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 29/19/9011تاریخ پذیرش:                                  91/19/9011تاریخ دریافت: 

 ه:چکید

های دار در اسپپتاندار و دانهیکی از آفات مهم درختان میوه هسپپته ،Pseudaulacaspis pentagona توت،سپپپردار سپپ ید 

ر روستای  باغ هلو د یک شپشک س ید توت در   سازگار روی  سنتزی و زیست   کشیی چند حشره آکارشمالی کشور است.    

ح در قالب طر   ها آزمایش  .قرار گرفت  مورد بررسپپپی آباد کتول شپپپیرنل علیا از توابع بخش کمادن در شپپپهرسپپپتان علی     

صادفی با  بلوک سی ن   . شد و چهار تکرار انجام  تیمار 99های کامل ت شامل: پیریپروک  لیترمیلی 2و  9 تیمارهای این آزمایش 

سپیروتترامات  ،در هزار  لیترمیلی 2/9و  6/1  دتیاکلوپری، در هزار  لیترمیلی 1و  0  کلرپایری وس ،در هزار  در  لیترمیلی 2و  ا

 1و  0 (EC) ، تنداکسیر در هزارلیتر میلی 5/9 و 9 (SL) نپالیزی، در هزار لیتر میلی 2 و 9 (SL, 20%) فلوپیرادی ورون ،هزار 

روز قبل از   یک برداری برای آزمایش  . نمونه باشپپپد میو شپپپاهد  در هزار لیتر میلی 2و  9 (EC)سپپپیترال ، در هزار  لیترمیلی

سوم فرودین ماه(  پاشی سم  سل اول ، )دهه  سم  (تیر ماهاوایل نیمه اردیبهشت و   )به ترتیب م آفتو دو ن شی بعد از  صورت   پا

.  انجام شپپد SASافزار با اسپپت اده از نرم دانکن روش با هانیانگیم سپپهیمقا و Glm  روش باها تجزیه و تحلیل داده گرفت.

یک  تراماتروتیاسپ کشحشرههنگام است اده از ، در نسل اولمورد است اده در  هایکشحشرهیی بین آین درصد کار تربیش

و  در هزار یک  روتترامات یاسپپپپ ها کشحشپپپره از ییآین کار تربیشنیز ، همچنین در نسپپپل دوم. مشپپپاهده شپپپد   در هزار

ست آمد.  به در هزار  چهار  وسیریکلرپا شره از بین د ست  یهاکشح سیر   در هزار 5/9سازگار پالیزین  زی  در هزار 1و تند اک

 دننواتمی روتتراماتیاسپپپپنظیر  جدید یهاکشحشپپپره ،بر اسپپپاس نتایج این آزمایش .از خود نشپپپان دادندیی بادیی آکار

سبی برای   جایگزین ش   وسیریکلرپامنا شره . دنبا ست  یهاکشح ید توت عملکرد س   سپردار بردن نیز در از بین سازگار زی

شک س ید   برای مبارزه با شپ  به حشرات م ید و محیط زیست   آسیب توان بدون نیز می هاکشحشره و از این  دمناسبی داشتن  

 .توت است اده کرد

  .شپشک س ید توتسازگار، کش زیستپالیزین، حشرهآفات هلو، اسپیروتترامات،  کلیدی: هایواژه
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 :مقدمه

ترین یکی از مهم .Prunus persica Lهلو با نام علمی 

گزارش جهاد اساس  باشد. برکشورمان میۀ درختان میو

سطح زیر کشت این  9999 کشاورزی استان گلستان در سال

هکتار بوده که این استان را  9591محصول در استان گلستان 

ارس و های البرز، فبه چهارمین استان تولیدکننده پس از استان

(. یکی Ahmadi et al., 2019مازندران تبدیل کرده است )

، شپشک س ید توت با نام درختان هلوترین آفات از مهم

 Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzettiعلمی 

 Diaspididae (Hemiptera)خانوادۀ سپردار  هایشپشک از

 معتدل و ،گرمسیر مناطق تربیش آن زیستگاه که ،باشدمی

 با همراه 9909 سال بار در اولین آفت است. این مرطوب

 ایران )استان به شمال ژاپن از توت شدۀ اصالح هایقلمه

 درختان روی طغیان آفت آن پس شد. از گیالن( وارد

 شد مشاهده استان این بومی توت نیز درختان و ژاپنی توت

(Taksokhan,1999.) 

 دارهسته درختان ۀتن و هاشاخه روی عموماً آفت این

شدید  یا آلودگی جمعیت بادی تراکم و در شودمی مستقر

روی  . مطالعهشودمی مشاهده نیز برگو  میوه روی

 این که داد مازندران نشان غرب در آفت این بیولوژی

 صورت به آن گذرانیو زمستان بوده نسل سه دارای آفت

(. Gholamian et al., 2013)باشد می بارور هایماده

 نباتی وشیرۀ از طریق مکیدن  خسارت این آفت عمدتاً

یاه گمنجر به خشک شدن ضعیف کردن میزبان است که 

(. با توجه به Gholamian et al., 2016شود )بان میزمی

ای هشدت و گستردگی خسارت ناشی از این آفت تالش

کنترل شیمیایی این شپشک صورت گرفته اما  برای یزیاد

مقاوم  ها بسیارکشبالغ نسبت به حشرهمرحلۀ این حشره در 

های مناسب کشباشد و برای کنترل آن باید حشرهمی

به منظور کنترل  (.Bazrafshan et al., 2010است اده کرد )

شیمیایی آفت، تحقیقی روی میزبان هلو در بلوک )نزدیک 

وغن اثرات ترکیب ر مطالعاتدر این  .بلگراد( انجام گرفت

ارب و کمعدنی و پاراتیون همچنین متیداتیون، فنوکسی

ی طشپشک س ید توت ایمیداکلوپراید در دو غلظت روی 

های بهار، تابستان و زمستان مورد بررسی قرار گرفت. فصل

ین تاثیر در کنترل تربیشاین پژوهش طبق نتایج حاصل از 

اه و کارب در فصل رشد گیآفت را متیداتیون و فنوکسی

به  Hill et al. (2008) .(Draga, 2005) حشره داشته است

بررسی کنترل شیمیایی شپشک توت روی کیوی 

زمان مناسب اعمال دو  پژوهشگرانپرداختند. این 

کش بوپروفزین و مادتیون را علیه این آفت بررسی حشره

کش بوپروفزین در اواسط نمودند. طبق این مطالعه حشره

های متحرک اردیبهشت ماه هم زمان با اوج ظهور پوره

تاثیر را در کنترل جمعیت آفت داشت. ین تربیشنسل اول 

بر این پیشنهاد نمودند جهت کنترل کامل شپشک،  عالوه

 .Bazrafshan et al) .پاشی زمستانه نیز صورت گیردسم

 یل،متآزین وس دیازینون، کشحشره پنج تاثیر 2010)

های غند و رواسپینوزا ید،افنوزمتوکسی کلرپایری وس،

العه مورد مطس ید توت شپشک  کامل ۀحشر را رویمعدنی 

ین سمیت تربیشمطالعات نشان داد که  نتایج. قرار دادند

ه ، در حالی کاستکش کلروپایری وس مربوط به حشره

نوزاید فکش متوکسیاست اده از حشرهبا یی آین کارترکم

کش تماسی چند ترکیب بر حشره اثرهمچنین  دیده شد.

 حشرات بالغو  شپشک س ید توتهای سن یک پوره

 :Coleoptera) ایدو نقطه ک شدوزک شکارگر

Coccinellidae)Chilocorus bipustulatus L.   مورد

نتایج  .(Eshaghisani et al., 2017گرفت )آزمایش قرار 

های درصدی پوره 911میر  و حاکی از آن است که مرگ

آفت در تیمارهای دایابون + روغن سیترول مشاهده شد؛ 

ومیر در تیمار پالیزین به ثبت رسید. میزان مرگین ترکم

ین میزان تربیشای ک شدوزک شکارگر دو نقطهبرای 

ی ین میزان کشندگترکم میر در تیمار دورسبان و و مرگ

باشد. به می و پالیزینبه ترتیب مربوط به تیمار دایابون 

اری داستثنای تیمار دورسبان در سایر تیمارها اختالف معنی

 لیروغن سیترول اثر کنتر دایابون و پالیزین + .ندارد وجود
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ی بر داشته و اثر سوی شپشک س ید توتخوبی بر آفت 

 نداشته است.ای ک شدوزک شکارگر دو نقطه

(Gheibi and Taheri (2016 هپپپای  کپپپشاثپپپر آفپپپت

ترامپپات        ت یرو پ یراد      ، اسپپپ پ لو پریپپد و        فورون یف لو ک تیپپا  ،

 Lepidosaphesسپردار واوی سیب،   را بر فن پروکسی پیری

malicola Borchsenius (Hem.: Diaspididae)  مپپورد

اسپپپپیروتترامات و فلوپیرادی ورون )با  بررسپپپی قرار دادند.

ین تربیشدرصپپپپد( دارای  11میپپانگین تل پپات بپپادی       

ها بودند. میزان کاهش آلودگی در     اثرگذاری روی پوره 

کش رهفن از دو حش پروکسی تیمارهای تیاکلوپرید و پیری

ر تیمار پاشی، د بود. با در نظر گرفتن زمان سم  ترکمدیگر 

ی اسپپپت، افورون که یک بوتنولید با اثر ضپپپربهفلوپیرادی

ین پاشپپی به بادتریک روز پس از سپپم ،میزان تل ات پوره

ر لیتبر  لیترمیلی 95/1در تیمار اسپپپیروتترامات  .حد رسپپید

ته پس از سپپپم    کاهش  تربیشپاشپپپی،   یک ه  ین میزان 

مات ترکیبی       هده شپپپپد. اسپپپپیروتترا یت پوره مشپپپپا جمع

اشپپد. بآوندی می ۀطرف سپپیسپپتمیک با توانایی حرکت دو

تایج        بادیی برخوردار اسپپپت. ن تأثیر آن از دوام  نابراین،  ب

سیار ناچیز آفت  شرات بالغ  ح ها در کنترلکشبیانگر اثر ب

 غن ولک اسپپپت. کاربرد رو  قرار دارند،  زیر سپپپپرکه در  

پاشپپی زمسپپتانه، اثرگذاری قابل  درصپپد در سپپم  2-5/9 

مو ،                   ج م ترل آفپپت نشپپپپان داد. در  ن ک هی در  ج تو

مات و فلوپیرادی  بی در وخ فورون از کارآیی اسپپپپیروتترا

ها برخوردار بودند و در کنترل این آفت قابل      کنترل پوره

 د.باشنتوصیه می

 Mafi Pashakolaei and Barari (2016)پپپژوهپپش  در 

دو  رد شپپپپشپپپک سپپپ ید توت مدیریت کنترل تل یقی آفت

نتایج نشپپان داد که تیمارهای . آزمایش مجزا بررسپپی شپپد

درختان و سپپپپس اسپپپت اده از روغن  یبرس کشپپپیدن تنه

، روغن (69/99)درصپپپد  5/2ولک   ۀشپپپوند امولسپپپیون

تکرار آن بعد از یک  + درصد  5/2ولک  ۀشوند امولسیون 

درصپپد  5/2ولک  ۀشپپوندو روغن امولسپپیون (95/61)ماه 

                                                           
1 BarTar (Non-ionic surfactant) 

روز بعد از تیمار  61ین تل ات را تربیشبه ترتیب  (69/59)

اند. اما در زمسپپپتانگذران آفت داشپپپته ۀکردن روی مرحل

که اختال      تایج نشپپپپان داد  مایش دوم، ن ف خصپپپوز آز

سطح  معنی شته  درصد   یکداری بین تیمارها در  وجود دا

یانگین درصپپپپد تل ات برای      اسپپپپت. بر این اسپپپپاس م

بوپر   کش حشپپپره ، (11/10)درهزار،   95/1فزین   وهپپای 

 و کلرپیری وس (25/12)در هزار،  95/1پیروپروکسپپپی ن 

یب     (،92/19)در هزار  2  عد از   9و  21، 29به ترت روز ب

مار کردن،   کار تربیشتی های  یی را در کنترل پورهآین 

ه یابی بشپپپشپپک توت طی دو سپپال داشپپتند. جهت دسپپت

ل یقی موفق               ت ترل  توت، هرس        کن علیپپه شپپپپشپپپپک 

های آلوده به آفت در زمان مناسب، برس کشیدن سرشاخه

  5/2شونده درختان به همراه است اده از روغن امولسیون  ۀتن

سب پوره        ستان و کنترل منا صل زم صد در ف سل در  های ن

 هایی چون بوپروفزین،کشاول آفت با اسپپت اده از حشپپره

با دز    ی میلی 95/1پیروپروکسپپپی ن  کش ا حشپپپرهلیتر و 

 شود.در هزار توصیه می 2دورسبان 

وی رو سپپپیرینول پالیزین ی تنداکسپپپیر، کشپپپاثر حشپپپره
Planococcus citri Risso (Hemiptera: 

Pseudococcidae)  گرفت )مورد آزمایش قرارAhmadi 

., 2012et al) با ند    9رتر. از  با یک     ۀ)تشپپپدیدکن گیاهی( 

( در ترکیب با تنداکسپپپیر و پالیزین     یک در هزار ) غلظت 

در  9چنین بارتر ( و همدر هزار 5/9، 9، 5/1) غلظت 9در 

با سپپپیرینول در    هزار و  2، 5/9، 9) غلظت  0( در ترکیب 

ومیر به ین میزان مرگتربیش( اسپپت اده شپپد. در هزار 5/2

نداکسپپپیر )     به ت پالیزین ) در هزار 9ترتیب مربوط  ر د 9(، 

و  96/19، 61/91( به میزان در هزار 5/9( و سیرینول ) هزار

بادترین میزان مرگ   درصپپپد می 99/19 ومیر در باشپپپد. 

بارتر        اسپپپت ادۀ    های  مار به تی بارتر مربوط   + ترکیبی از 

( در هزار 5/9پالیزین ) + ر( و بارتدر هزار 5/9تنداکسپپیر )

ول سیرین  + باشد. تیمار بارتر درصد می  66/16و  00/90با 

میر را موجب شپپد.  ودرصپپد مرگ 99/19( در هزار 5/2)
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ر و شپپپده با بارت  داری بین تیمارهای ترکیب   اختالف معنی

 .داشتسایر تیمارها وجود 

 هایسال ازها شپشک علیه شیمیایی ترکیبات از است اده

 شی ازنا محیطیزیست خطرات اما بوده، تاکنون رایج قبل

 آفات به  سریع مقاومتز نیو  هاکشآفتمصرف 

و همچنین وجود  بودننسلی چند دلیل به هاکشحشره

 یباتترک این از است اده ،پوشش سخت روی بدن سپردارها

 Kozair etرا تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار داده است )

al., 2009 .)هایکشحشره از است اده دلیل همین به 

ودات موج بر هاآن سوء اثرپایین بودن  دلیل به ،انتخابی

برای انسان و  ترکمو مخاطرات زیست محیطی  غیرهدف

 کنترل مؤثر هایروش از یکی عنوان به ،سایر جانداران

 است اده(. Xiao Jun et al., 2009)است شده  رایج آفات

 ل یقیت مدیریت درپایه و زیست انتخابی هایکشحشره از

های کنترلی و روش سایر کارگیری به با آفات همراه

شناختی  های بومبیولوژیک و نیز داشتن جنبهعوامل کنترل 

 ,.Abedi et alها، کارایی بسیار بهتری خواهد داشت )آن

 یی چندین آبنابراین در این پژوهش کار (.2012

کش هچندین حشرکش سنتزی با عملکرد انتخابی و حشره

پایه روی شپشک س ید توت مورد ارزیابی قرار زیست

 گرفت.

 

 :هامواد و روش

صادفی  آزمایش در قالب طرح بلوکاین  های کامل ت

شره  1تیمار ) 99با  شاهد(  هر کدام با دو غلظت کشح  و 

و چهار تکرار در یک باغ دو هکتاری هلو در      (9)جدول  

منطقه شپپیرنل علیا از توابع بخش کمادن در شپپهرسپپتان  

با عرض  علی باد کتول  درجه و   950695/96 یایی جغراف آ

با  درج  999961/50 یایی طول جغراف متر ارت ا  از   909ه 

متر و  5های درختان ردیف ۀانجام شپپد. فاصپپل سپپطح دربا

تان روی ردیف        له بین درخ متر بود. هر کرت  0فاصپپپ

آزمایشپپی شپپامل چهار درخت آلوده بود و هر تیمار با دو 

ظت برای   خت و در مجمو    0غل مار     61در خت تی در

شدند. 

 

 

 ها.ها و غلظت مورد است اده آنکشی حشرهبندی شیمیایی، شرکت سازندهنام تجاری، گروه -9جدول 
Table 1. Brand, chemical grouping, manufacturer of used insecticides and their concentrations. 

Concentration (m1/L) Pesticide manufacturer Chemical grouping Trade name®(common name) 

1 and 2  Sumitomo IGR Admiral (Pyriproxyfen) 
4 and 8  kimiyagoharkhak phosphorus Dursban (Chlorpyrifos) 
0.6 and 1.2  Bayer neonicotinoid Biscaya (Thiacloprid) 
1 and 2  Bayer neonicotinoid Movento (Spirotetramate) 
1 and 2  Bayer neonicotinoid Sivanto (Flupyradifurone) 
1.5 and 3  kimiasabz avar Biocompatible Palizin (Palizin) 
4 and 8  kimiasabzavar Biocompatible Tondexir (Tondexir) 
1 and 2  kimiasabzavar Biocompatible Citral (Citral) 

 

صادفی  طور به آلوده درختان  ایهشاخه  و تنه و انتخاب ت

 پاشپپیسپپم اجرای از قبل و شپپد گذاریشپپماره یینیپا

 متر  سپپپپانتی    51 آلوده بپپه طول حپپدوداً   هپپایشپپپپاخپپه 

جهت  چهاراز رداری بشپپد. برای نمونهمی گذاریعالمت

 از پوست مربع  مترسانتی  0حدود  های آلوده درختشاخه 

 به آزمایشپپگاه در کیسپپه فریزرهای جداگانهو شپپده جدا 

 های سن یکپوره شد. ثبت اطالعات با شمارش میتقل من

ستریومیکروسکوپ    شد.  در زیر ا مبنای زنده بودن،  انجام 

ه پاشپپی بتحرک پوره پس از تحریک با سپپوزن بود.سپپم 

از محلول سپپپمی برای هر ده لیتر صپپپورت یکنواخت و با 
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پاش دسپپتی شپپارژی  تیمار انجام شپپد. برای تیمار از سپپم 

سم     شد.  ست اده  شی زمانی که  ا ها ت ریخ درصد تخم  91پا

فروردین  25)مصادف با   سوم فروردین ماه دهۀ شدند در  

برداری برای آزمایش یک    نمونه و  صپپپورت گرفت  ماه( 

پاشی، نسل اول و دوم آفت )به ترتیب نیمه   روز قبل از سم 

پاشپپپی صپپپورت اردیبهشپپپت و اوایل تیر ماه( بعد از سپپپم

ها ، تجزیه و تحلیل دادهSASافزار با است اده از نرم. گرفت

ها در سطح یک درصد و   میانگینمقایسۀ  و  Glmبا روش 

. (SAS, 2009) آزمون دانکن صپپورت گرفتوسپپیلۀ به 

کار   لۀ    ها از  کشیی حشپپپرهآبرای تعیین درصپپپپد  عاد م

تیلتون و شپپمارش حشپپرات زنده روی سپپر   -هندرسپپون

  گذاری شپپپده درختان اسپپپت اده شپپپدهای عالمتشپپپاخه

(Henderson and Tilton, 1955.) 

 

 :نتایج
کش همربوط به دو حشریی آین درصد کارتربیش

 (در هزار 2) اسپیروتترامات( و در هزار 1) یری وساکلروپ

 هایکشسنتزی است و در بین حشره یهاکشحشرهاز 

  یی مربوط بهآین درصد کارتربیش سازگار،زیست

ه یی مربوط بآین کارترکمپالیزین بوده و کش حشره

در این  فتهر کاره ب یهاکشحشرهاکثر باشد. سیترال می

یی از خود آدرصد کار 61پژوهش در نسل اول بیش از 

. (2جدول ) نشان دادند

 

 

 .P. pentagonaکش در اردیبهشت ماه )نسل اول( شپشک س ید توت مقایسۀ میانگین درصد کارایی تیمارهای حشره -2جدول 
Table 2. Comparison of the average efficiency of insecticide treatments in May (first generation) of P. 

pentagona. 
Mean ± SE  Treatment  Mean ± SE Treatment 

60.64±2.56c 

68.16±3.83bc 

Admiral (1cc) 

Admiral (2cc)  

78.48±1.78ab 
69.09±4.04b 

 Sivanto (1cc) 

Sivanto (2cc) 

76.5±1.59b  Dursban (4cc) 73.72±3.15b  Palizin (1.5 cc) 

95.44±2.62a  Dursban (8cc) 59.15±8.21bc Palizin (3cc) 

69.95±4.44ab  Biscaya (0.6 cc) 58.82±5.61bc  Tondexir (4cc) 

82.08±5.28a  Biscaya (1.2 cc) 59.28±1.94c  Tondexir (8cc) 

83.81±1.11a Movento (1cc) 49.51±5.67d Citral (1cc) 

91.77±5.63a Movento (2cc) 17.5±6.22e Citral (2cc) 

 
برداری نسل اول ی واریانس مربوط به نمونهدر تجزیه

کش، غلظت و اثر شپشک س ید توت اثر عوامل حشره

 (.9دار بود )جدول د معنیصشان در سطح یک درمتقابل

به عبارتی تمامی متغیرهای موجود در این دوره توانستند 

-یی حشرهآدار روی درصد کارمنجر به اثرگذاری معنی

ه ک با توجه به این شوند. کش روی شپشک س ید توت

وت در دو نسل اواسط اردیبهشت ماه )نسل شپشک س ید ت

 زیادی را به خسارت )نسل دوم( و اوایل تیر ماه اول( 

ین سازد، بنابراین دوماستان گلستان وارد می های هلو درباغ

اول تیرماه انجام شد که نتایج  یبرداری در ه تهنمونه

داده نشان  0جدول در حشره کش ها عمکلرد هر یک از 

 شده است.
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 برداری نسل اول)اردیبهشت ماه(.های مربوط به نمونهی واریانس دادههتجزی -9جدول 
Table 3. Analysis of variance of data related to sampling in May. 

Sources 
Degrees 

of 

freedom 

Sum of 

squares Mean square F. p 

Insecticides 7 12568.30 1795.519 21.3785  **0.0001 

Concentration 1 4554.125 4554.125 54.2240  **0001/0 

Insecticides   × Concentration 7 4092.866 584.695 6.9617  **0019/0 

Error 48 4031.391 83.987   

Total 63 25247.011    

Coefficient of variation: 13.68 percentages. Normal data. 

 

 

 

 .P. pentagona توت س ید شپشک( دوم)نسل  ماه تیر در کشحشره یمارهایت ییدرصد کارا یانگینم یمقایسه -0جدول 
Table 4. Comparison of the average efficiency of insecticide treatments in July (second generation) of P. 

pentagona. 
Mean ± SE  Treatment  Mean ± SE Treatment 

79.35±1.44ab 

82.42±3.23a 

Admiral (1cc) 

Admiral (2cc)  

80.24±2.26ab 
70.28±3.81b 

 Sivanto (1cc) 

Sivanto (2cc) 

58.25±2.19c  Dursban (4cc) 38.97±4.15d  Palizin (1.5 cc) 

60.81±1.99c  Dursban (8cc) 40.33±3.21d Palizin (3cc) 

64.95±3.14bc  Biscaya (0.6 cc) 35.71±2.80d  Tondexir (4cc) 

70.21±4.99ab  Biscaya (1.2 cc) 40.96±5.94d  Tondexir (8cc) 

71.94±1.02ab Movento (1cc) 15.67±1.27e Citral (1cc) 

75.34±1.63ab Movento (2cc) 25.84±2.22d Citral (2cc) 
 

 

 های مختلف نشان داد که کشحشره کارایی یسهیقام

 و ؛ییآکار بادترین درصد پیریپروکسی نکش سنتزی حشره

ین ترکمسازگار سیترال تیسکش زمشابه نسل اول حشره

های سنتزی اختالف کشبین حشرهیی را داشت. در آکار

ا ه، اما به نسبت نسل اول عمکلرد آنننشدداری مشاهده معنی

که   نپیریپروکسیکش داشته، به غیر از حشره یروند کاهش

این کاهش عملکرد در مورد  .دادخود نشان روند صعودی از 

؛ شدی مشاهده تربیشسازگار با شدت زیست یهاکشحشره

 91ک به نزدیسازگار پالیزین کش زیستحشرهمثال عنوان به

 .نشان داددرصد کاهش عملکرد 

که اثر عامل  داد نشاننسل دوم های واریانس داده تجزیه

کش و غلظت در سطح یک درصد و اثر متقابل حشره

روی عملکرد درصد  5کش و غلظت در سطح حشره

سن اول شپشک  یمورد است اده بر پوره یهاکش حشره

 .(5 ولدباشد )جمیدار معنیدر این پژوهش س ید توت 

تجزیه  یدهندهنشانکه  5در نهایت با توجه به جدول 

ارزیابی تاثیر زمان )اردیبهشت و تیرماه( روی واریانس 

د؛ باشمورد است اده می یهاکشحشرهمیانگین عملکرد 

ام و تاثیر تو اثر زمان به تنهاییتوان اظهار داشت که می

یی آدار بوده و میانگین عملکرد کارمعنی زمان در غلظت

 های مت اوت از با غلظتها در دو زمان کشحشره

تاثیر زمان در  در حالی کهو  متمایز هستند دیگریک

و تاثیر همزمان سه متغیر زمان، غلظت و نو   هاکشحشره

 (.6)جدول  باشدنمی دارمعنیکش حشره
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  ماه(. یرنسل دوم )ت  بردارینمونه به مربوط هایداده واریانس یتجزیه -5 دولج
Table 5. Analysis of variance of data related to sampling in July. 

Sources Degrees of 

freedom 
Sum of squares Mean square F. Prob. 

Insecticides 7 14607.161 2086.737 5.1115  **0.0002 

Concentration 1 7395.459 7395.459 18.1153  **0.001 

Insecticides   × Concentration 7 8162.147 1166.021 2.8562  *0.0142 

Error 48 1995.670 408.243   

Total 63 49760.670    

Coefficient of variation: 17.33 percentage. Normal data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بحث

در حال حاضر در شمال کشور به دلیل شرایط خاز 

 ها است، جهت مبارزهبرای رشد شپشکاقیلمی که مساعد 

میایی شی یها از مبارزهبا این آفت و همچنین سایر شپشک

 یاهکشحشره . کاربرد گسترده انوا  دشومیاست اده 

ای هشیمیایی با طیف اثر وسیع و پایداری زیاد در طی دهه

رو ساخته است. یکی از اخیر بشر را با بحران رو به

 های کشاست اده از حشرهراهکارهای این مشکل 

های گیاهی از کشپایه یا گیاهی است. حشرهزیست

 شوند و اغلب دارای پایداری کم گیاهان استخراج می

شیمیایی موجب  یهاکشحشرهباشند و بر خالف می

 (. Danai-e-Toos et al., 2013شوند )مقاومت آفات نمی

ل که در نسل او به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد 

و حال  بوده کلروپایری وسیی مربوط به آین کارتربیش

 ،تیاکلوپراید های سنتزی جدید شاملکشحشرهکه آن

بعدی  یلهنیز در مرح فلوپیرادی ورونو  اسپیروتترامات

ز گروه ا فلوپیرادی وروناسپیروتترامات و قرار داشتند. 

ر دکتونول و کالس شیمیایی اسیدتترامیک هستند و 

کنند و ساخت چربی در بدن حشرات اختالل ایجاد می

به  همچنین روی تمام مراحل سیکل زندگی حشرات

 مطلوب دارندناتاثیر  خصوز حشرات مکنده

(Hesselbach and Scheiner, 2018; Nauen et al., 

داشته و بعد از در نسل اول  یی راآین کارتربیش ، (2015

ز خود توانایی کنترلی مطلوبی اکش تیاکلوپراید آن حشره

 کش از گروه نئونیکوتینوئیدها نشان داد که این حشره

باشد و با اثرگذاری روی سیستم عصبی منجر به مرگ می

های کشدر بین حشره (.Talebi, 2012شود )آفات می

یی آین کاررتکمیی و سیترال آگیاهی پالیزین بادترین کار

حائز اهیمت این است که در  یتهرا از خود نشان داد. نک

 .ماه تیر و اردیبهشت بردارینمونهمربوط به دو  هایداده واریانس تجزیه -6جدول 
Table 6. Analysis of variance of data related to sampling in May and July. 

Sources 
Degrees of 

freedom 
Sum of squares Mean square F. Prob. 

Insecticides 7 26067.046 3723.864 15.1306 0.0001** 

Time 1 153.457 32.154 0.1306 0.0024** 
Time  ×  Insecticides 7 2434.907 347.844 1.4133 0.2088ns 
Concentration 1 10383.285 395.459 42.188 0.001** 

Insecticides   × Concentration 7 8349.607 192.801 4.846 0.0001** 
Time× Concentration 1 141.748 38.521 0.169 0.0054** 

Concentration   × Time  ×  Insecticides 7 1792.456 256.265 1.040 0.4083 ns 

Error 96 23627.061 246.115   

Total 127 72728.265    

Coefficient of variation: 23.59 percentages. Normal data. 
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 شده و نصف آن ت اوتتوصیه کثر تیمارها بین غلظتا

 اشتند.دیی مشابهی آدار مشاهده نشده و کارمعنی

کش یی مربوط به حشرهآین کارتربیشدر نسل دوم 

رات است رشد حش یکنندهاز گروه تنظیم پیریپروکسی ن

داری معنی فهای جدید اختالکشکه البته با سایر حشره

کش گیاهی سیترال همچنان . حشرهداداز خود نشان 

یی را در این نسل داشته و از طرفی کاهش آین کارترکم

  یهاکشحشرهیی آگیری در میانگین کارچشم

 سازگار در نسل دوم مشاهده شد.زیست

 بوپروفزین سم که داد نشان ایتالیا در شده انجام تحقیقات

 کیوی درختان روی شپشک این یک سن هایپوره روی

 این بر عالوه دارد، آفت این کنترل در را نتیجه بهترین

 هیچ آفت اول نسل روی کشهحشر این کاربرد

 زمان در روی محصول را ردیابی قابل یماندهباقی 

 (. نتایجHill et al., 2008گذارد )نمی باقی برداشت

  ۀبهار کاربرد که داد نشان نیز یونان در تحقیقات

 دیوفنودن یا بوپروفزین کارپ،فنوکسی هایکشحشره

 موفقی طوربه شدن ثابت از قبل یک سن هایپوره علیه

 زنبور  روی که حالی در کندمی کنترل را سپردار این

 ,Poloukis and Navrozidisدارند ) را تاثیر ترینکم

 کشهحشر دو که داده نشان دیگری مطالعات (.1997

 و کارپسی)فنوک حشرات رشد یکنندهتنظیم

 به متوسط هایآلودگی در روغن با همراه بوپروفزین(

 کنترل هلو درختان روی را شپشک سپردار س ید، خوبی

  مواد (.Erkilic and Yugun, 1997) کنندمی

 نسبتاً بیترک دو خصوز به و حشرات رشد یکنندهمیتنظ

 آفات یرو بر که فن،یپروکسیریپا و نیبوپروفز دیجد

 نشان خود از یتوجه قابل راتیتاث Hemiptera یراسته

 تیریمد ستمیس کی در و گرفته قرار توجه مورد اند،داده

 یمبارزه یبرا یمکمل صورت به اندتوانسته آفت یقیتل 

در حالی (. Nemoto, 1990) شوند گرفته کار به کیولوژیب

ش تنظیم کداد که حشرهرو نشان  نتایج تحقیقات پیش که

نسبت به ی ترکمیی آدر نسل اول کار ،رشد یکننده

ه اما در داشتهای جدید از قبیل موونتو و سیوانتو کشحشره

 تری نسبت به سایر یی مطلوبآنسل دوم کار

. های مورد است اده در این پژوهش داشتکشحشره

 جوانی هورمون هایآنالوگ از یکیآدمیرال  کشحشره

 زمان تنظیم هورمون این اصلی باشد. عملحشرات می

 غدد تشکیل در آن بر عالوه و بوده حشرات دگردیسی

 بالغ حشرات هایتکامل تخمدان و ضمیمه غدد فرومونی،

 جوانی هورمون مشابه ترکیبات کاربرد لذا است. موثر

 حشره  دگردیسی و هورمونی تعادل در اختالل باعث

وجه ت همچنین باید به این نکته(. Longley, 1990)شود می

( 2و  9 هایشکلداشت که بر اساس نتایج این آزمایش )

سازگار نیز در از بین بردن شپشک زیست یحشره کش ها

 ها شکحشرهو از این  دس ید توت عملکرد مناسبی داشتن

کرد  شپشک س ید توت است اده توان برای مبارزه بانیز می

ابل قصدمه  به حشرات م ید و محیط زیستبدون آن که 

 نیز چین در گرفته صورت تحقیقات .دشوای وارد توجه

 (درصد 01)سوپراسید  متیداتیون از است اده که داد نشان

 ( یک در هزار رویدرصد 01کلرپایری وس )دورسبان  و

 درختان روی توت شپشک یشده ت ریخ تازه هایپوره

 Xiaoشود )می آفتی صد در صد کنترل باعث گیالس

Jan et al, 2009 .)کلروپایری وس یفس ره کشحشره 

 هاپشکش کنترل برای است اده مورد کشحشره رینترایج

 سکلروپایری و است، مازندران استان مرکبات هایباغ در

 و وارشیگ تماسی، خاصیت با وسیع طیف با کشیحشره ،

 گیاهی هایاندام روی و خاک در که است تدخینی

 روز 9-6 کشحشره این کارنس یرهدو. شودمی مصرف

 ,Talebi Jahromi) دارد دوام ماه 0-2 خاک در و است

 لعم گوارشی و تماسی صورتبه کشحشره این (.2012

 تباع استرازکولیناستیل آنزیم مهار طریق از و کرده

 ,Noorbakhsh et al) شودمی حشرات سریع مرگ

ش کبر اساس نتایج این آزمایش نیز اگرچه حشره (.2011

ا در عمکلرد مطلوبی ر کلروپایری وسسنتزی پرمصرف 

شان مانی شپشک س ید توت نمیانگین درصد تل ات و زنده
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 اسپیروتتراماتکش سنتزی جدید نظیر دادند اما حشره

ت حائز اهمیت این اس ینکتهن داشته و آعملکرد مشابه با 

کش موونتو شده از حشرهکه نصف غلظت توصیه

کش دورسبان در غلظت توصیه حشره عملکردی برابر با

روی دشمنان  هاکشاز طرفی دیگر این حشره. شده دارد

ند دار را ین اثر سوترکمطبیعی و همچنین زنبور عسل 

(Hesselbach and Scheiner, 2018 .)توان از بنابراین می

کش به عنوان جایگزینی مناسب برای کنترل این حشره

  برد. شپشک س ید توت نام

 تریپس جمله از آفات مختلف کنترل پالیزین در ییآکار

 Frankliniella occidentalis Pergande (Kianiگلخانه 

et al, 2012،) انار  یشته Aphis punicae 

Passerini(Farazmand et al., 2012،) تارتنی کنه و 

 Eotetranychus hirsti Pritchard  (Soleimani etانجیر،

al., 2015پسیل نظیر آفات از بسیاری روی و ( ارزیابی 

  Agonoscena pistaciae Lautererمعمولی پسته،

(Sheibani and Hassani, 2014،) ی درختچه یشته

  Tinocallis kahawaluokalani Kirkaldyتوری، زینتی

(Gholamzadeh-Chitgar, 2017مینوز برگ )  ،مرکبات

Phyllocnistis citrella Stainton (Amiri-Besheli, 

 Planococcus citri Risso آردآلود، شپشک ( و2009

(Ahmadi et al., 2012مثبت ) شد. نتایج این  ارزیابی

هد از بین دتحقیق نیز مشابه با تحقیقات یاد شده نشان می

کش پالیزین گیاهی حشره یهیهایی با پاکشحشره

طور گیاهی بههای  کشحشرهدارد.  را ییآکار نیتربیش

سازگار بودن و عدم ضرر برای محیط کلی به دلیل زیست

ش کزیست دارای ویژگی مطلوبی هستند، از جمله حشره

 تهیه قرمز فل ل و سیر روغنی یرهعصا با که تنداکسیر

 در که است تماسی کشکنه و کشحشره یک شودمی

  کنترل در را خود یی بادیآکار متعددهای آزمایش

 زنجرک، س ید، کنه، مگس شته، مختلف هایگونه

 سیب، یهچون لیس هاپره شب درو و هاشپشک پسیل،

 صی ی، و سبزی روی بر کلمی دهس ی و کلم بید درو

 اثر گذاردن جای به بدون میوه درختان و زینتی گیاهان

 Hassani, 2016; Rauppاست ) رسانیده به اثبات سمی،

et al., 2008سازگارزیست هایکشطور کلی حشره(. به 

 و خ گی حشرات و تن سی گوارشی، سیستم در اختالل با

 خالف بر بنابراین شوند،می هاآن مرگ موجب هاکنه

 آنها در مقاومت بروز موجب ،شیمیایی  یهاکشحشره

یل گونه توصیه کرد به دلتوان اینطور کلی میبه د.شونمی

سنتزی  هایکشحشرهمشکالتی که در است اده از 

به محیط  صدمهاز جمله مقاومت و  پرمصرف )دورسبان(

 جدید هایکشحشرهتوان از زیست وجود دارد، می

ند یی بادیی هستآکه دارای درصد کار )موانتو وسیوانتو(

-تزیس هایکشحشرهتوان از است اده کرد و همچنین می

 اده یی بادیی هستند استآکه دارای کار)پالیزین( سازگار 

محیطی به مبارزه با شپشک زیست یدغدغه بدونو کرد 

س ید توت پرداخت.
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Abstract: 

The white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona, is one of the most important pests of stone fruit 

trees in the northern provinces of Iran. The efficacy of several synthetic and biorational insecticides was 

investigated on white peach scale in a peach orchard in Shirang-E-Olya village of Kamalan district in 

Aliabad-E-Katoul city. The study was conducted in a randomized complete block design with 9 treatments 

and four replications in the peach orchard. Treatments in this experiment include: Pyriproxyfen (EC10%) 

at the rate of 1 and 2 ml/L, Chlorpyrifos (EC 40.8%) at the rate of 4 and 8 ml/L, Thiacloprid (OD 24%) at 

the rate of 0.6 and 1.2 ml/L, Spirotetramate (SC 100) at the rate of 1 and 2 ml/L, Flupyradifurone (SL 20%) 

at the rate of 1 and 2 ml/L, Palizin (SL) at the rate of 3 and 1.5 ml/L, Tondexir (EC) at the rate of 4 and 8 

ml/L, Citral (EC) at the rate of 1 and 2 ml/L and control. Sampling was performed 1 day before spraying, 

and then the first and second generation of this pest after spraying. Data were analyzed by Glm method and 

means were compared by Duncan multiple range test using SAS software. Spirotetramate (1 ml/L) had the 

highest efficacy percentage among the insecticides used on the first generation of this pest. For the second 

generation also, the highest efficacy was observed by Spirotetramate (1ml/L) and Chlorpyrifos (4 ml/L). 

Among the bio-insecticides, 1.5 ml/L of Palizin and 8 ml/L of Tondexir were highly effective, too. Although 

chemical insecticide such as Chlorpyrifos showed good results, the new insecticide Spirotetramate had the 

same or better efficacy than Chlorpyrifos. Therefore this insecticide can be a suitable substituted for 

chlorpyrifos. Biorational insecticides also had good effect in eliminating white peach scale and can be used 

as biocompatible insecticide.  

Keyword: Biocompatible insecticides, Palizin, Pest of Peach, Spirotetramate, White peach scale. 
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