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سن   گذران زمستانهاي مختلف در كنترل شيميايي حشرات كامل ها و فرموالسيونكشكارايي حشره

 در منطقه قزوين Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) معمولي گندم
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 چكيده
ي به نسبت پایدار و ها كش حشرهاغلب اوقات كارایي خوبي ندارد. كاربرد  .Eurygaster integriceps Putمهار شیمیایي علیه سن مادر 

ضمن افزایش كارایي كنترل شیمیایي سن مادر، میزان تواند  دهند مي يمرا افزایش  ها كش حشرههایي كه مدت پایداري  یونفرموالس

ي كامل تصادفي، با شش تیمار، در چهار تکرار، در ها بلوکسطح مبارزه با پورۀ سن گندم را كاهش دهد. این آزمایش در قالب طرح 

ي پاش سماجرا شد.  1971-78ي ها سالآباد( در ي علیه سن مادر در منطقۀ قزوین )ایستگاه تحقیقات كشاورزي اسماعیلپاش سمزمان 

پاشي با دست توسط یک فرد ماهر پاش )اتومایزر( و دانه )گرانول( ها و ریز )میکرو(كپسول توسط سمپاش پشتي موتوري مهامولسیون

ر در هکتار، لیت CS 20%  2كیلو در هکتار، فنیترتیون  G 5% 14فنیترتیون  ،لیتر در هکتار EC 50%  1انجام شد. تیمارها شامل : فنیترتیون 

در  ها آني( بودند كه كارایي پاش سمكیلو در هکتار و شاهد )بدون  G 0.2% 24لیتر در هکتار، فیپرونیل میلي EC 2.5% 944دلتامترین 

علیه سن مادر، در كاهش درصد  EC 2.5%كش دلتامترین پاشي با حشرهها و سن نسل جدید بررسي شد. محلولكنترل سن مادر، پوره

ي پایرتروییدي ها كش حشرهدرصد نبودند. استفاده از 2بود، بیشتر تیمارها قادر به كاهش سن زدگي در حد استاندارد  مؤثرترسن زدگي 

 تواند كارایي و دوام كنترل شیمیایي علیه سن مادر را افزایش دهد. يممانند دلتامترین با فرموالسیون ریزكپسول 
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ABSTRACT 

Chemical control against overwintered adults of sunn pest Eurygaster integriceps Put. mostly has low efficacy. 

Today using insecticides and formulations that have durable toxicity on overwintered adults is more approved, 

because this strategy can reduce treated area against new generation. This research was conducted with six treatments 

and four replications in randomized complete block design against overwintered adults of sunn pest in Qazvin (Ismail 

Abad Agricultural Research Station) at 2007-2008. Emulsions and micro capsules formulations were applied with 

using motorized knapsack atomizer sprayer and with hands respectively. The treatments included delthametrin EC 

2.5%, fenitrothion EC50%, fenitrothion G 5%, fenitrothion CS 20%, fipronil G 0.2% and check, that their 

effectiveness in controlling on sunn pest adults, new generation adults and nymphs were studied. The delthametrin 

EC 2.5% was more effective than the other treatments. Most treatments were not able to reduce damaged in the 

standard level (2%). Thus applying of pyrethroid insecticides such as delthametrin with micro capsulated suspension 

(CS) formulation can be more affected in chemical control of overwintered adults.  
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 مقدمه

از مرزهای غربی تا  امروزهمناطق انتشار سن گندم 

كويرهای فالت ايران و نوار  جز بهمرزهای شرقی كشور 

به  يراندر ا سن گندمشود. انتشار  ساحلی را شامل می

سه عامل اساسی شامل وجود منابع غذايی، اماكن 

فعالیت  برایاقلیمی مناسب  يطو شراگذران  زمستان

در برخی موارد،  ها عاملاين  بستگی دارد، البته

بر فعالیت آفت  باهمنیز  یو گاهانفرادی عمل كرده 

 اقلیمی و های عامل تأثیرمیان  يندر اگذارند.  تأثیر می

ی هاي عاملمنطقه از جمله  (توپوگرافیپستی و بلندی )

هستند كه در مناطق انتشار سن گندم نقش اساسی 

اين  يدمؤگرفته  صورت های بررسیدارند. مجموع 

از  يکبارهريزش،  هنگاممطلب است كه سن مادر در 

كند و حركات آن  ريزش نمی كشتزارهااماكن به 

 گیرد یمو در چندين مرحله صورت   یا مرحله صورت به

از  ها آنكوتاه دارند و توزيع  های يیجا هجابهمچنین 

يکنواخت نبوده بلکه ممکن است در  آغازنظر تراكم در 

 بدونراكم باال داشته و بعضی مناطق بعضی از مناطق ت

 كارآزمودهبر اظهارنظر اغلب كارشناسان بنا سن باشند. 

 یپاش سمی كه علیه سن مادر كشتزارهايبیشتر 

قادر به كنترل كامل سن مادر و سن نسل  ،شوند یم

زيان اقتصادی  ۀاز آستان تر يینپاجديد در سطح 

تکرار  یپاش سمنیز  یپورگ ۀنیستند و اغلب در مرحل

 (. Rajabi, 1993) شود یم

در شرايط آب و هوايی ايران زودترين زمان ريزش 

است.  ماه يبهشتاردو ديرترين در  ماه بهمنسن مادر 

گذران به  ريزش سن گندم از اماكن زمستان

در  استديم و آبی در ايران متفاوت  كشتزارهای

 كشتزارهایگذران و  گروهی از ديمزارها اماكن زمستان

وجود  ها آنو مرز مشخصی بین  یختهآم درهم ديم،

از پايان يافتن  پسندارد در اين مناطق سن گندم 

ندارند و با مختصر  جايی جابهگذرانی نیازی به  زمستان

دسترسی خواهد  كشتزارهاو حركت به  جايی جابه

مشخصی  ۀداشت، اما در گروه ديگری از ديمزارها فاصل

در گره سوم حالتی  وجود دارد كشتزارهابین اماكن و 

شود بدين معنی كه سن گندم ضمن  بینابین ديده می

  ۀ، فاصلكشتزارهاجدا از  يیها مکانگذرانی در  زمستان

كند  طی نمی كشتزارهاچندانی را برای رسیدن به 

گندم و جو بايد  كشتزارهایالبته برای دستیابی به 

 الباپرواز كرده و مسافتی را بپیمايد. با توجه به مطالب 

 كشتزارهاگذران به  حركت سن گندم از اماكن زمستان

 های یتوضعايران  كشت يرزسطح  گسترةبا توجه به 

های كشور كاری  مختلفی دارد و در هر نقطه از ديم

 كشتزارهایحركات خاصی وجود دارد در نواحی آبی، 

از اماكن فاصله زياد دارند،  یطور عموم بهگندم 

نسبت زيادی را طی به  هایآفت مسافت كه یطور به

 (.Rajabi, 2000كند ) می

ويژه در زمان اوايل  جايی سن مادر به با توجه به جابه

ی كشتزارهای عاری از سن پاش سمدورة ريزش، احتمال 

به نسبت باالست، همچنین هنگام ريزش سن مادر 

های جوی )از لحاظ بارها و  همزمان است با افزايش بارش

میزان نشست  در كاهشتواند  یممیزان بارندگی( كه 

 Sheikhi etباشد ) مؤثردر سطح بوتۀ گندم  كش حشره

al., 2004 های  يژگیو(. وجود چنین شرايط محیطی و

كند كه ما  یمرفتاری سن مادر در سطح كشتزار ايجاب 

های كنترل سن مادر راهبرد )استراتژی( خاصی  در روش

 (. Areshnikov, 1974را به كار ببنديم )

 یها كش حشرهمختلفی از كاربرد  یها رشگزا

مختلف روی سن گندم وجود دارد كه از امولسیون 

 شده آغاز سوكولوف  یلۀوس بهنفت و صابون در روسیه 

(Kuryokhin, 1948 و امروزه نیز شاهد كاربرد سموم )

پايرترويیدی در اغلب كشورهای آلوده به سن گندم 

 هستیم.

ف روی سن مختل یها كش حشرهبررسی كارايی 

تريکلرفن،  یها كش حشرهمادر نشان داده است كه 

متیل پاراتیون و فنیتروتیون قادر به كنترل سن گندم 

 ,Kamenkova, 1971; Burov & Mende) است

كش روی سن  . همچنین بررسی شش حشره(1970

گذران  مادر نشان داد كه فنتیون برای سن بالغ زمستان

 .(Temizer, 1976)تر است  سمی

  كش حشرهتركیه برای كنترل سن مادر  كشور در

استفاده شده است  P5و  EC50فنتیون با فرموالسیون 

(Simsek et al., 1996.)  در سوريه از انواع

ی تری ها كش حشره EC ،ULV ،D ،Pهای  فرموالسیون

كلرفن، فوزالن، دلتامترين، فنیتروتیون و آلفا سايپرمترين 

 & Sheikhشود ) یمبرای كنترل سن گندم استفاده 
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Alrahbi, 1996 در اكراين برای كاهش تبخیر .)

كش تری كلرفن يا دلتامترين استفاده از نیترات  حشره

نتايج خوبی در كنترل سن  ULVآمونیوم و اوره با روش 

 ,Areshnikov & Kostyukovskiiگندم نشان داد )

( كاربرد دانه 1994) Hagh-Shenas(. در ايران 1991

يازينون و فنیترتیون را در كنترل سن مادر )گرانول( د

 كند. یماز پورة سن گندم بیان  مؤثرتر

استامی پرايد،  كش حشره ششدر بررسی كارايی 

، CS ، المبدا سای هالوترينEC كلرپايريفوس اتیل

 SC، زتا سايپرمترين و تیاكلوپريد SC توفوسومونو كر

كه تنها  شدمزرعه مشخص  در سطحعلیه سن مادر 

المبدا سای هالوترين قادر به كنترل سن  كش هحشر

 استمادر و كاهش تراكم تخم و سن نسل جديد 

(Kocak & Babaroglu, 2006.) 

یری و مقايسۀ همۀ كارگ بههدف از اين آزمايش 

های موجود در كشور علیه  و فرموالسیون ها كش حشره

مشخص كردن  منظور بهسن مادر در سطح كشتزار، 

بود.  ها پورهروی سن مادر و  ها آنزمان كارايی و دوام هم

يی و دوام علیه سن كارااز تركیب مناسب از نظر  استفاده

مادر، ضمن كاهش جمعیت مولد )سن مادر(، منجر به 

زدگی  و در نهايت كاهش درصد سن ها پورهكنترل 

ی گندم خواهد شد. ارائۀ اين راهکار در شرايط ها دانه

ی علیه اين آفت، پاش سمخاص، با كاهش شمار بارهای 

های  های تولید، سبب كاهش اثرگذاری ينههزضمن تقلیل 

 محیطی نیز خواهد شد. يستزسوء 

 

 ها مواد و روش

اين تحقیق در شهرستان قزوين، ايستگاه تحقیقات 

انجام  7311-18 یها سال درآباد و  كشاورزی اسماعیل

متر تهیه و برای جدا  05×00به ابعاد  يیها كرتشد. 

چوبی در  های یرکتآزمايشی از  یها كرت كردن

 ها كرتبین  ۀهر كرت استفاده شد. فاصل ۀچهارگوش

متر  70 كم دست ها بلوکبین  ۀمتر و فاصل 5 بیشینه

است آزمايش در  يادآوری در نظر گرفته  شد. الزم به

مناطقی انجام گرفت كه تراكم در بیشتر اوقات باالتر از 

 سطح زيان اقتصادی بود.

ی كامل تصادفی با ها بلوکآزمايش در قالب طرح اين 

 شش تیمار و چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل:

 لیتر بر هکتار EC 50%  7فنیتروتیون  -7

 كیلو در هکتار G 5% 70 فنیتروتیون  -0

 لیتر در هکتار CS 20%  0فنیتروتیون  -3

 لیتر در هکتار میلی EC 2.5% 300دلتامترين  -7

 كیلو در هکتار G 0.2% 00ل فیپرونی -5

 (یپاش سمشاهد )بدون  -8

 

 نوع دستگاه سمپاش

كپسول از (میکروريز )ها و امولسیون یپاش سمبرای 

از پس  (اتومايزرپاش ) مهسمپاش پشتی موتوری 

لیتر در  705-750سمپاش (كالیبراسیونواسنجی )

پاشی با دست توسط يک فرد  دانههکتار استفاده شد 

ها با و بین بلوک ها كرتبین  ۀرفت. فاصلماهر انجام گ

 .شد یپاش سمكش فنیتروتیون  حشره

 

 برداري روش نمونه

مترمربعی  7×7ی از سن مادر از كادر بردار نمونهبرای 

استفاده شد و برای هر كرت شش كادر در جهت 

های مادر زنده و مرده قطرهای آن انداخته و شمار سن

ها به ترتیب يک روز اریبرد جداگانه يادداشت شد. نمونه

روز پس از  05و   00،  75، 70، 3، 7ی و پاش سمپیش از 

رفتن شش  ی انجام گرفت. در اواخر مرحلۀ ساقهپاش سم

ی مركزی آسیب ها جوانهمترمربع انداخته و شمار  7كادر 

ی بردار نمونهديده شمارش شد. افزون بر اين برای  و زيان

گیری از تور حشرهاز پورة سن گندم و سن نسل جديد 

هنگامی آغاز شد كه  ها پورهی از بردار نمونهاستفاده شد. 

داد و در تشکیل می 3را پورة سن  ها پورهجمعیت غالب 

پايان كارايی هر يک از تیمارها با استفاده از رابطۀ 

  هندرسون تیلتون محاسبه شد.

700× Ta × Cb درصد كارايی سم = 
Ca × Tb 

 

Cb و Ca : و  پیششـاهد  یها كرتآلودگی در میزان

 یپاش سماز  پس

 Tbو Ta : پیشتیمارشده  یها كرتمیزان آلودگی در 

 یپاش سماز  پسو 

 

 ها داده وتحلیل یهتجز

سن نسل جديد  ةكارايی تیمارها روی سن مادر و پور



 7315بهار و تابستان ، 7 ة، شمار71 ةايران، دور دانش گیاهپزشکی 770

 

 

با فرمول هندرسون تیلتون   ها كرتدر هر يک از 

 وتحلیل يهجزت SAS افزار نرممحاسبه و با استفاده از 

و میزان عملکرد  زدگی سنو در پايان درصد  شدآماری 

 زدگی سن. درصد شدبرای هريک از تیمارها مشخص 

باالتر سم و  يیكاراو میزان عملکرد بیشتر با  تر يینپا

 درصد تلفات بیشتر سن مادر مرتبط بود.
 

 نتايج و بحث

ی پاش سمتجزيۀ واريانس مركب در سال درصد كارايی 

ن مادر، نشان داد كه اثر متقابل تیمار در سال در علیه س

دار نبوده بدين معنی كه اثر  یمعنی بردار نمونههر نوبت 

تیمارها در هر دو سال همسان بود كه نتايج تجزيۀ 

واريانس اثر متقابل تیمار در سال در روز سوم و بیستم 

، Pr=7/0 )روز سوم استير زی به شرح پاش سمپس از 

11/0=F ،07 ,7 =df)  یپاش سمو روز بیستم پس از 

17/0=Pr ،31/0=F ،07 ,7 =df) ی ها نوبت. اما در همۀ

ی بین پاش سمی به جزء ده روز پس از بردار نمونه

دار  یمعنيی، تفاوت درصد كاراتیمارهای مختلف از نظر 

  (.0درصد وجود داشت )جدول 5در سطح احتمال 

ت ی از تراكم سن گندم در شش نوببردار نمونه

ی، پاش سمانجام گرفت كه در يک و سه روز پس از 

ی تراكم بردار نمونهتراكم سن مادر و در ديگر روزهای 

(. میانگین كارايی تیمارها در 7پوره ارزيابی شد )شکل 

ی علیه سن مادر نشان داد كه پاش سمسه روز پس از 

كه  یطور بهداری وجود دارد  یمعنبین تیمارها اختالف 

درصد كمترين كارايی را  1/07پرونیل با تیمار دانۀ فی

ی دانکن در گروه بند گروهدر میان تیمارها داشت و در 

دوم قرار گرفت و ديگر تیمارها شامل دلتامترين، 

امولسیون، ريزكپسول و دانۀ فنیترتیون به ترتیب با 

درصد كارايی علیه  01/81و  87/17، 18/11، 51/17

(. 7و شکل 7)جدول سن مادر در گروه اول قرار گرفتند

ها، مقايسۀ میانگین كارايی تیمارها در  یبررسدر ادامۀ 

ی نشان داد كه بین تیمارها پاش سمبیست روز پس از 

از لحاظ كارايی روی پورة سن گندم اختالف 

داری وجود دارد و تیمارهای دلتامترين، دانه و  یمعن

 78/51و  3/17، 5/18ترتیب با امولسیون فنیترتیون به

صد در گروه اول قرار گرفتند و تیمار دانۀ فیپرونیل در

درصد كارايی در گروه دوم قرار گرفت و تیمار 70با 

درصد با  هر دو گروه  58/71ريزكپسول فنیترتیون با 

 (.7و شکل  0داری نداشت )جدول  یمعناختالف 

در  7318زدگی در سال  میانگین درصد سن

انه و ريزكپسول تیمارهای فیپرونیل، شاهد امولسیون، د

 8/70و 70، 1/77، 3/03، 1/07فنیترتیون به ترتیب 

زدگی  درصد بود كه همگی باالتر از حد استاندارد سن

درصد( قرار گرفتند و تنها تیمار دلتامترين بود كه با 0)

تر از حد استاندارد  يینپادرصد 8/0زدگی  میانگین سن

زدگی  درصد( داشت. میانگین درصد سن0زدگی ) سن

در تیمارهای فیپرونیل، شاهد، دانه و  7311سال  در

زدگی  امولسیون فنیترتیون باالتر از حد استاندارد سن

و  5/0، 1/7، 8/1درصد( بود، كه به ترتیب شامل 0)

یمارهای ريزكپسول فنیترتیون و تدرصد بود  3/0

 1/0زدگی  امولسیون دلتامترين با میانگین درصد سن

تر از حد  يینپادند كه درصد تیمارهای مطلوب بو7و 

    (.0درصد( داشتند )شکل 0زدگی ) استاندارد سن

 
ی علیه سن مادر و پاش سمگذران در يک و سه روز پس از  . میانگین درصد كارايی تیمارهای مختلف روی سن بالغ زمستان7جدول 

 ی علیه سن مادر، در منطقۀ قزوينپاش سمدر ده روز پس از  ها پورهروی 
Table 1. The average efficiencies of different treatments on overwintered adult sunn pest 1 and 3 days after treatment 

against adult sunn pest and 10 days after spraying the nymphs, in Qazvin region 
SE  ± Mean 

Treatments 
+10 Day +3 Day 1 Day + 

68.6 ± 13 a 79.86 ± 13.69 a* 85.5 ± 9.4 a Fenitrothion EC50% 

71 ± 15.1 a 69.28 ± 14.72 a 61.6 ± 11 ab Fenitrothion G 5% 
58.6 ± 14.4 a 74.64 ± 12.30 a 71.33 ± 14.2 a Fenitrothion CS 20% 

69 ± 15.8 a 81.57 ± 57.2 a 83 ± 9 a Deltamethrin EC 2.5% 
32.25 ± 12 a 21.53 ± 10.78 b 32 ± 12.8 b Fipronil G 0.2% 

 باشد.% می5داری در سطح دهنده عدم معنی* حروف مشابه در هر ستون نشان
* Same letters in a column are not significantly different at 5% level. 
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 ی علیه سن مادر، در منطقۀ قزوينپاش سمروز پس از  05و  00، 75در  ها پوره. میانگین درصد كارايی تیمارهای مختلف روی 0جدول 
Table 2. The average efficiency of different treatments on nymphs 15, 20 and 25 days after treatment against adult 

sunn pest, in Qazvin region 
SE  ± Mean 

Treatments 
25 Day + 20 Day + 15 Day + 

68.5 ± 12 ab 57.16 ± 16.6 a 40.7 ± 10 b Fenitrothion EC50% 
67.7 ± 13.7 ab 71.3 ± 14.33 a 78.25 ± 9.4 a Fenitrothion G 5% 
40.4 ± 12.3 b 48.56 ± 11.01 ab 52.8 ± 12.3 ab Fenitrothion CS 20% 
88.28 ± 5.2 a 86.59 ± 7.73 a 63.14 ± 15.3 ab Deltamethrin EC 2.5% 
39.5 ± 12.6 b 10.00 ± 7.56 b 41.75 ± 16.5 b Fipronil G 0.2% 

 باشد.% می5داری در سطح دهنده عدم معنی* حروف مشابه در هر ستون نشان
* Same letters in a column are not significantly different at 5% level. 
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  7311-7318مادر در سال  ی علیه سنپاش سم. میانگین درصد كارايی تیمارهای مختلف در روزهای مختلف پس از 7شکل

 در منطقۀ قزوين
Figure 1. The average efficiency of different treatments on different days after spraying against adult sunn pest in 

years 2007-2008 in Qazvin region 

 

گذران در طی دو  میانگین تراكم سن بالغ زمستان

و بسته به اقلیم منطقه و  بوده سال آزمايش متغیر

شرايط غذايی آفت در سال گذشته، متفاوت بود 

قزوين میانگین تراكم سن مادر  ۀدر منطق كه یطور به

 سهعدد در مترمربع و در سال دوم  هفتدر سال اول 

ناشی از  تواند یمبود و اين موضوع  مترمربععدد در 

 (.Rajabi, 1993) بودن طغیان سن گندم باشد یا دوره

آسیب و زيان سن گندم در حالت كلی كمی و كیفی 

است. آسیب و زيان سن مادر تنها كمی بوده ولی پوره و 

و توانند آسیب و زيان كمی  یمحشرات كامل نسل جديد 

یفی داشته باشند. ريزش سن مادر اغلب همزمان با ك

كه طی آن  استزنی كشتزارهای گندم  مرحلۀ پنجه

و در پی تغذيۀ سن مادر  ی مركزی به علت نیشها جوانه

زارها به علفزار  شود اگر حمله شدت يابد گندم یمزرد 

شوند. آسیب و زيان كیفی سن گندم منجر به  یمتبديل 

مزه تغییر و شود، كیفیت آن از نظر بو  یمتخريب دانه 

ای در قیمت خريد محصول  كننده كند و نقش تعیین یم

 . (Ozberk et al., 2005)گندم دارد 



 7315بهار و تابستان ، 7 ة، شمار71 ةايران، دور دانش گیاهپزشکی 770

 

 

 

 
 در منطقۀ قزوين 7311-7318ی ها سالشده علیه سن مادر در  زدگی در تیمارهای مختلف سمپاشی . درصد سن0شکل

Figure 2. Grain damage percentage in different treatments against adult sunn pest in years 2007-2008 in Qazvin region 

 

و تا سن آغاز  3حمله به دانه از مرحلۀ پورگی سن 

يابد. هرچه آسیب و زيان پوره به  یمنسل جديد ادامه 

شود بر میزان و شدت آسیب و  یمسنین آخر نزديک 

شود آسیب و زيان پوره و سن نسل  یمزيان پوره افزوده 

شود. و دانۀ  یمزده بیان  دانۀ سن صورت بهجديد در ايران 

ی است كه دارای لکۀ سیاه )محل ورود ا دانهزده  سن

پريده به دور آن نقطه  ی گرد و رنگا هالهم سن( و خرطو

آنزيم شبه تريپسین  ها دانهكند. در اين نوع  یمخودنمايی 

یفیت نانوايی و كسن گندم باعث تخريب گلوتن شده 

 (.Rajabi, 1993دهد ) یمگندم را كاهش 

 Kinaci & Kinaci (2004)توسط  شده انجامبررسی 

ان سن گندم سبب در تركیه نشان داد كه آسیب و زي

 17درصد پروتئینی و 71درصد وزن هزاردانه،  1كاهش 

شود. در اين تحقیق  یمشدة دانه  نشین درصد مواد ته

زده در تیمار دلتامترين نشان داد كه  ی سنا دانهبررسی 

درصد، اما در 0ين تیمار كمتر از در ازدگی  درصد سن

درصد  Gو فیپرونیل   EC ،Gتیمارهای فنیترتیون 

 CSدرصد بود. در تیمار فنیترتیون 0زدگی باالتر از  سن

زدگی كمتر از  درصد سن 7311در مورد آزمايش سال 

 درصد بود.  0بیشتر از  7318درصد و در مورد سال 0

 یپاش سمكه  دهد یمنشان  شده انجام های بررسی

علیه سن مادر، قادر به كنترل قاطع سن مادر در اوايل 

 ةماند كه میزان باقی طوری هفصل بهار نیست ب

آلی در سطح برگ مانند  ةفسفر یها كش حشره

در  يعشانسر ۀمتوات و تريکلرفن به خاطر تجزي دی

بسیار ناچیز است. اما  یپاش سماز  پسروز  دهمحیط و 

پايرترويیدی مانند المبدا  یها كش حشرهاستفاده از 

-Hagh) كپسولريزسای هالوترين با فرموالسیون 

Shenas, 1993 و  یطدر مح( به خاطر دوام بیشتر

 تواند یممقاوم بودن به شستشوی ناشی از بارندگی 

 مناسب برای كنترل سن مادر باشد كش حشره

(Konac & Babaroglu, 2006). 

 از پسروز بیست تیمارها تا  یرتأثبررسی روند 

كه تیمار دلتامترين تنها تیماری  كند یمبیان  یپاش سم

د كارايی دارد. دلیل اين درص 10است كه بیش از 

 یها كش حشرهبه ويژگی  طمربو تواند یممورد 

 یها كش حشرهايسه با قپايرترويیدی دانست كه در م

 & Kocak) آلی پايداری بیشتری دارند ةرففس

Babaroglu, 2006). 

Sheikhi et al. (2004)  در بررسی میدانی كارايی
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پوره گذران و  زمینی علیه سن بالغ زمستان یپاش سم

دار  نشان داد كه استفاده از سمپاش هیدرولیک النس

درصد  1/81درصد و علیه پوره  17/35علیه سن مادر 

میزان  یپاش سم بارهایكارايی دارد. البته با افزايش 

. ايشان پايین رسد یمدرصد نیز  15كارايی به بیش از 

بودن كارايی كنترل شیمیايی توسط كشاورزان را 

. كنند یمپاشی  بیان  از محلول نداشتن آگاهی فنی

 و ديدگاه نظر يدمؤتحقیق اين از  آمده دست بهنتايج 

 امولسیون، زيرا در اغلب تیمارهای است نآنا

فنیتروتیون و دلتامترين در  اين آزمايش، درصد 

درصد بود. بنابراين از جمله 10كارايی باالتر از 

در كاهش درصد كارايی كنترل  مؤثر های عامل

به  توان یمسطح اجرايی  مادر دری علیه سن شیمیاي

، یپاش سم ةنداشتن آگاهی بیشتر كشاورزان از نحو

زمان و میزان بارندگی و دمای محیط و در نهايت 

ريزش سن مادر اشاره كرد. چنانچه میزان  بارهای

از  پسساعت  07در كمتر از  متر یلیم 30بارندگی

صفر به  یپاش سممیزان كارايی  رخ دهد یپاش سم

ريزش سن  ةدر اوايل دور یپاش سم. همچنین رسد یم

درصد  تواند یمسن گندم  دوبارة مادر به خاطر ريزش

 كارايی كنترل شیمیايی را كاهش دهد.

داشتن نقاط ضعف  باوجودعلیه سن مادر  یپاش سم

 ۀشت مانندآفاتی  آسیب و زياناز  تواند یمشده  اشاره

گیری كند. از خوار و تريپس جلو گندم، زنبور ساقه

علیه سن مادر اين است كه در  یپاش سم های يتمز

 ۀسموم به دلیل فاصل ةماند اين مرحله میزان باقی

در  یپاش سمبرداشت، كمتر از  هنگامزمانی بیشتر تا 

پورگی است. از پخش شدن آفت در سطح  ۀمرحل

علیه  یپاش سمجلوگیری و درنتیجه سطح  گسترده

 اهد يافت.سن گندم نیز كاهش خو ةپور

در حالت كلی برای داشتن كارايی مطلوب در 

 :شود یمپیشنهاد  يرزعلیه سن مادر موارد  یپاش سم

علیه سن مادر بايد در مناطقی انجام  یپاش سم. 7

شود كه تنوع و فعالیت دشمنان طبیعی كمتر است. 

غلب در كشت ديم تنوع دشمنان طبیعی كمتر از ا

 شی از سن مادر درنا آسیب و زيانكشت آبی بوده و 

 .استاز ديمزارها  تر تحمل قابلآبی  كشتزارهای

يژه در و به. آستانۀ زيان اقتصادی علیه سن مادر 0

ی در مناطقی پاش سمكشتزارهای آبی بايد اصالح شود و 

متمركز شود كه تراكم سن مادر در آن بیشتر بوده، 

 همچنین پیشینۀ ريزش سن در اين مناطق باال باشد.

ی پايرترويیدی مانند دلتامترين ها كش حشره. 3

يژه با فرموالسیون ريزكپسول در مقايسه با سموم و به

به نسبت بااليی داشته و  دوامفسفرة آلی كارايی و 

 شود. یماستفاده از اين گروه برای كنترل سن مادر تأكید 

از ديدگاه مديريت آفت در كشاورزی پايدار، . 7

مادر محدودتر و  علیه سن یپاش سمسطح  بايست یم

علیه سن  یپاش سمكارايی آن افزايش يابد. همزمان با 

مادر، تنوع و فعالیت دشمنان طبیعی باال بوده و 

، در ارتباط ها آناز  يتو حماضروری است برای حفظ 

با كنترل شیمیايی علیه سن مادر تجديدنظر صورت 

فنی،  یها جنبهعلیه سن مادر از  یپاش سمپذيرد تا 

 پذير باشد. و اقتصادی توجیه طیمحی يستز

با   Deltamethrin EC 2.5% 7318. در سال 5

 7311درصد و در سال 8/0زدگی  میانگین سن

Fenitrothion CS 20%   وDeltamethrin EC 2.5%  با

های مطلوب تیمار 7و  1/0زدگی  میانگین درصد سن

بودند. اين مطلب نشانگر دوام مناسب دو تركیب 

، ها پورهیر بر جمعیت تأثبا  اند توانستهكه  است مورداشاره

 ی گندم شوند.ها دانهدار  یمعنزدگی  بازدارندة سن

. امروزه برای كنترل شیمیايی سن مادر كه بر پايۀ 8

شود، استفاده از  یمآستانۀ زيان اقتصادی موجود انجام 

شود.  ینميی مانند فنیترتیون پیشنهاد ها كش حشرهدانۀ 

شود كه  یمنها در مناطقی توصیه اين فرموالسیون ت

تراكم سن مادر خیلی باال نیست و دوم احتمال  نخست

 ی وجود دارد. پاش سمبارندگی پس از 

ی علیه سن مادر با توجه به شرايط آب و پاش سم. 1

روز پس از نخستین ريزش صورت 70-5هوايی منطقه، 

 گیرد.
 

 سپاسگزاري

ور به كش پزشکی یاهگتحقیقات  ۀسسؤم مسؤوالناز 

و از همکاران  همچنین ،دلیل پشتیبانی فنی و مالی

آباد مركز  ايستگاه تحقیقات اسماعیل های كاردان

 هتحقیقات استان قزوين كه در اجرای اين پروژ

 .گرددمی قدردانی ، تشکر وهمکاری داشتند
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