیفرموالس

در آذربایجان  Heliothis viriplaca Hufun نخود خوار

 شده آفت کنترل باعث ماریت چهار هر که داد نشان شرقی

  ندوکساکاربیا کشحشره یهاونیفرموالس یول

 Seyyedi) ه استداشت آفت کنترل در را ریتاث نیترشیب

Sahebari, 2010 .)برای کنترل H. armigera روی سویا 

لیتر در هکتار( و میلی 250ایندوکساکارب )نیز 

لیتر در هکتار( را در مقایسه با میلی 1000کلرفلوآزورون )

کلرفلوآزورون با دو یعنی آزمایشی دیگر )های کشآفت

گرم و  1000لیتر، تیودیکارب میلی 500و  750غلظت 

 توصیه شده استلیتر در هکتار( میلی 2500پروفنفوس 

(Keyhanian et al., 2012).  ،اختالف در این آزمایش

 14زده در تیمارهای مختلف، فقط در های آفتتعداد میوه

 دار بوده و در ها معنیکششرهروز بعد از کاربرد ح

اختالف  ،پاشیپس از سم روز 7و  3های بردارینمونه

. ممکن است شده استنداری بین تیمارها مشاهده معنی

های دار بین تعداد میوهیکی از دالیل عدم اختالف معنی

پاشی این باشد که روز پس از سم 7و  3زده در آفت

آفت( تنها از پارانشیم برگ )سنین اول و دوم  الروهای ریز

کنند و ها تغذیه میهای گل و غنچهگیاه میزبان و جوانه

ها در این مرحله چندان مشهود نیست. خسارت روی میوه

هفته پس  2ها در زدگی میوهدنبال رشد الروها، کرمه اما ب

گردد. بر اساس نتایج تر نمایان میپاشی بیشاز محلول

فارس و قزوین، در منطقه حاصل، بر عکس دو منطقه 

های رسیده آفت مازندران بین تیمارها از نظر تعداد میوه

داری، زده در زمان برداشت محصول اختالف معنی

ای که باید در این رابطه مدنظر قرار داد د. نکتهشمشاهده ن

عوامل دیگری در این زمینه ممکن است این است که 

های شت، میوهفصل بردا چرا که در. استاثرگذار بوده 

و همین  مواجه شدندپوسیدگی  با گوجه فرنگی در منطقه

تر تعداد عامل تعیین عملکرد گوجه فرنگی و ارزیابی دقیق

 ی آفت زده را با مشکل مواجه ساخت.   های رسیدهمیوه

توان چنین شده میدر سه منطقه ذکرتایج تحقیق حاضر از ن

رفته کارههای بکشگرفت که هر چند تمامی حشرهنتیجه

 در کاهش جمعیت و خسارت آفت موثر بودند اما 

لیتر در هکتار و میلی 250کش ایندوکساکارب با دز حشره

 300با غلظت  + تفلوبنزورون پرمترینیآلفاساپس از آن 

 بهتریسایر تیمارها کارآیی نسبت به  لیتر در هکتار،میلی

های کشاما ضروری است اثرات جانبی حشره داشتند.

جدید روی دشمنان طبیعی مطالعه شود.
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Abstract:  

Helicoverpa armigera is one of the key pests of tomato in Iran. To evaluate the efficacy of new 

insecticide α-cypermethrin + teflubenzuron (Imunit SC 15%) against this pest,  present research was carried 

out in a Randomized Complete Block Design with five treatments and four replications in three provinces  

of Mazandaran, Qazvin and Fars in 2013 -14. The treatments were α-cypermethrin + teflubenzuron with 

two doses of 250 and 300 ml/ha, indoxacarb (Avant® SC 15%) with the dose of 250 ml/ha, chromafenozide 

(Matrik® SC 5%) with the dose of 2000 ml/ha and control (spraying water). At each sampling time, 10 

plants from the middle of each plot were randomly selected. The number of larvae of tomato fruit worms, 

the number of healthy and damaged fruits and the number of infected and healthy fruits in each plot were 

determined and recorded at each harvest. Sampling was done 1 day before and 3, 7, and 14 days after the 

treatment The results showed that -  7 days after application, indoxacarb (250 ml/ha) and cypermethrin + 

teflubenzuron (300 ml/ha) with 78.13±6.96 % and 73.89±5.24% efficacy ranked first in the group in 

Mazandaran province. Indoxacarb (250ml/ha) and cypermethrin + teflubenzuron (300 ml/ha) with 

88.71±7.89 % and 83.54±5.74% efficacy ranked first in the group in Ghazvin province. In Fars province 

indoxacarb (250 ml/ha) and cypermethrin + teflubenzuron (300 ml/ha) with 78.2±1.73 % and 71.40±1.81% 

efficacy ranked first in the group.  In all these locations, the number of infested fruits in all treatments were 

significantly different (α=1%) 14 days after treatments.   

Keywords: Tomato, Imunit, Avant, Matric and Helicoverpa armigera. 
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