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 ، استاديار موسسه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ٥دانشگاه محقق اردبيلي 

 ٢٤/٢/٨٤تاريخ پذيرش مقاله 
 

 خالصه
 

به دليل عدم کارايي     .  ني در ايران و جهان مي باشد        مهمترين آفت سيب زمي     زميني سوسک برگخوار سيب  

. رودروشهاي مهار غير شيميايي، روشهاي شيميايي تنها راه مطمئن در مهار جمعيت اين آفت خطرناک بشمار مي                 

حشره کشهاي توصيه شده براي    )  ٦٠سالهاي ابتدايي دهه    (با توجه به اينکه از زمان ورود اين حشره به ايران               

 به دو آفتکش    زميني سوسک برگخوار سيب  ر نکرده، در اين مقاله ميزان حساسيت حشرات کامل            کنترل آن تغيي  

بررسي حساسيت با استفاده از روش قطره گذاري  و          .  توصيه شدة فوزالن و اندوسولفان مورد بررسي قرار گرفت        

به ترتيب براي   )  LD50( درصد جمعيت    ٥٠نتايج نشان داد که دز کشنده       .  با استفاده از ماده تکنيکال انجام شد      

 ٢اين آفتکشها معموال به ميزان      .   ميکروگرم بر حشره مي باشد     ٨٥/١٨  و    ٤٦/٢٨آفتکشهاي فوزالن و اندوسولفان،     

. مورد استفاده قرار مي گيرند   )   ليتر محلول سمي در هکتار     ٥٠٠ پي پي ام بر اساس مصرف         ٤٠٠٠(ليتر در هکتار    

 برابر دز مورد    ٤٦/١٣ و   ٣/٢٠براي زولن و اندوسولفان به ترتيب        محاسبه شده   LD50 اين بدين معناست که      

بر اين اساس، آفتکشهاي بررسي شده در منطقه همدان فاقد کارايي بوده و مي بايست از ليست                  .  توصيه مي باشد 

 . در همدان حذف گردندسوسک برگخوار سيب زمينيسموم توصيه شده براي کنترل 
 

 Leptinotarsa decemlineataزالن، اندوسولفان،حساسيت به آفتکشها، زيست سنجي، فو:واژه هاي کليدي
 

 مقدمه
 Leptinotarsa  سوسک برگخوار سيب زميني          

decemlineata Say           مهمترين آفتي است که توليد سيب ،
متاسفانه .  کندزميني در ايران و جهان را بطور جدي تهديد مي          

ارايي و شايد   و عدم ک  )  ٧( به ايران وارد     ١٣٦٣اين آفت در سال     
نبود ضمانت اجرايي اقدامات قرنطينه اي، باعث شد اين حشره            

اين حشره  .  در بيشتر سيب زميني کاريهاي کشور گسترش يابد        
پس از استقرار در منطقه جديد قادر است جمعيت خود را به               
شدت افزايش داده و جمعيت خود را به سطحي برساند که براي            

نکته .  اگزير از کنترل آن باشند     کشاورزان قابل تحمل نبوده و ن      
اي از  مهم در مورد اين آفت اينست که تقريبا در هيچ نقطه               

جهان حتي در موطن اصلي خود نيز داراي دشمن طبيعي                
در جهان براي واردسازي، اسقرار و      ).  ٢٠،  ١١(کارايي نمي باشد    

کاربرد عملي دشمنان طبيعي اين آفت تالشهايي انجام شده ولي    
) کارايي پايين يا عدم استقرار دشمنان طبيعي      (تلف  به داليل مخ  

 و در نتيجه کنترل         )  ٩،   ٨(با شکست روبرو شده            
شيميايي همچنان يگانه روش مطمئن براي کنترل آفت تلفي            

 .  گرددمي
تکيه بيش از اندازه بر روشهاي کنترل شيميايي و عدم توجه        

ر اين آفت   به مديريت استفاده از آفتکشها، باعث بروز مقاومت د         
 کتاب  ١٥بر اساس فصل    .  در مناطق مختلف جهان شده است      

 در کنار   سوسک برگخوار سيب زميني   )  ٢١(رکوردهاي حشرات   
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 رکوردداران مقاومت به    ٢ و شته سبز هلو    ١شب پره پشت الماسي   
در سايت تخصصي بانک اطالعات مقاومت         .  آفتکشها هستند 

ي که اين حشره    بندپايان به آفتکشها ليست کاملي از آفتکشهاي       
) ٢٠٠٢(سانچز).  ١٣(به آنها مقاومت نشان داده، ارايه شده است         

کارايي آفتکش ايميداکلپرايد را مورد بررسي قرار داد و نشان داد         
که مقاومت آفت به اين آفتکش جديد نيز بروز نموده و در برخي 

-سوسک برگخوار سيب  .  جمعيتها به شدت فزوني يافته است       
 مدت بسيار کوتاهي به حشره کشها مقاومت  قادر است درزميني

بررسيها نشان داده است که اين حشره در مناطقي          .  نشان دهد 
 سال به   ٣که در آن مقاومت پيشرفت کرده، قادر است در طي             

 ).  ١٨(سموم جديد مقاومت نشان دهد 
بغير از جمعيتهاي بررسي شده در قاره آمريکا، جمعيتهاي           

اليي از مقاومت به آفتکشها نشان        موجود در اروپا نيز سطح با       
محققان شوروي سابق نشان دادند که جمعيتهاي           .  مي دهند

 ١٥ تا   ٨ بسته به منطقه قادرند در       سوسک برگخوار سيب زميني   
پس از بررسي   ).  ٨(نسل به پايروتروييدها مقاومت نشان دهند        

مقاومت آفت در صربستان مشخص شد که حشرات کامل به              
 ترتيب

 برابر به کلروپايريفوس و کاربوسولفان مقاومت         ٨/٥٢ و   ٧/١٠٩
بروز مقاومت به يک آفتکش نه تنها سبب              .  نشان مي دهد 

ناکارايي آن آفتکش مي شود بلکه با توجه به پديده هاي مقاومت           
گروهي و مقاومت تقاطعي، آفتکشهاي ديگري نيز کارايي خود را          

سي  بيشتر جمعيتهاي برر   ١٩٧٩در سال   .  از دست خواهند داد   
کانادا به حشره کشهاي پايرتروييدي حساس         ‐شده در انتاريو   

 برابر مقاومت در    ٣٧ تا   ٢٢ سال کاربرد،    ٢بودند ولي تنها پس     
 نسبت به اين حشره کشها           سوسک برگخوار سيب زميني      

اين امر ايجاب مي کند مساله مديريت           ).  ١٥(مشاهده شد    
مورد مقاومت در اين حشره در مناطق آلوده با دقت بيشتري              

نکته اساسي در مديريت مقاومت،       .  توجه و بررسي قرار گيرد      
پايش وضعيت کارايي سموم توصيه شده در مناطق آلوده بوده و           
مي بايستي در اين مورد با دقت و با تفکيک محلي کارايي يا                 
                                                                                    
1. Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) 

2. Myzus persicae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae) 
 

در اين تحقيق کارايي حشره     .  عدم کارايي آفتکشها بررسي گردد    
نباتات کشور براي    کشهاي توصيه شده توسط سازمان حفظ          

) ٦)  (فوزالن و اندوسولفان    (سوسک برگخوار سيب زميني   کنترل  
 .   در منطقه همدان مورد بررسي قرار گرفت

 
 مواد و روش ها

  حشرات کامل نسل اول سوسک         ‐حشرات مورد آزمايش  
برگخوار سيب زميني از منطقه ده پياز همدان  و از روي سيب              

به .  جمع آوري گرديدند  )  هکشت غالب منطق  (زميني رقم آگريا    
منظور جلوگيري از هر گونه آسيب، حشرات با دست جمع آوري           
شده و درون ظروف پالستيکي بزرگ که تعدادي ساقه سيب              

پس از  .  زميني در آن گذاشته شده بود به گلخانه منتقل شدند          
هاي در دسته )  بدون تفکيک جنسي  (انتقال به گلخانه، سوسکها     

حشرات تا  .  تيکي شفاف نگهداري شدند    تايي در ظروف پالس    ٧٥
در )   ساعت پس از جمع آوري     ٤٨کمتر از   (زمان اجراي آزمايش    

 درصد و دوره    ٧٠±١٠ سانتي گراد و رطوبت نسبي       ٢٥±١دماي  
 . نگهداري شدند١٦:٨نوري 

هر دو آفتکش به صورت ماده          ‐آفتکشهاي مورد بررسي  
ماده .  شدتکنيکال از شرکت فرآورده هاي شيميايي ايران تهيه          

تکنيکال آفتکشهاي فوزالن و اندوسولفان به ترتيب داراي خلوص  
 .     درصد بود٩٦ و ٩٥

رابرتسون و     ‐آزمايش مقدماتي براي تعيين دامنه دز         
بطور جامع موضوع   )  ١٧(و رابرتسون و همکاران      )  ١٦(پريسلر  

انتخاب دز، اندازه و تعداد دزها را مورد بررسي قرار داده و در اين 
بر پايه اين پژوهشها      .  هايي عملي ارايه کرده اند     د توصيه مور

 دز بايستي از آفتکش مورد نظر تهيه و بر حشرات اثر             ٥حداقل  
اي انتخاب  ميزان کشندگي اين دزها بايستي به گونه       .  داده شود 

 درصد تلفات در     ٩٠ درصد تا بيش از       ١٠شود که از کمتر از       
تهيه دزها، ماده     براي   .  حشرات مورد آزمايش ايجاد نمايد        
حل )  توليدي شرکت مرک  (تکنيکال آفتکشها در استون خالص      

 .  شد
بر اساس آزمايش مقدماتي براي اجراي           ‐آزمايش نهايي 

 ٨ تا   ٧آزمايشهاي اصلي، بر حسب تعداد حشرات موجود، بين           
. غلظت از ماده تکنيکال تهيه و بر حشرات کامل اثر داده شد               
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رفته شد که هر کدام در يک روز          تکرار در نظر گ    ٣براي هر دز    
 حشره  ١٠براي هر تکرار    .  انجام شد )  به فاصله يک روز   (جداگانه  

قطره گذاري  .  به طور کامال تصادفي به دزها اختصاص داده شد         
ساخت (روي حشرات کامل به وسيله يک ميکرواپليکاتور دقيق          

بر سطح شکمي هر      .  انجام شد )  انگلستان‐شرکت بورکارت 
ساها، يک ميکروليتر از محلول سمي قرار داده         حشره، بين کوک  

حشرات پس از تيمار در ظروف يکبار مصرف شفافي               .  شد
گذاشته شدند که کف آنها با کاغذ صافي مرطوب پوشانده شده            

در هر ظرف به مقدار کافي برگ تازه سيب زميني رقم آگريا .  بود
. ي حشرات در طول انجام آزمايش قرار داده شد            براي تغذيه 

 ساعت بتواند غذاي    ٢٤اي بود که در طول      زان برگها به اندازه   مي
 ساعت در شرايط     ٢٤حشرات به مدت     .  حشرات را تامين کند    

 درصد و دوره    ٧٠±١٠ سانتي گراد، رطوبت نسبي      ٢٥±١دمايي  
 ساعت، تعداد حشرات     ٢٤پس از   .   نگهداري شدند  ١٦:٨نوري  

) ٢٤(بر اساس روش ژائو       .  مرده در هر ظرف شمارش گرديد       
حشراتي که توان ايستادن روي پاهاي خود را نداشتند يا قادر              
نبودند بيش از طول بدن خود حرکت کنند و يا توانايي گرفتن              

 . نوک مداد را با تمام پاهاي خود نداشتند، مرده منظور شدند
 داده هاي زيست سنجي با استفاده از نرم          ‐تجزيه داده ها 

پي سي  ‐ از رابط گرافيکي پولو     پي سي و با بهره گيري     ‐افزار پولو 
گروه ‐بهينه سازي شده توسط وحيد حسيني نوه            (٢٠٠٢١

 تجزيه گرديد )  دانشگاه تهران ‐گياهپزشکي دانشکده کشاورزي   
به منظور  .  در تجزيه داده ها از روش پروبيت استفاده شد        ).  ١٢(

تهيه نمودار ارائه شده در اين مقاله، از خروجي نرم افزار                   
 . اده شد استف٢پريپروبيت

 
 نتايج و بحث

نتايج حاصل از اثر دادن آفتکشهاي فوزالن و اندوسولفان              
 ١ در جدول    سوسک برگخوار سيب زميني   روي حشرات کامل    

همانگونه که در جدول مشاهده مي شود ميزان   .  آورده شده است  
 درصد جمعيت براي فوزالن و اندوسولفان به ترتيب          ٥٠کشنده  

 منحني  ١شكل  .  ر حشره مي باشد   ميکروگرم ب  ٨٥/١٨ و   ٤٦/٢٨
                                                                                    
1. Polo-PC 2002 
2. Priprobit 

 در  زميني سوسک برگخوار سيب  پروبيت واکنش حشرات کامل      
 . کندمقابل لگاريتم دزها را براي فوزالن و اندوسولفان ارايه مي
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 خطوط واكنش حشره کامل سوسک برگخوار سيب زميني ‐١شكل 

خطوط باريک در دو ). B(و فوزالن ) A(ش اندوسولفان به دو آفتک
 درصد براي ٩٥طرف خطوط اصلي، نشان دهنده محدوه اطمينان 

 .خط واکنش است
 

پي سي اينست که مي تواند     ‐يکي از ويژگيهاي نرم افزار پولو     
خطوط پاسخ را با هم مقايسه کرده و در نهايت همساني يا                 

در مورد اين دو آفتکش نيز      ).  ١٢(موازي بودن آنها را بيان نمايد       
با وارد کردن همزمان داده ها، اين خطوط مورد بررسي قرار               
گرفت و در نهايت مشخص گرديد که خطوط واکنش حشره به            

موازي . دو آفتکش بر هم منطبق نبوده بلکه با هم موازي هستند         
بودن خطوط واکنش، اين امکان را فراهم مي آورد تا سميت               

نتايج اين  .  و مورد مقايسه آماري قرار گيرد      نسبي آنها بررسي     
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نتايج نشان داد که      .   آورده شده است     ٢مقايسه در جدول      
 برابر براي حشرات     ٤٨/١آفتکش اندوسولفان نسبت به فوزالن        

اين با نتايج    .   سميت دارد   زميني سوسک برگخوار سيب   کامل  
مبتني بر حساسيت بيشتر سوسک برگخوار      )  ١(بررسي پورميرزا   

 . ميني به اندوسولفان در مقايسه با فوزالن مطابقت داردسيب ز
 درصد جمعيت در اين بررسي آنچنان        ٥٠مقدار دز کشنده    

در شروع  .  زياد است که هرگز پيش از آزمايش قابل تصور نبود           
آزمايش زيست سنجي آفتکشهاي اندوسولفان و فوزالن از يکي از 

 آنچه در    شرکتهاي داخلي تهيه گرديد، براي شروع بر اساس          
مورد اين دو آفتکش براي کاربرد مزرعه اي توصيه مي شود دز             

به عنوان دز نهايي در نظر         )  از ماده فرموله   ( پي پي ام    ٤٠٠٠
 ليتر در هکتار     ٥/١‐٢معموال اين آفتکشها در دز        .  گرفته شد 

اگر ميزان آب مصرفي براي هر هکتار       .  توصيه و مصرف مي شوند   
 ٢در نتيجه دز حاصل از اختالط         ليتر در نظر بگيريم       ٥٠٠را  

 پي  ٤٠٠٠ در هزار يا     ٤ ليتر آب، برابر با       ٥٠٠ليتر آفتکش در    
با استفاده از اين دز مي بايست بتوان تقريبا          .  پي ام خواهد بود    

تمام جمعيت را از بين ببرد، ولي در زيست سنجي انجام شده              
 ٥دز نهايي در طي حدود      .  هيچ تلفاتي در حشرات مشاهده نشد     

 پي پي ام افزايش      ٨٠٠٠٠حله آزمايش مقدماتي به بيش از        مر
در اين مرحله به دليل اينکه هرگز انتظار چنين دز             .  داده شد 

بااليي متصور نبود، فرموالسيونهاي مربوطه مشکوک لحاظ             
براي رفع شک از ماده تکنيکال آفتکشها که از همان              .  شدند

نبار نيز  اي.  شرکت تهيه شده بود در ساخت دزها استفاده شد           
اين احتمال وجود داشت که ماده       .  نتايج مشابهي به دست آمد     
براي رفع اين ابهام نيز از شرکت        .  تکنيکال مشکل داشته باشد   

. هاي شيميايي ايران ماده تکنيکال آفتکشها تهيه گرديد        فرآورده
نتايج . آزمايش زيست سنجي با ماده تکنيکال جديد نيز انجام شد

ده آزمايش اول و نظر کشاورزان در عدم         حاصل از آن تاييد کنن    
 . کارايي اين دو آفتکش بود

براي اينکه بزرگي دزهاي بدست آمده بهتر نشان داده شود،          
در .  تجزيه داده ها بر اساس تبديل دزها به ماده فرموله انجام شد          

  درصد براي آفتکش فوزالن          ٥٠اين حالت دز کشنده           
 پي پي ام به دست    ٤٨٨/٥٣٨٦١ و براي اندوسولفان     ٣٣٧/٨١٣٣١
 ليتر محلول سمي در     ٥٠٠به عبارت ديگر بر اساس مصرف       .  آمد

 ليتر از   ٦/٤٠هر هکتار، براي تهيه چنين دزي از فوزالن بايستي          
به بيان ديگر در مقايسه با دز          .  شدماده فرموله استفاده مي     

محاسبه شده در   LD50 ، ميزان   ) پي پي ام   ٤٠٠٠(توصيه شده   
 ٤٦/١٣ و   ٣/٢٠لن و اندوسولفان به ترتيب       اين تحقيق در فوزا    

 .برابر شده بود
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البته به اين نکته هم بايستي توجه داشت که هيچگاه دز              

 درصد مالک توصيه آفتکش براي مزرعه نبوده و             ٥٠کشنده  
براي اينکه بين   .   است LD50معموال دز توصيه شده چندين برابر       

اي ارتباطي برقرار    نتايج زيست سنجي آزمايشگاهي و مرزعه        
 LD90 نشان دادند که بايستي) ١٩٨٢(رتسون گردد هورتي و راب

 ٩١/١١ در عدد    Choristoneura occidentalisپرمترين براي   
 درصد تلفات در مزرعه      ٩٠ضرب گردد تا دزي بدست آيد که          

اشاره کرده بود که    )  ١٩٧٣(پيشتر از آنها ويليامز      .  ايجاد نمايد 
در .   ضرب شود تا دز مزرعه اي بدست آيد         ٣ در   LD90بايستي  

بررسي حاضر محافظه کارانه عمل کرده و فرض بر اين قرار                
.  برابر آن   ٣ است و نه       LD90گرفت که دز مزرعه اي برابر با          

براي انجام    LD90از  LD50 بنابراين بهتر است حداقل بجاي        
پي سي دز   ‐با استفاده از نرم افزار پولو      .  مقايسه استفاده گردد  

 ولفان به ترتيب    درصد جمعيت در فوزالن و اندوس        ٩٠کشنده  
در .  ام برآورد شده است      پي پي  ٢٦١٥٦٨ و     ٤٩/٣١٤٩٤٨

مورد )  امپي پي ٤٠٠٠(صورتيکه اين مقادير با دز توصيه شده          
به ترتيب براي     LD90 مقايسه قرار گيرد خواهيم ديد که ميزان        

 . برابر دز توصيه شده است٣٩/٦٥ و ٧٤/٧٨فوزالن و اندوسولفان 
مي دهد که به هيچ وجه دز توصيه اين مقايسات ساده نشان 

قادر به کنترل اين آفت در منطقه       )   پي پي ام   ٤٠٠٠(شده قبلي   
متاسفانه عدم وجود جمعيت حساس باعث شد         .  همدان نيست 

که نتوان اثر اين دو ترکيب را بر روي آن بررسي کرده و بطور                 
 . دقيق ميزان مقاومت را گزارش کرد

 زيست سنجي آفتکش    با بررسي سه روش   )  ١٣٨٣(پورميرزا  
 ٦٤/١، به وجود     سوسک برگخوار سيب زميني    فوزالن بر روي     

برابر مقاومت به زولن در جمعيتهاي مورد بررسي اشاره کرده             
 .است

بر اساس تعريف، مقاومت عبارتست از توانايي قابل توارث در          
افراد يک جمعيت در زنده ماندن در مقابل ترکيبي که عموما              

شود يا مقاومت عبارتست از کاهش       ميکنترل موثري را سبب      
، با توجه به اين      )٢٢(کنترل مزرعه اي در اثر تغيير حساسيت         

تعاريف بايستي پذيرفت که در آفت مورد بررسي نوعي تغيير              
رنجي و  .  حساسيت يا به عبارت ديگر مقاومت ايجاد شده است          

چندين ترکيب شيميايي و غير شيميايي را در ) ١٣٨٣(همکاران 
سوسک برگخوار سيب    اي بر روي     آب در شرايط مزرعه    مياندو
 ليتر در هکتار     ٢آنها از فوزالن در دز        .   بررسي کردند   زميني

استفاده کردند و در نهايت بهترين نتيجه را از اين ترکيب بدست 
نيز در آزمايشي ديگر به     )  ١٣٨١(رنجبر و نوري قنبالني    .  آوردند

 جمعيت مورد بررسي    به عبارت ديگر در   .  نتيجه مشابهي رسيدند  
 . آنها مقاومتي به فوزالن مشاهده نشده است

 ميزان دز کشنده فوزالن     ١٣٨٣پورميرزا و همکاران در سال      
در جمعيت مورد مطالعه در اروميه را در سه روش زيست سنجي 

 زولن را در روش تماسي براي        LD50آنها ميزان   .  بررسي کردند 
 گزارش کردند،    ٤٧١٤ و    ٣٨٦٨حشرات نر و ماده به ترتيب          

هرچند مشخص نشده بود که دز گزارش شده توسط آنها بر               
اساس ماده فرموله بوده يا ماده تکنيکال، ولي به نظر مي رسد که            

 . دز گزارش شده، دز ماده فرموله باشد
حساسيت جمعيتهاي مختلف    )  ١٩٨٦(جانسون و سندول     

.  را به چند آفتکش بررسي کردند       سوسک برگخوار سيب زميني   
اين دو نشان دادند که جمعيت منطقه شلي نسبت به جمعيت             

نورنهال و  .   برابر به اندوسولفان مقاومتر است     ٦٣/٢٧٤تويين فال   
جمعيتهايي از  )  ٢٠٠١(و نورونهال و همکاران      )  ٢٠٠٢(گوتل  

حشره را از مناطق مختلف کانادا مورد بررسي قرار داده و در                
سولفان را شناسايي    نهايت در برخي از آنها مقاومت به اندو            

 جمعيت مانيتوبا به    ١٢ جمعيت از    ٤آنها نشان دادند که     .  کردند
اندوسولفان مقاوم بودند ولي سوسکهاي  مناطق ساسکاچوان و           

بنابراين .  دادندآلبرتا به اندوسولفان حساسيت بااليي نشان مي        
بايستي در بررسي مقاومت اين حشره به آفتکشها، حشرات را به           

کيک جغرافيايي مورد بررسي قرار داد و هرگز نبايد          دقت و با تف   
نتايج مربوط به حساسيت يا مقاومت در منطقه اي، به کليه               

 .      مناطق تعميم داده شود
سوسک برگخوار سيب   در صفحه اينترنتي مربوط به مقاومت       

 آفتکش مختلف مورد اشاره      ٤١،  )١٣( به حشره کشها      زميني
 حشره کش اندوسولفان ذکر شده در اين ليست. قرار گرفته است

که اولين گزارش از مقاومت به اين آفتکش مربوط به سال                 
در ليست ذکر شده آفتکش      .   و از کشور پرتغال مي باشد      ١٩٦٥
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زولن وجود نداشته و به عبارت ديگر گزارش مستندي از مقاومت 
شايد به اين دليل که از اين       .  به اين آفتکش در دنيا وجود ندارد      

 سوسک برگخوار سيب زميني      کنترل شيميايي      آفتکش در 
 . استفاده نشده يا به ميزان ناچيزي استفاده شده است

تقريبا هيچيک از کشاورزان منطقه دهپياز همدان در سال           
سوسک برگخوار سيب     از اين دو آفتکش در کنترل             ١٣٨٣
در واقع اين سال، دومين سالي بود که         .   استفاده نکردند  زميني

رده از آفتکش دانيتول براي کنترل آفت بهره           آنها بطور گست   
ي ناکارايي آفتکشهاي توصيه      کشاورزان با مشاهده   .  مي بردند

اي رسمي در مورد استفاده از دانيتول        شده، بدون اينکه توصيه   
به آنها ارايه شده باشد، اين آفتکش را مورد استفاده قرار                   

 اي بسيار  اين نوع استفاده بدين معناست که در آينده        .  مي دهند
نزديک مقاومت به اين آفتکش نيز بروز خواهد نمود، بويژه اينکه           
در منطقه مورد بررسي هيچگاه مساله تناوب کشت مدنظر نبوده          
و سالهاي پي در پي بغير از سيب زميني گياه ديگري کشت                

کشت پي درپي به معناي سمپاشي هر ساله و انتخاب         .  نمي گردد

يج گرفته شده در مورد اين دو         نتا.  مداوم جمعيت مقاوم است    
آفتکش نشان داد که الزمست پژوهشي بر روي تعيين الگوي             

 در مناطق آلوده تهيه و       سوسک برگخوار سيب زميني   مقاومت  
اجرا گردد تا ميزان و گستردگي مقاومت در سطح کشور                  
مشخص و بر اساس آن برنامه مديريت مقاومت در اين حشره              

 .  تهيه و اجرا گردد
 

 زاريسپاسگ
از رياست محترم مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي           
استان همدان و اعضاي محترم هيات علمي و کارشناسان بخش           
آفات و بيماريهاي گياهي مرکز ياد شده به دليل فراهم آوردن             

همچنين از معاونت   .  گرددامکان اجراي اين پژوهش قدرداني مي     
مين بودجه مورد نياز،    محترم پژوهشي دانشگاه تهران به دليل تا      

 به دليل    .Robertson  J.Lاز خانم دکتر      .  گرددتشکر مي  
اين مقاله برگرفته از    .  گرددراهنماييهاي ارزنده سپاسگزاري مي    
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