
 

 

 

 مقاله علمي پژوهشي

 مجله دوفصل نامه

 مهندسي ژنتيک و ایمني زیستي

ISSN 2588-5073  چاپی 

ISSN 2588-5081  الکترونیکی 

 1401 ستانزم پایيز و، 2 ، شماره11 دوره

 191-200صفحه 

 
 /https://dorl.net/dor

20.1001.1.25885073.1401.11.2.7.6 

 

DOR: 20.1001.1.25885073.1401.11.2.7.6 

 
Genetic Engineering and Biosafety 

Journal 

Volume 11, Number 2 

2023 

 

/http://gebsj.ir 

 

https://ecc.isc.ac/showJournal/23064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrysomphalous dictyospermi، 

 شیمیايی، کشآفت

Chilocorus bipustulatus ، 

 ايمنی زيستی
 

  

 چکيده

 

 
 

 ایقهوه سپردار روی شيميایي هایکشآفت برخي تأثير بررسي

 ایلکه دو دارنقاب کفشدوزک و مرکبات

Survey on the effects of some pesticides on Armoured 

scale (Chrysomphalus dictyospermi) and the heather 

ladybird (Chilocorus bipustulatus) 
 

 3، بهاره رفیعی2، محبوبه شریفی1*زادهمحمدرضا ملک

3, Bahareh Rafiei2, Mahboobeh sharifi1*Mohamadreza Malekzadeh 
 

 و آموزش تحقیقات، کشور، سازمان پزشکیگیاه تحقیقات ی، مؤسسهکشاورز شناسیحشره تحقیقات بخش -1

 تهران، ايران کشاورزی، ترويج

 تحقیقات، سازمان گلستان، استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکز تحقیقات پزشکی،گیاه تحقیقات بخش -2

 گرگان، ايران کشاورزی، ترويج و آموزش

 آموزش تحقیقات، سازمان گیالن، استان طبیعی منابع و اورزیکش مرکز تحقیقات پزشکی،گیاه تحقیقات بخش -3

 رشت، ايران کشاورزی، ترويج و
 

1. Agricultural entomology Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, 

Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran 

2. Plant Protection Rresearch Department, Golestan Agricultural and Natural Resources 

Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), 

Gorgan, Iran 

3. Plant Protection Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources 

Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension 

Organization (AREEO), Rasht, Iran 
 

 Corresponding Author, Email* : الکترونيکي پست مکاتبات، مسئول نويسنده* 

m.r.malekzadeh@gmail.com 

 (4/8/1401 :پذيرش تاريخ - 30/6/1401: دريافت تاريخ)

 

 
 

 

 Chrysomphalus dictyospermi (Morgan, 1889) (Hem.: Diaspididae) ایقهوه سپردار

 ایران شمال در جوی مساعد شرایط وجود علت به آفت این. مرکبات است آفات ترینمهم از یکي

 فيمختل هایکشآفت از آفت این کنترل است. برای نموده آلوده را منطقه سراسر کمي مدت در

 دشمنان جمعيت و بگذارد منفي تأثير اکوسيستم و انسان سالمت بر تواندکه مي شودمي استفاده

( SC 24% آکتاميا)تيامتوکسام  هایکشآفت تأثير این تحقيق دهد. در کاهش را آفات طبيعي

کلروپيریفوس  هزار و در SC 100% 1) )موونتو هزار، اسپيروتترامات در 1 و 75/0 ،5/0

ای دو لکه کفشدوزک آن عامل بيولوژیک و ایقهوه سپردار هزار روی در 2 ( SC 48%ان)دورسب

(Col.: Coccinellidae) Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) گيالن هایدر استان 

 نام با تيامتوکسام کشآفت جدید فرموالسيون از پژوهش این در. شد بررسي ایران گلستان و

 به مربوط کارایي کنترل آفت بيشترین استان دو هر در که داد نشان نتایج. شد استفاده آکتاميا

 نشان هابررسي چنينهم. است روز 14 از پس هزار در یک دز با اسپيروتترامات و آکتاميا کشحشره

عامل  ترینمهم عنوان ای بهلکه دو کفشدوزک جمعيت روی منفي اثر بيشترین ترکيبات این داد،

 . دارند آفت این لوژیکمبارزه بيو

 های کلیدیواژه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

58
85

07
3.

14
01

.1
1.

2.
17

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
eb

sj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 10

https://dorl.net/dor
http://dorl.net/dor/20.1001.1.25885073.1401.11.2.7.6
http://gebsj.ir/
https://ecc.isc.ac/showJournal/23064
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25885073.1401.11.2.17.6
https://gebsj.ir/article-1-438-fa.html


 و همکاران ملك زاده  ....سپردار روی شیمیايی هایکشآفت برخی تأثیر بررسی

 

 192 1401 پایيز و زمستان  /2شماره  /مهدیازدوره  /و ایمنی زیستیژنتيک مهندسی 

 

Genetic Engineering and Biosafety Journal 

Volume 11, Number 2,  2023 

Abstract 

Chrysomphalus dictyospermi (Morgan, 1889) (Hem.: Diaspididae) is one of the most important citrus 

pests. Since weather conditions in the north of Iran are suitable for this pest, it infects the entire regions in 

a short period. Various pesticides are widely used to control this pest. These toxins have an adverse effect 

on human health, ecosystem and reduce the population of natural enemies of pests. The present study 

aimed to evaluate the effect of Thiamthoxam (Actamia 24% SC) at 0.5, 0.75, Spirotetramat (Movento 

100% SC) at 1 per 1000, and Chlorpyrifos (Dorsban 48% SC) at 2 per thousand pesticides on different 

developmental stages of C. dictyospermi and its biological control agent Chilocorus bipustulatus 

(Linnaeus, 1758) (Col.: Coccinellidae) in Gilan and Golestan, Iran. In this research, a new formulation of 

thiamethoxam pesticide named Actamia was used. The results showed that in both provinces, the highest 

efficiency is related to Actamia and Spirotetramat insecticides with a dose of 1 per 1000 after 14 days. 

Moreover, the studies showed that these compounds have the most negative effects on C. bipustulatus, 

and the most important natural enemy of this pest. 

 Key word: Chrysomphalous dictyospermi, Chemical pesticide, Chilocorus bipustulatus, Biosafety 

 

 

  مقدمه

 Chrysomphalus dictyospermi Morgan مرکبات ایقهوه سپردار

(Hem.: Diaspididae) گینه نو توسط از 1۸۸۹ سال در بار اولین 

Morgan است مرکبات درختان آفات ترينمهم از و شد گزارش 

(Smith-Pardo et al., 2012 .)از شمال سواحل سراسر اين آفت در 

 هاجنگل و هاباغ در گلستان و مازندران تا انزلی بندر و طوالش

 و شدن کلروزه سبب گیاهی، شیره مکیدن و با است پراکنده شده

 به قابل توجهی اقتصادی و خسارت هاها، میوهبرگ ريزش

 & Behdad, 2002, Bayindir) شودمی کشاورزی محصوالت

Birgucu, 2016 .)دفع شیرين قطرات زيادی مقدار سپردارها 

. سازدفراهم می ایدوده قارچ رشد برای مناسبی شرايط که کنندمی

 تداخل فتوسنتز در و پوشاندمی را هابرگ رويی سطح قارچ اين

 (. Mohamed et al., 2012) کندمی ايجاد

کار مناسبی برای کاهش مصرف سموم کنترل بیولوژيك آفات راه

ينه شیمیايی است که سبب توسعه کشاورزی پايدار با کمترين هز

 دارکفشدوزک نقاب(. Lahlali et al., 2022شود )محیطی میزيست

 ترينمهم يکی از عنوان به Chilocorus bipustulatus ایلکه دو

ای مرکبات نقش مؤثری در کنترل دشمنان طبیعی سپردار قهوه

 عوامل اگرچه(. Jaihoni et al., 2008) بیولوژيك اين آفت دارد

 در و پرداتورها هاپارازيت شامل ه اين آفتکنندکنترل بیولوژيك

 در ولی هستند، فعال بسیار شمالی کشور هایاستان باغات سطح

 از هاآن کنترل برای که باالست قدری به آفات تراکم مواردی

 با شیمیايی مبارزه سابقه. شودمی استفاده شیمیايی هایکشآفت

 ,Jafari) گرددمی بر 132۰ دهه به شمال باغات در مرکبات آفات

 انواع از استفاده با کالیفرنیا در مرکبات مهم آفات کنترل(. 2005

 دارد ساله ۴۰ کارباماته سابقه و فسفره گروه هایکشحشره

(Elizabeth and Grafton-Cardwell, 2006 .) افزايش تجمع اين

ها در محصوالت کشاورزی، آب و خاک از طريق ايجاد کشآفت

روز انواع سرطان، بر سالمت انسان تأثیر ها و بجهش در ژن

تواند سبب کاهش تنوع زيستی، افزايش گذارند، همچنین میمی

شوند های زيست محیطی مقاومت در آفات و ايجاد آلودگی

(Ajiboye et al., 2022ابتدای .) 2۰۰2 تا 1۹۹1 سال 

ثبت  به کالیفرنیا مرکبات باغات کنترل برای جديدی هایکشحشره

 آبامکتین، اسپینوساد، شامل ترکیبات اين ترينمهم. درسیدن

 و ايمیداکلوپرايد بوپرفزين، فن،پروکسیپیری پروپاترين،فن

 باعث درصد ۷۰ تا هاکشحشره اين کاربرد. بودند پرايداستامی

 منطقه آن در کاربامات و فسفره گروه هایکشحشره مصرف کاهش

 (.Grafton-Cardwell et al., 2001) شد
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 انجام مرکبات آفات کنترل برای که ایگسترده هایسمپاشی دلیل به

 از حاصل نامطلوب آثار معرض در عوامل بیولوژيك گیرد،می

 Hallaji sani) گیردمی قرار شیمیايی هایکشآفت یرويهبی کاربرد

et al., 2019 .)مطالعات Planes et al., 2013  تأثیر منفی

 میزان روی پايريپروکسیفن و کلروپیريفوس هایکشحشره

. است رسانده اثبات به کفشدوزک تخم تفريخ درصد و زادآوری

توانند گیاهی هم می هایکشحشره که است داده نشان مطالعات

روی عوامل بیولوژيك تأثیر بگذارند. در يك بررسی نشان داده شد 

 Meliacea خانواده گیاهان از شده استخراج گیاهی هایکشحشره

 Peveling) است داشته سمی اثر .bipustulatus Cکفشدوزک  روی

et al., 2012 .) 

 زرد سپردار روی کلرپیريفوس و ولك روغن کارايی پژوهشی در

 آفتطبیعیدشمن عنوان به C. sbipustulatusکفشدوزک  و شرقی

اين  کاربرد مطالعه، اين از آمده دست به نتايج اساس بر. بررسی شد

 و به ولك روغن با تناوب در ولك، روغن همراه به کشحشره

 کنترل کند مرکبات شرقی زرد سپردار تواند آفتمی تنهايی

(Ranjbar et al., 2018 .)تجاری نام با اسپیروتترامات کشحشره 

 حشرات و نابالغ مراحل در پروتئین سنتز مهارکننده عنوان به مونتو

 دارد کاربرد آفات تلفیقی نترلک مديريت هایبرنامه در مکنده کامل

(. Sgolastra et al., 2015) است خطربی عسل زنبور برای و

 ماندهباقی روی Li et al., 2022 مطالعه نتايج همچنین

 توصیه غلظت با کشآفت اين که زمانی داد، نشان اسپیروتترامات

 ترکیبات .شودمی تجزيه سريع شود، برده کار به شده

 مکنده آفات کنترل جهت وسیعی کاربرد در دنیا نئونیکوتینوئیدی

 گروه از کشی سیستمیك و غیراختصاصیحشر تیامتوکسام. دارند

 از نئونیکوتینوئیدها ساير همانند و است کلرونیکوتینیل

 تأثیر دارای کشحشره اين. باشدمی سیناپسیپس هایکشحشره

 Talebi jahromi, 2011, Amozegarfard) است تماسی و گوارشی

et al., 2011 .) 

از  متداولی هایکشآفت کاربرد شده، انجام مطالعات به توجه با

 بروز سبب کاهش جمعیت عوامل بیولوژيك، کلرپیريفوسجمله 

 هایماندهباقی ها، افزايشکشمقاومت در آفات نسبت به آفت

 زيست محیط بر نامطلوب شده و آثار تیمار اکوسیستم در شیمیايی

 ساختار با ترکیبات کارهای ژنتیکی وکاربرد راه رو اين از شوند،می

 سزايی به عواقب، تأثیر اين کاهش در تواندمی جديد فرموالسیون و

برای (. Rafiei et al., 2018, Lahlali et al., 2022) باشد داشته

 تیومتوکسام کشآفت سه تأيید اين موضوع در اين پژوهش تأثیر

 روی( دورسبان) کلروپیريفوس ،(مونتو) تاسپیروتتراما ،(آکتامیا)

 همچنین و مرکبات ایقهوه سپردار زيستی مختلف مراحل

 مورد بررسی قرار گرفت. ایدولکه کفشدوزک

 

  هاروش و مواد

های در استان چهار باغ آلوده به شپشك سپردار در اين پژوهش

ر تیمار و در چها 6در قالب طرح کامل تصادفی با گیالن و گلستان 

 هایکشآفتدزهای مختلف  انجام شد. تیمارها شاملتکرار 

در  1 ،در هزار ۷5/۰، در هزار 5/۰) (SC  %2۴ آکتامیا) ومتوکسامیت

 (،در هزار 2)( SC %۴۸)دورسبان  پیريفوسوکلر (،هزار

. )آب( بودشاهد ( و در هزار 1)( SC %1۰۰اسپیروتترومات )موونتو 

 میزان آلودگیباغ و  تی، موقعدرختان تیوضع یبر مبنا یبندبلوک

هر  متر بود. 5در  ۴ مارشدهی. فاصله درختان تانجام گرفت آفت

 تامسون پرتقال ساله ۷-5واحد آزمايشی شامل دو درخت پرتقال 

 گرفته نظر در Thomson navel orange (Citrus sinensis)ناول 

منیت از هر طرف در نظر ا حاشیه عنوان ، که يك درخت بهشد

. زمان آزمايش دقیقاً بر اساس تعیین زمان مناسب مبارزه شد هگرفت

های سن اول شیمیايی و شروع آلودگی جديد و مشاهده پوره

 1۰مقدار  . هر يك از درختان آزمايشی باتعیین شدسپردار مرکبات 

 سمپاشی آزمايشی، هایکشلیتر محلول سمی تهیه شده با حشره

 ترتیب به سپس و از سمپاشی قبل درخت هر برداری ازنمونه. شد

 1۴ همچنین و برگ 3۰ تعداد سمپاشی، از بعد روز 1۴ و ۷ ،3 ،1

 ارتفاع از تصادفی به طور میوه 3۰ تعداد سمپاشی، از بعد روز

 و شد انجام درخت اصلی جغرافیايی جهت متری در چهار دو حدود

 همچنین وای مرکبات وهقه سپردار زنده رشدی مختلف مراحل

 روی و پشت در ایدولکه کفشدوزک زيستی تلفمخ مراحل

کز امرپزشکی بخش گیاه تحقیقات آزمايشگاه در هامیوه و هابرگ

های گیالن و استان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیتحق

. پس از پايان شد بررسی و شمارش بینوکوالر زير گلستان
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 هایشکحشرهيی اکار درصد ذکر شده، هایآماربرداری در زمان

 گرديد تعیین تیلتون-هندرسون فرمول از بررسی با استفاده مورد

((Henderson and Tilton, 1955: 

1۰۰ { ×1- ([Cb × Ta) ÷ (Ca × Tb }])= تلفات درصد 

 از قبل تیمار قطعه در آفت تعداد میانگین  Tb=فرمول اين در

 Cb=از آزمايش، بعد تیمار قطعه در آفت تعداد میاگین Ta=آزمايش، 

 نمیانگیCa= از آزمايش،  قبل شاهد قطعه در آفت تعداد میانگین 

 محیط ها درباشد. دادهمی آزمايش از بعد شاهد قطعه در آفت تعداد

و  قرار گرفت مورد تجزيه و تحلیل ANOVAبه روش  SAS برنامه

 شد. انجام  دانکنمقايسه میانگین به روش 

 هایمختلف در زمانبه منظور بررسی تأثیر نامطلوب تیمارهای 

آوری شده، تعداد الروهای های جمعمشخص شده بر روی برگ

ی ای که از بین رفتند، ثبت شد و در تیمارهاکفشدوزک دو لکه

 مختلف با يکديگر مقايسه شد.

 

  نتایج

دزهای مختلف نتايج آنالیز واريانس کارايی  1جدول شماره 

در ترومات پیريفوس و اسپیروتوکلر، آکتامیا هایکشآفت

روز بعد از سمپاشی در استان  1۴و  ۷، 3، 1های بردارینمونه

دهد، اختالف ها نشان میدهد. مقايسه میانگینگلستان را نشان می

درصد در  1داری بین تیمارهای مورد بررسی در سطح احتمال معنی

 های مختلف وجود دارد.زمان

ای مختلف يی دزهاکارنتايج آنالیز واريانس  2جدول شماره 

ات در آکتامیا، کلروپیريفوس و اسپیروتتروم هایکشآفت

 روز بعد از سمپاشی در استان 1۴و  ۷، 3، 1های بردارینمونه

ها حاکی از اين است که دهد. مقايسه میانگینگیالن را نشان می

های داری بین تیمارهای مورد بررسی درتمام زماناختالف معنی

 ها وجود دارد.نپس از سمپاشی بین میانگی

دزهای مختلف بندی میانگین کارايی گروه 3جدول شماره 

 در استان آکتامیا، کلروپیريفوس و اسپیروتترومات هایکشآفت

يك روز پس از  دهد. در استان گلستانگلستان را نشان می

درصد( و  2۰/66اسپیروتترامات بیشترين ) کشسمپاشی، حشره

درصد( میزان کارايی را  1۷/31ين )کلروپیريفوس کمتر کشحشره

کش به خود اختصاص داده است. سه روز پس از سمپاشی حشره

کش درصد( و حشره ۰2/۸6آکتامیا با دز يك در هزار  بیشترين )

( میزان کارايی را به خود اختصاص ۰۰/۴5کلروپیريفوس کمترين )

ه آماری قرار گرفتند و بقی dو  aهای داده و به ترتیب در گروه

 (.3ها جا گرفتند )جدول بندی بین آنتیمارها از نظر گروه

 پاشیدر استان گلستان در روزهای بعد از سممختلف  آنالیز واريانس کارايی تیمارهای -1جدول
Table1. Variance analysis of the efficiency of different treatments in Golestan province in the days after spraying 

P F MS DF Sources Day after 

treatment 
0.0001 23.42 751.46 

32.09 
4 

15 

Treatment 

Error 

 

+1 

 C.V.=10.48  19 Total  

0.0001 55.89 1051.17 

18.80 
4 

15 

Treatment 

Error 

 

+3 

 C.V.=5.98  19 Total  

0.0001 79.23 

 

1106.05 

13.95 
4 

15 

Treatment 

Error 

 

+7 

 C.V.=5.19  19 Total  

0.0001 37.7 2540.92 

38.65 
4 

15 

Treatment 

Error 

 

+14 
 C.V.=9.09  19 Total  
0.0001 20.16 348.26 

17.27 
4 

15 
Treatment 

Error 

 

+14(Fruit) 
 C.V.=5.37  19 Total  
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 پاشیدر استان گیالن در روزهای بعد از سممختلف  آنالیز واريانس کارايی تیمارهای -2جدول 

Table2. Variance analysis of the efficiency of different treatments in Giulan province in the days after spraying 
P F MS DF Sources Day after 

treatment 
0.0001 44.66 282.52 4 

15 

Treatment 

Error 

 

+1 6.32 

 C.V.=3.61  19 Total  

 17.77 264.39 

8.56 
4 

15 

Treatment 

Error 

 

+3 

0.0001 C.V.=3.69  19 Total  

 10.41 

 

124.97 

8.01 
4 

15 

Treatment 

Error 

 

+7 

0.0001 C.V.=3.69  19 Total  

 15.11 192.18 
7.53 

4 

15 

Treatment 

Error 

 

+14 
0.0001 C.V.=3.37  19 Total  
  444.92 

20.56 

4 

15 

Treatment 

Error 

+14 

(Fruit) 
0.0001   19 Total  

 
 گلستان در استان تیمارها در روزهای مختلف بعد از سمپاشیکارآيی درصد میانگین   -3جدول 

Table3. The average efficiency percentage of the treatments in different days after spraying in Golestan province 

+14 

(Fruit) 

+14 +7 +3 +1 Treatment 

65.96 b 71.65 c 71.25 b 77.05 bc 49.56 c Actamia (0.5 ml/L) 
83.30 a 81.21 ab 75.38 b 82.06 ab 55.97 bc Actamia (0.75 ml/L) 
85.75 a 89.38 a 82.77 a 86.02 a 61.97 ab Actamia (1 ml/L) 

68.47 b 25.09 d 43.99 c 45.00 d 31.17 d Chlorpyrifos (2 ml/L) 

84.39 a 78.82 c 85.91 a 71.93 c 66.20 a Spirotetramat (1 ml/L) 

 ((P≤0.05دهند می نشان را دارمعنی اختالف مشابه غیر حروف *
*Different letters showed significant differences (P≤0.05). 

 

های اسپیروتترامات و آکتامیا کشهفت روز پس از سمپاشی حشره

 کشدرصد( و حشره ۷۷/۸2و  ۹/۸5با دز يك در هزار بیشترين )

د درصد( میزان کارايی را به خو ۹۹/۴3کلروپیريفوس کمترين )

کش اختصاص داده است. چهارده روز پس از سمپاشی حشره

-روز درصد( و مشابه 3۸/۸۹آکتامیا با دز يك در هزار بیشترين )

 ۰۹/25های کلروپیريفوس کمترين  )کشهای گذشته حشره

 (. 3درصد( میزان کارآيی را  دارند )جدول 

های مذکور روی کشارايی حشرهعالوه بر اين  مقايسه میانگین ک

میوه پرتقال پس از چهارده روز نشان داد که بیشترين درصد 

 ۷5/۸5آکتامیا با دزهای يك در هزار ) کشکارايی مربوط به حشره

باشد؛ در حالی که کمترين درصد کارايی مربوط به میدرصد( 

درصد( است )جدول  ۹6/65کش آکتامیا با دز نیم در هزار )حشره

ها در استان گیالن نشان داد، يك روز پس از سمپاشی، بررسی .(3

 کشدرصد( و حشره ۹6/۸2اسپیروتترامات بیشترين ) کشحشره

 13/61، ۹1/63کلروپیريفوس و آکتامیا با دز نیم در هزار کمترين )

درصد( میزان کارآيی را به خود اختصاص داده و بقیه تیمارها از 

جا گرفتند. سه روز پس از سمپاشی  هابندی بین آننظر گروه

درصد( و  ۰۰/۹۰آکتامیا با دز يك در هزار  بیشترين )کش حشره

کش اسپیروتترامات و کلروپیريفوس به ترتیب کمترين حشره

درصد( میزان کارايی را به خود اختصاص داده  35/۷۰و  63/۷2)

 (.۴است )جدول 
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دز يك در ا های آکتامیا بکشهفت روز پس از سمپاشی حشره

درصد( و  13/۸1و  2۹/۸3هزار و اسپیروتترامات بیشترين )

درصد( میزان کارايی را  ۹1/6۹کلروپیريفوس کمترين ) کشحشره

آماری قرار  cو aهای به خود اختصاص داده و به ترتیب در گروه

ها جا گرفتند. بندی بین آنگرفتند و بقیه تیمارها از نظر گروه

کش آکتامیا با دز يك در هزار اشی حشرهچهارده روز پس از سمپ

های کشهای گذشته حشرهدرصد( و مشابه روز ۰1/۹۰بیشترين )

د درصد( میزان کارايی را به خو 31/61کلروپیريفوس کمترين )

ی (. همچنین مقايسه میانگین کاراي3اختصاص داده است )جدول 

ن اهای مذکور روی میوه پرتقال پس از چهارده روز نشکشحشره

ا آکتامیا ب کشداد که بیشترين درصد کارايی مربوط به حشره

باشد؛ در حالی که میدرصد(  ۷5/۸5دزهای يك در هزار )

در  کش آکتامیا با دز نیمکمترين درصد کارايی مربوط به حشره

 (.۴درصد( است )جدول  3۷/5۹هزار )

-دولکه دارهای مختلف بر الرو کفشدوزک نقابکشتأثیر آفت

 ای

ر های مورد بررسی بکشه منظور بررسی تأثیر نامطلوب حشرهب

و روی عوامل بیولوژيك، در اين پژوهش تلفات الرو کفشدوزک د

 وآوری شده در هر دو استان گیالن های جمعای روی برگلکه

 گلستان مورد ارزيابی قرار گرفت. 

بیشترين میزان تلفات الروهای در استان گیالن نتايج نشان داد، 

کش آکتامیا يك در هزار پس از فشدوزک مربوط به حشرهک

-روز می ۷کش مونتو بعد از گذشت گذشت سه روز و حشره

-های پس از سمکش مونتو در تمام زمانباشد، به طور کلی حشره

پاشی باالترين و بیشترين میزات تلفات را به خود اختصاص داد، 

ار کمترين میزان کش آکتامیا با غلظت نیم در هزدرحالی که حشره

 (.1تلفات را نشان داد )شکل 

های کفشدوزک بیشترين میزان تلفات الرو استان گلستان در 

کش مونتو پس از گذشت سه روز و کمترين مربوط به حشره

زار کش آکتامیا با غلظت نیم در همیزان تلفات مربوط به حشره

ز است. نکته قابل توجه اين است که در استان گلستان يك رو

کش دورسبان ببیشترين پاشی در اثر مصرف حشرهپس از سم

 س ازتلفات مشاهده شد که با گذر زمان اين اثر کاهش يافته و پ

 (.2روز به صفر رسیده است )شکل  1۴

  بحث

ها امروزه در کشاورزی و تأمین امنیت غذايی کشکاربرد آفت

ه جمعیت رو به رشد جهان به ويژه در کشورهای در حال توسع

 مهمیبخش  ،ت کشاورزیالحافظت از محصوضروری است و م

محصول کیفیت و کمیت است که سبب افزايش  در سیستم تولید

 که هايیکشآفت درصد از ۹/۹۹ ، اين در حالیست کهشودمی

ها يستگاهز از بسیاری هدف و غیر موجودات به شوند،می استفاده

در  ن ترکیباتمانده ايرساند و سبب بروز خطر باقیمی آسیب

ری رو دانشمندان به دنبال به کارگیمواد غذايی شده است، از اين

کارهای ديگر کنترل آفات ها با راهترکیبات کم خطر و تلفیق آن

 (.Dar et al., 2022, Bastan et al., 2022هستند )

 اوايل و نوزدهم قرن اواخر از( OP) ارگانوفسفره هایکشآفت

 حتی و اندگرفته قرار استفاده مورد دهگستر طوربه بیستم قرن

. قرار دارند هاکشآفت انواع ترينرايج میان در همچنان امروزه

اين  از گسترده استفاده که است داده نشان اپیدمیولوژيك مطالعات

 است. متابولیك هایبیماری ايجاد برای مهم عامل يك هاکشآفت

 در ارگانوفسفره هایکشآفت ترينپرمصرف از يکی کلرپیريفوس

 معرض در مداوم هاها و اکوسیستمانسان که است جهان سراسر

کش با سموم کم رو جايگزينی اين آفتگیرند، از اينمی قرار آن

 .(Liang et al., 2019) ای داردخطرتر اهمیت ويژه

 نالیگ در استان تیمارها در روزهای مختلف بعد از سمپاشیکارآيی درصد میانگین  -4جدول 

Table4. The average efficiency percentage of the treatments in different days after spraying in Giulan province 

Treatment +1 +3 +7 +14 +14 (Fruit) 

Actamia (0.5 ml/L) 61.13 c 79.12 c 72.90 bc 71.65 c 59.37 c 

Actamia (0.75 ml/L) 97.75 b 84.32 b 75.47 b 84.44 b 77.05 b 

Actamia (1 ml/L) 70.53 b 90.00 a 83.29 a 90.01 a 85.75 a 

Chlorpyrifos (2 ml/L) 63.91 c 70.35 d 69.91 c 61.31 d 79.06 ab 

Spirotetramat (1 ml/L) 82.96 a 72.63 d 81.13 a 81.94 bc 84.30 ab 

 ((P≤0.05دهند می نشان را دارمعنی اختالف مشابه غیر حروف *

*Different letters showed significant differences (P≤0.05). 
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استان گیالن ای در مواجه با تیمارهای مختلفالروهای کفشدوزک دولکه میر و مرگ نرخ -1شکل   

Fig1. Mortality rate of heather ladybird larvae exposed to different treatments in Giulan province 

 
گلستانای در مواجه با تیمارهای مختلف استان الروهای کفشدوزک دولکه میر و مرگ نرخ -2کل ش  

Fig2. Mortality rate of heather ladybird larvae exposed to different treatments in Golestan province 
 

های مختلف نتايج پژوهش حاضر بیانگر اين است که بین زمان

دزهای ای که با هز برگ درختان آلوده به سپردار قهوبرداری انمونه

وتترومات پیريفوس و اسپیروکلر، آکتامیا هایکشآفتمختلف 

دار پاشی شد، در هر دو استان گلستان و گیالن تفاوت معنیسم

ر دهای آکتامیا و اسپیروتترامات کشوجود داشت. همچنین حشره

و  ادندی از خود بروز دهر دو استان گلستان و گیالن کارايی مناسب

کش پر مصرف توانند جايگزين مناسبی برای حشرهمی

ين ای مرکبات باشند. بهترکلروپیريفوس در مقابله با سپردار قهوه

 1۴باشد که پس از گذشت کش آکتامیا میکارايی مربوط به حشره

درصد کارايی خود را حفظ کرد و توانست شپشك  ۹۰روز حدود 

 ی کنترل کند.ای را به خوبقهوه

-شت میها چنین برداتر به نتايج هر يك از استانبا نگاهی جزئی 

کش پر مصرف شود که در استان گلستان کارايی حشره

کلروپیريفوس به شدت کاهش داشت، به طوری که پس از گذشت 

 3۰کش به کمتر از روز از سمپاشی میزان کارايی اين حشره 1۴

بت درصد رسیده است، البته نتايج حاصل احتمال بروز مقاومت نس

 ای را درهای سپردار قهوهکش کلروپیريفوس در شپشكبه حشره

 دهد.استان گلستان نسبت به استان گیالن افزايش می

ای ههای مورد مطالعه، روی میوهکشعالوه بر اين کارايی حشره

-رهد حشيابی شد که نتايج آن مشابه با عملکردرختان آلوده نیز ارز

ود ها بود و بیشترين کارايی در هر دواستان حدها روی برگکش

 ت. کش آکتامیا با دز يك در هزار اسدرصد و مربوط به حشره ۸5
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با  است که كیستمیسکش ، يك حشرهروتتراماتیاسپکش شرهح

مانع  ،یالزکربوکس کوآنزيم لیاست آنزيمساخت در  اختاللايجاد 

و همچنین منجر به ناباروی در  شودیم حشره بدندر  یچربسنتز 

 از پس کشحشرهاين .حشرات بالغ اين آفت نیز خواهد شد

 نیپاي سمت به اهیگدر  آبکش و یچوب یآوندها طريق از یسمپاش

 ها،شته)مکنده آفات از  یعیوس فیطو  کندمی حرکتو باال 

 Cantoni etکند )یمکنترل را  (هاشپشكو  هالیپس ها،دبالكیسف

al., 2008 .) اسپیروتترامات سمیت دهد که میشان مطالعات ننتايج

 زمان گذشت با  Bemisia tabaci Gennadiusسفیدبالك روی

 بیشترين کاربرداز پس هفت روز در ترکیب اين و يابد می افزايش

  Eretmocerus mundus Mercet یدئپارازيتو روی زنبور را تأثیر

 که مشابه با پژوهش حاضر است که اين زمان به نحوه دارد

 ,.Francesena et alکش بستگی دارد )تاثیرگذاری اين حشره

2012 .) Ranjbar-Shoorabadi et al., 2020  اثر اسپیروتترامات

ارزيابی کردند،  Agonoscena pistaciaeروی پسیل معمولی پسته 

کش افزايش روز کارايی حشره ۷ها نشان داد که پس از نتايج آن

يافت و تا بیست و يك روز نبست به سموم متداول موجود بیش از 

درصد کارايی روی آفت داشته است. نتايج تحقیق حاضر کامالً  ۷۰

ورت باشد، به خصوص در استان گلستان اين تمايز به صمتمايز می

توان به اين مهم دست يافت شود، که میقابل توجهی مشاهده می

کش کلروپیريفوس در اين که به دلیل کاربرد وسیع و گسترده حشره

استان و احتمال بروز مقاومت در اين آفت نسبت به آن نتايج 

 حاصل، به دست آمده است.  

کش در اين پژوهش همچنین به بررسی کارايی حشره

یدی جديد به نام  آکتامیا )تیامتوکسام( جهت کنترل نئونیکوتینوئ

ای پرداخته شد. مطالعات انجام شده روی شپشك سپردار قهوه

فرنگی نشان داد که تیامتوکسام کنترل سفید بالك گلخانه توت

-کارايی بهتری نسبت به ايمیداکلوپرايد دارد، عالوه بر اين، حشره

سفیدبالك پنبه خودداری  کش آکتامیا از انتقال عامل ويروسی توسط

(. نحوه عمل آن نیز به اين Bi and Tosccano, 2007کند )می

ای و دورکنندگی خود صورت است که با اعمال خواص ضد تغذيه

شود به طور چشمگیری مانع از تغذيه و رشد آفات مکنده می

(Lagalante et al., 2007مطالعات انجام شده روی سفیدبالك .)-

کش به اکثر سموم مقاوم شدند، نشان داد که حشرههای گلخانه که 

تیامتوکسام گزينه مناسب جهت کنترل اين آفات و اجرای مديريت 

(. نتايج پژوهش حاضر Amozegarfard et al., 2011تلفیقی است )

تواند يك جايگزين کش آکتامیا میدهد که حشرهنیز نشان می

ت کنترل های پر مصرف و متداول جهکشمناسب برای حشره

 ويژه در استان گلستان باشد.ای بههای قهوهشپشك

مورد استفاده  هایکشآفت نیب یآفات، سازگار یقیتلف تيريدر مد

 etاز اهمیت بسیاری برخوردار است ) كيولوژیو عوامل کنترل ب

al., 2022 Hadian .)یعیطب دشمنان ازحفاظت  یهاروشاز  یيک 

 یهاکشحشره از استفاده ولوژيكیبکنترل  یهابرنامهدر آفات 

(. بنابراين تأثیر نامطلوب et al., 2010 Fernandes) باشدیم یانتخاب

ای تیمارهای مختلف اين پژوهش روی الروهای کفشدوزک دو لکه

مورد بررسی قرار گرفت و نتايج نشان داد که در هر دو استان 

کش ه حشرهگلستان و گیالن بیشترين تلفات مربوط ب

باشد و اين اثرات منفی تا چهارده روز اسپیروتترامات )مونتو( می

نشان ماند. نتايج پژوهشی مشابه پس از سمپاشی همچنان باقی می

 کاربرداز پس هفت روز در  روتتراماتیاسپ کشحشرهکه  دهدیم

 Eretmocerus mundus پارازيتويیدروی زنبور را تأثیر بیشترين

Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae) دارد (et al., 2012 

Francesena عالوه بر اين در پژوهش .)et al., 2015 Soltani 

داری توانست فعالیت زنبور معنی اسپیروتترامات به طور

Psyllaephagus pistaasiae  .کش حشره همچنینرا کاهش دهد

 Oenopia وزککفشدالرو و حشرات بالغ برای اسپیروتترامات 

conglobata  استشده گزارش  جزيیخطر با سموم جزء 

(Mohammadkhani et al.,  2021 .) آکتارا کش حشرهبررسی اثر

 برای حشرات ترکیب ايندهد که می نشان P. pistaciae روی زنبور

  (.Basirat, 2006) باشدمی خطرناک پارازيتويید زنبور اينبالغ 

 در هاآن سرنوشت و هاکشآفت جانبی اثرات درباره هشگرانپژو

 کشآفت هر برای و اندرسیده ایتوجه قابل نتايج به زيست محیط

 کاربرد هایروش شامل که شده است گرفته نظر در شرايطی

 دوره و استفاده زمان ،(شده توصیه هایغلظت و فرموالسیون)

حساسیت  با توجه به. (Rafiei et al., 2016)باشد می کارنس

بروز مقاومت در اثر شکارگرها نسبت به سموم مختلف، همچنین 

 انیسال یط کساني هایکشحشره یپدریمصرف مداوم و پ

ها دهيپد نيجهت کاهش بروز اکه  یاز اقدامات اساس یکي، یمتماد

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

58
85

07
3.

14
01

.1
1.

2.
17

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
eb

sj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25885073.1401.11.2.17.6
https://gebsj.ir/article-1-438-fa.html


 و همکاران زادهملك   ....سپردار روی شیمیايی هایکشآفت برخی تأثیر بررسی

 

 1401 پایيز و زمستان  /2شماره  /دهمیازدوره  /و ایمنی زیستیژنتيک مهندسی  199

 

از  اياست که  ديجد هایکشاستفاده از حشرهتوان انجام داد، می

متفاوت هستند،  ونیاز نظر فرموالس اياوت بوده و نظر ساختار متف

 امتوکسامیکش تحشره ديجد ونیپژوهش از فرموالس نيدر ا نيبنابرا

SC %2۴  شد که نتايج نشان داد کارايی استفاده با نام تجاری آکتامیا

قابل قبولی نسبت به سموم متداول دارد. امید است با معرفی سموم 

د گامی به سوی کاهش میزان مصرف با ساختار و فرموالسیون جدي

ايمنی زيستی برداشته  ها و تولید محصول سالم و افزايشکشآفت

شود.
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