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) Noctuidae  با استفاده از طعمه (Bt) Bacillus thuringiensis جامد نیمه)Semisolid( ،89 -81(: 1)35. چغندرقند . 
 

 چکیده
 این آفتتالرو  .شودمحسوب می چغندرقندترین آفات یکی از مهم Denis & Schiffermüller Agrotis segetum برطوقهآفت 

ایتن گتردد. قطع ریشه از ساقه و خشکیدن گیاه جوان می سببچغندرقند تغذیه کرده و از سن دوم به بعد از ناحیه طوقه 

 Btدر این تحقیق کارآیی طعمه های آذربایجان غربی و لرستان انجام شد. در استان 1394تا  1392های تحقیق طی سال

و طعمته  های متتداول )استتفاده از محلتول ستموم فستفرهدر مقایسه با روش (Semisolid) جامدنیمه تهیه شده به روش

 های آذربایجان غربی و لرستان مورد بررسی قرار گرفت. در ابتتدای فلتر رشتد تیمارهتای دورستبان( در استانمسموم

یه ته Btطعمه و تجاری )بایلوپ(  Bt با تجاری )بایلوپ(، محلول پاشی Bt پاشی با طعمه ، درصد EC 8/40 )کلرپیریفوس(

چته و در دو مرحله، هفت روز پس از ظهور گیتاه تکرار چهار، در قالب طرح بلوك کامر تلادفی با نیمه جامدشده به روش 

مته تیمتار طعنشتان داد کته  مرکبگردید. در استان آذربایجان غربی نتایج تجزیه واریانس  اعمالدر مزرعه  ،روز بعد 10

ود. در بطور معنی دار از سایر تیمارها بهتر ب را داشت وبیشترین میزان کاهش خسارت خسارت،  درصد 3/4با  Btجامد نیمه

 Btجامتد نیمتهو طعمه )کلرپیریفوس(  دورسبان کشحشرهها، کارآیی استان لرستان بر اساس نتایج تجزیه و تحلیر داده

 نسبت به سایر تیمارها بهتر بود.

 
 Bt، طعمه نیمه جامد )کلرپیریفوس( ، دورسبانAgrotis segetumچغندرقند،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه 

-ز محصوالت زراعیا (.Beta vulgaris L)چغندرقند 

 140823بوده و سطح زیرکشتت آن حتدود صنعتی مهم کشور 

 57376تن و متوسط عملکترد  8079807هکتار با میزان تولید 

ربتی کیلوگرم در هکتار برآورد شده استت. استتان آذربایجتان غ

 هکتتار چغندرقنتد، میتزان تولیتد 40136دارای سطح زیرکشت 

 کیلتوگرم در هکتتار و 61062تن و متوسط عملکرد  2450794

د، هکتار چغندرقن 426288استان لرستان دارای سطح زیرکشت 

ر دوگرم کیل 60015تن و متوسط عملکرد  426288میزان تولید 

 41500 اند. سطح مبارزه با آفات چغندرقند در کشتورهکتار بوده

 .  (Anonymous 2017)هکتار بوده است

در  Bacillus thuringiensis Berlinerبررسی روی 

عنتوان عامتتن کنتترل بیولوژیتتک هکشتور مصتر و نقتت  آن بت

احتن بالپولکداران آفت پنبه و چنتد گونته دی تر انجتام شتد. مر

غربتال ری، تولیتد صتنعتی و تجتاری پتاتوژن صتورت گرفتتت. 

فرموالسیون طعمه سبب افتزای  میتن بته تغذیته و هم نتین 

و ستایر  Spodoptera littoralisزمان در دسترس برای آفت 

عتده مثیر مختر  در قستمت أو با تها شد آفات از راسته پروانه

 ). (Salama 1984 دمیانی، جمعیت آفات را کنترل نمو

 Agrotisروی دوگونه آفت  Btکاربرد محلول و طعمه 

ipsilon  وSpodoptera  littoralis  در محصول سویا توسط

 Btبررسی شد. در اثر کتاربرد طعمته  (1995) و همکارانسالما 

محاسبه و در  درصد Agrotis ipsilon 4/96-1/96مرگ ومیر 

  littoralis Spodoptera مترگ ومیتر Btاثر کاربرد محلتول 

 3/97بود که پس از کاربرد مرحله دوم محلول، به درصد  3/88

 افزای  یافت. درصد

ای به منظور تعیین اثر ذرت تراریخته حتاوی ژن مطالعه

Bt (Events MON 810 and Bt11)  بتر تتوده الرو ستنین

ثیر أصورت گرفت. ت  A.segetumاول و چهارم و جدول زندگی 

 و ذرت تجتاری Bt (Bt11)دو الین ذرت تراریخته حتاوی ژن 

گیتری شتد کته ( روی پارامترهای زیستی حشره اندازهBt)بدون

نتایج مشابه نبتود. تغذیته از دو نتوع ذرت بتر روی زمتان بقتا  

دار نداشتت. بتا ایتن حتال، معنی ثیرأالروهای سن اول حشره ت

 Btمیان ین جمعیت الروهایی که از ذرت تراریختته حتاوی ژن 

(Bt11) داری کمتتر بتود. تغذیته از طور معنتیهتغذیه کردند، ب

داری روی ثیر معنتیأ، تتBt (Bt11)ذرت تراریخته حتاوی ژن 

رشد و نمو و زمان بقا  الروهای سن چهارم یا طول عمر پروانه 

این حال توانست، دوره رشد و نمو مرحله شفیره را به  نداشت. با

هایی که الرو آنهتا ندازد. تعداد تخم کمتری توسط پروانهاخیر أت

تغذیتته کردنتتد، در  Bt (Bt11)از ذرت تراریختتته حتتاوی ژن 

گذاشته شتد. ایتن  MON10( Bt)بدون مقایسه با ذرت تجاری

، اثتر Bt (Bt11)مطالعه نشان داد، ذرت تراریختته حتاوی ژن 

 در شترایط مزرعته نتدارد A.segetumقابن توجهی بر کنترل 

(Caballero et al.1991). 

وسیله طیف وسیعی از دشمنان طبیعی مورد هبرها بطوقه

تترین آنهتا عبارتنتد از زنبورهتای شتوند، مهتمحمله واقتع متی

 :Bonnetia comta (Dipteraهتا ماننتدپارازیتوییتد، م تس

Tachinidae)  و تعتتدادی از شتتکارگرها. زنبتتور پارازیتوییتتد

Apanteles ruficrus های مبارزه بیولوژیک استفاده در برنامه

هتتای هتتا شتتامن سوستتکشتتود و متتتداولترین شتتکارچیمتتی

Carabidaeهتا هستتند. ها، شیخک، مورچته و پرنتده، بالتوری

ها در مزارع سنتی مفید هستند، چرا که آنها زمین را کنده و مرغ

نتتد. کنتغذیتته متتیبرهتتای نزدیکتتی ستتطح ختتا  طوقتتهز ا

 (Braconidae)برهتتتا عبارتنتتتد از: پارازیتوئیتتتدهای طوقتتته

Snellenius manilae  یتتتک گونتتته زنبورکوچتتتک شتتتبیه

با این تفاوت که یک ستلول سته گتوش  spp. Cotesiaجنس

بسته در بال جلویی و چشم پرمتو دارد. ایتن زنبتور پارازیتوئیتد، 

بتر را پارازیتت ست و تنهتا الروهتای طوقتهاختصاصی میزبان ا
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تخم درون الرو طوقه بر گذاشته و  3-5کند. یک زنبور ماده می

شتوند. چرخته ها هم در کنار بتدن میزبتان تشتکین متیشفیره

یک هفته زندگی  کشد و معموالًروز طول می 4-8زندگی زنبور 

هتای و م تس .Cotesia sppکند. از دی تر پارازیتوئیتدها می

Tachinidae باشندمی (Siddig 1987).  

ای کته بته ای، آزمایشت اهی و مزرعتهمطالعات گلخانه

در   .Agrotis ypsilon Hufبتر منظتور کنتترل کترم طوقته

پاشتتی کنتتاکی مرکتتزی انجتتام گرفتتت نشتتان داد کتته محلتتول

ثیر أروی الرو سن یک تت AgipMNPV سوسپانسیون ویروس

از دریافت دز کافی از این  تری داشت. الرو سن اول پسکشنده

روز و در اوایتن  6تا  3 پس ازاش متوقف شده و ویروس، تغذیه

کته مرحلته مترگ در الرو ستن . در حتالیاز بین رفتسن دوم 

ثیر دز أروز پتتس از دریافتتت ویتتروس بتتود. تتت 9تتتا  4چهتتارم، 

زیرکشندگی ویروس روی الرو سن سوم و پنجم خیلتی پتایین 

 پاشتی سوسپانستیونیر بتود. محلتولثأتتبود و روی شفیره بی

AgipMNPV  الروی در شرایط مزرعته بته  4و  3روی سنین

 .Prater et al)درصد مرگ و میر ایجاد نمود  93تا  75میزان 

2006). 

طتور معمتول در ختا  زنتدگی هبت A. segetumالرو 

ویژه هکند و از گیاهان جوان محصوالت زراعی و کشاورزی بمی

لم ند و کلوبیا، فلفن، بادمجان، توتون، چغندرقزمینی، ذرت، سیب

 (Anonymous 2008).  کندتغذیه می

در ایران بر اساس توصیه سازمان حفت  نباتتات جهتت 

 85 پتودر وتابتن کنترل کرم طوقه بتر )اگتروتیس( از کارباریتن

در هکتتار  درصتد 5تا  3طعمه مسموم  50-80به میزان  درصد

هتای اگتروتیس و ا تفریخ تخمدر اواین روی  گیاه و همزمان ب

ر هکتار دبه میزان دو لیتر  درصد امولسیون شونده، 60دیازینون 

 .(Noorbakhsh et al. 2011) شوداستفاده می

 یریفوس و اندسولفان برای کنترل این آفتتپسموم کلر

  (Anonymous 2008). در ترکیه استفاده شده است

را  Btجدایته بتاکتری  78تعتداد در آزمایشی در افریقا، 

جهت یافتن باالترین میزان  A. segetumبرای غربال ری علیه 

ستنجی اولیته کشی انتخا  کردنتد. طتی زیستتفعالیت حشره

علیه الرو ستن یتک  Btایزوله  78تال تکریس-ورتوط اسپتمخل

A. segetum  ایزوله پتس از  52مورد آزمای  قرارگرفت. تعداد

مرگ  درصد 100و تعداد هفت ایزوله درصد  60سه روز بی  از 

جدایته بته منظتور انجتام  12میر روی الروها ایجاد نمودنتد.  و

ی شتیکت  روحشتره نیاثتر پتروتئ یبررسسنجی ثانویه زیست

Vegetable insecticide protein (VIP)   در برابر الرو سن

 سنوزن و   یافزامیزان روز،  هفت پس از سوم انتخا  شدند.

پتتس از تجزیتته و تحلیتتن ال تتوی  ثبتتت شتتد. مربوطتته یالرو

 .Bعلیته Vip3Aپالسمید، بیشترین فعالیت درتوکسین جدایه 

thuringiensis kurstakiبیتتان شتتد ، (Ben Hamadou-

Charfi et al. 2015). 

 Bacillusبتاکتری Vip3Aa16فریقا نحوه عمتن آدر 

thuringiensis BUPM9  وCry1Ac  بتتاکتری نوترکیتتب از

 A. segetumروی  (BNS3Cry-(pHTcry1Ac)هتای سویه

پروتوکستین با تبدین آزمای  شد. آنزیم پروتئاز الرو اگروتیس، 

Vip3Aa16   62توکسین کروبه  ( کیلو دالتتونKDa )فعتال ،

تیمتار  A. segetumهتای معتده الرو ستلولآسیب گسترده در 

-Ben Hamadou) شد ، ایجاد نمودVip3Aa16شده با سویه 

Charfi et al. 2013). 

 .Aهتای جتدا شتده از زایی تمام ایزولتهفعالیت بیماری

segetum  روی الروهتتای حشتتره متتذکور متتورد بررستتی قتترار

 هشت ،Entrococcus gallinarum (Ags8)گرفت. باکتری 

( را روی درصتد 60) روز پس از مصرف، بیشترین مترگ ومیتر

 . (Sevim et al. 2010) آفت نشان داد

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201113000980
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201113000980
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201113000980
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201113000980
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201113000980
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201113000980


  … بر چغندرقندکنترل بیولوژیک طوقه                                             84

در  2008-2007های طی سالکه ای مطالعه مزرعهدر 

الرویتن،  کت حشترهچهتار ثیر أبه منظور بررستی تت پاکستان

کترم  در کنتترلهوستاتیون، آسفات و پراویتدو )ایمیداکلوپریتد( 

 نتایج نشان داد، انجام گرفت .Agrotis ypsilon Hufبر طوقه

چنتد داری بر کنترل آفتت داشتته، هرثیر معنیأکه همه سموم ت

 . ((Ali et al. 2011 کارآیی سم پراویدو و الروین بیشتر بود

ثیر سموم شتیمیایی أمنظور بررسی ت در آزمایشی که به

کتار (، لینتات )متومیتن( و طعمته مستموم استوارد )ایندوکسی

  .Hufبتر دیپترکس+شکر+سبوس برنج در کنترل کرم طوقته

Agrotis ypsilon  انجتتام گرفتتت، بتتین تیمارهتتای آزمایشتتی

هتا بتا داری مشاهده ن ردید اما اختالف همته آناختالف معنی

 .(Shakur et al. 2007)ر بود داتیمار شاهد معنی

کنتتترل ی روش امتتن ارائتته ،هتتدف از ایتتن پتتژوه 

 Btجامتد طعمه نیمته بیومیکر ک آفتبا استفاده از  بیولوژیک

  بود. چغندرقند در گیاهآگروتیس برای مبارزه با  برای
 

 هامواد و روش

هتای در استان 94 و 93، 92های این تحقیق طی سال

 2500 لرستان انجام گردید. زمینی به مساحتغربی و آذربایجان

و  انتخا  و عملیات زراعی کاشت، داشتت در هر محن مترمربع

رت برداشت چغندرقند طبق عرف منطقه انجام شد. ابعاد هتر کت

تته متر، فاصله دو بوسانتی 50متر، فاصله خطوط کشت  10×10

 1-2متر، عمتق کشتت سانتی 10-20روی ردیف پس از تنک 

بذر هکتار و رقم  کیلوگرم در 5-8ر، میزان بذر مصرفی متسانتی

 بتود. دورتی در لرستان و آنتیک در آذربایجتان غربتی قندچغندر

 تیمارهای مورد بررسی شامن موارد ذین بودند:

)محصول شرکت  درصد EC 8/40 )کلرپیریفوس( دورسبان -1

 .لیتر در هکتار دوبه میزان سم( گن

 بتتا تجتتاری )بایولتت  Btلیتتتر  پتتنجبتتا ترکیتتب  Btطعمتته -2

واحتد  6/8×1010به میتزان  CFUو  فرموالسیون سوسپانسیون

کیلوگرم ستبوس  100لیتر آ  و  50(، لیترساز در هر میلیکلنی

 .در هکتار

ستتتیون فرموال بتتتا تجتتتاری )بایولتتت  Btپاشتتتی محلتتتول-3

ستاز در واحتد کلنتی 6/8×1010به میزان  CFUو  سوسپانسیون

 .لیتر در هکتار 2/1به میزان  ،(لیترهر میلی

موالستیون )فر Semisolidتهیته شتده بته روش  Btطعمه -4

و  اختصاصی بخ  تحقیقتات کنتترل بیولوژیتکطعمه مسموم 

( استتپور 2/5×1011درصتتد متتاده متترثره در هتتر گتترم طعمتته 

(Marzban 2012 and 2014 ) به میزان معادل تیمتار طعمته

Bt  

  .انجام شد( پاشیآ شاهد )-5

 پاشتی نتواریپاشتی و طعمتهتیمارها به صورت محلول

هتای تکرار و در قالب طرح آزمایشی بلو  چهار، در روی پشته

طور همزمان، هفت روز پس از ظهور گیاه ته هکامن تصادفی ب

و  روز بعد )طی دو مرحله( در مزرعته 10 تکرار آنزنی( و )جوانه

واحدهای آزمایشتی ند. بین شد اعمال در شرایط آلودگی طبیعی

بترداری متر به عنوان فاصله درنظر گرفته شد. با انجام نمونه دو

پژمرده شتده(  های خسارت دیده )قطع وصورت شمارش بوتههب

و سالم در پایان مرحله الروی نسن اول، یک ماه پس از اعمال 

کتادر یتک متتر  چهتاردر  تیمارها، درصد خسارت تصحیح شده

 .Pedigo et al) تعیتین گردیتدبا استفاده از فرمول زیر  مربع،

1986). 

 =درصد خسارت تصحیح شده]+ تعداد بوته پژمرده(
 )تعداد بوته قطع شده /کرتتعداد کن بوته در  [ ×100

در طرح  مدل خطی کلی ها با روشتجزیه واریانس داده

 . شد انجام SASافزار های کامن تصادفی با استفاده از نرمبلو 
 

 نتایج 

غربی در ستال نتایج تجزیه واریانس دراستان آذربایجان

بتتر نشتتان داد کتته از نظتتر میتتزان خستتارت کتترم طوقتته 1392
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دار در ستطح چغندرقند بین تیمارهتای مختلتف، تفتاوت معنتی

 (.1)جدول  شتوجود دا درصد یک احتمال
 

بر چغندرقند در تجزیه واریانس میزان خسارت کرم طوقه 1جدول 
  تیمارهای مختلف در استان آذربایجان غربی

 1392سال  در
 

 میان ین مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 ns 08/0  3 بلو  )تکرار(
 19/143 ** 4 تیمار

 20/0 6 اشتباه آزمایشی

ضریب تغییرات 
)%( 

16/4  

 دارغیرمعنی ns  و  درصد یک دار در سطح احتمالمعنی **

در  1392خسارت دیده در سال میان ین درصد بوته 

 نشان داده شده است. 1تیمارهای مختلف در شکن 

 

 

 

 

 

 
بر میان ین درصد بوته خسارت دیده توسط کرم طوقه 1شکر 

ال س رد چغندرقند در تیمارهای مختلف در استان آذربایجان غربی
1392 

( در 1955مقایسه میتان ین تیمارهتا بته روش دانکتن )

 تیمارهتا، میتزان خستارت کترم کلیتهنشان داد که  1392سال 

دار طتور معنتیهبر چغندرقند را نسبت بته تیمتار شتاهد بتطوقه

ر کاه  دادند. بیشترین میزان کاه  خسارت مربوط بته تیمتا

ر دار از ستایطتور معنتیهو بت Bt Semisolid جامتدنیمه طعمه

از  بهتتر Btپاشتی بتا تیمارها بهتر بود. هم نین تیمار محلتول

یمتار تبهتتر از  Btپاشی با و تیمار طعمه Btپاشی با تیمار طعمه

 (. 2ارزیابی شد )جدول )کلرپیریفوس(  دورسبان

بر چغندرقند مقایسه میان ین میزان خسارت کرم طوقه 2جدول 
 بیغر آذربایجاندر تیمارهای مختلف به روش دانکن در استان 

 1392سال در 
 

گروه  میان ین ±SE تعداد تیمار
 بندی

 A 98/19±30/0 4 شاهد 

 B 98/12±20/0 4 دورسبان 

 Bt  4 14/0±96/8 Cپاشی با طعمه

 Bt  4 16/0±04/8 Cپاشی با محلول

 Bt Semisolid  4 22/0±23/4 Dطعمه

 

هتای خستارت دیتده، نتایج تجزیه واریانس درصد بوته

ظتر ننشتان داد کته از  1393دراستان آذربایجان غربی در سال 

ف، بر چغندرقند، بین تیمارهتای مختلتمیزان خسارت کرم طوقه

ل وجتود دارد )جتدو درصد یک دار در سطح احتمالتفاوت معنی

3.) 
 

بر چغندرقند در تجزیه واریانس میزان خسارت کرم طوقه 3جدول 
 1393سال در غربی تیمارهای مختلف در استان آذربایجان

 
 میان ین مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 ns 09/2 3 بلو  )تکرار(
 83/222** 4 تیمار

 84/1 6 اشتباه آزمایشی

  69/9 ضریب تغییرات )%(
 دارغیرمعنی ns  و درصد یک دار در سطح احتمالمعنی **

میان ین درصد بوته خسارت دیده در هر کرت در ستال 

 نشان داده شده است. 2تیمارهای مختلف در شکن در  1393

 

 

 

 

 
 

 

بر چغندرقند در میان ین میزان خسارت کرم طوقه 2شکر 
 1393سال  در تیمارهای مختلف دراستان آذربایجان غربی
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( در 1955مقایسه میتان ین تیمارهتا بته روش دانکتن )

م نشان داد که تمامی تیمارها، میتزان خستارت کتر 1393سال 

 یدارطتور معنتیهرا نسبت به تیمار شتاهد بت قندچغندر برطوقه

ر کاه  دادند. بیشترین میزان کاه  خسارت مربوط بته تیمتا

تتر دار از سایر تیمارهتا بهطور معنیهو ب Bt Semisolidطعمه 

پاشتی بتا و تیمار طعمته Btبود. هم نین تیمار محلول پاشی با 

Bt ار ز تیمتار بهتر ادر یک گروه آماری قرارداشتند و هر دو تیم

 (. 4ارزیابی شد )جدول  )کلرپیریفوس( دورسبان
 

ر بر چغندرقند دمقایسه میان ین میزان خسارت کرم طوقه 4جدول 

  ،غربیاستان آذربایجان تیمارهای مختلف به روش دانکن در

 1393سال 
 

گروه  میان ین ±SE تعداد تیمار
 بندی

 A 03/24±40/1 4 شاهد 

 B 18/18±32/0 4 دورسبان 

 Bt  4 48/0±63/12 Cطعمه پاشی با 

 Bt  4 25/0±66/10 Cمحلول پاشی با 

 Btطعمه 

Semisolid  
4 13/0±42/4 D 

 

 درنتایج تجزیه واریانس درصد بوته های خسارت دیتده 

 ست. انشان داده شده  5 در جدول 1393استان لرستان در سال 
 

بر چغندرقند در طوقهتجزیه واریانس میزان خسارت کرم  5جدول 

 1393سال  در تیمارهای مختلف در استان لرستان
 

 میان ین مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 ns 32/102 3 بلو  )تکرار(
 96/1682** 4 تیمار

 47/112 6 اشتباه آزمایشی

  69/20 ضریب تغییرات )%(
 دارغیرمعنی ns  و درصد یک دار در سطح احتمالمعنی **

در  1393میان ین درصد بوته خسارت دیده در سال 

 نشان داده شده است. 3تیمارهای مختلف در شکن 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ی مارهابر چغندرقند در تیمیان ین میزان خسارت کرم طوقه 3شکر 

 1393سال  در مختلف در استان لرستان
 

( در 1955مقایسه میتان ین تیمارهتا بته روش دانکتن )

و  Btنشان داد که تیمارهای شتاهد، طعمته پاشتی  1393سال 

روه از نظر درصد بوته خسارت دیده، در یک گ Btمحلول پاشی 

 نو دورستبا Bt Semisolidآماری قرار گرفتند و با تیمارهتای 

داشتتند.  رصتددیک  دار در سطح اختالف معنی)کلرپیریفوس( 

 Semisolid Btو )کلرپیریفتوس(  بنابراین تیمارهای دورستبان

ت ترین تیمتار جهتدرصد، مطلو  50/35و  35/24به ترتیب با 

 (.6گردیدند)جدول عرفی بر مکاه  خسارت کرم طوقه
 

 بر چغندرقند درمقایسه میان ین میزان خسارت کرم طوقه 6جدول

 1393سال  در لرستاناستان تیمارهای مختلف به روش دانکن در 
 

گروه  میان ین  ±SE  تعداد تیمار
 بندی

 A 23/72±67/1 4 شاهد

 Bt  4 35/8±38/66 Aطعمه پاشی 

 Bt 4 56/6±78/57 A محلول پاشی

 Bt Semisolid  4 82/1±50/35 Bطعمه 

 B 35/24±37/4 4 دورسبان 

 

 بحث 

هتای مختلتف بتاکتری سویهفرموالسیون مایع کارآیی 

Bacillus thuringiensis رویAgrotis segetum بن  توسط

 .Ben Hamadou-Charfi et al) و همکاران چرفی -هامدو

2013 and 2015) بته ستطح  هتاآن قرار گرفت.بررسی  مورد

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201113000980
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201113000980
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201113000980
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در شترایط آزمایشت اهی دستت یافتنتد.  درصد 60-100کنترل 

در شرایط مزرعته در پتژوه   درصد 5/95-5/64سطح کنترل 

  ید تحقیقات مذکور باشد.رتواند محاضر، می

 سالماو  (1984) سالماهای انجام شده توسط آزمای 

 ، نشتانBtعالوه بر تاییتد کتارآیی طعمته  (1985)و همکاران 

 درصتتد A. ipsilon 4/96-1/96دادنتتد کتته کتتاربرد آن روی 

ان و داشته است. تحقیق حاضر نیز در دو استان لرستت اثربخشی

 علیته Bt semisolidکاربرد طعمته  نشان داد، غربیآذربایجان

A. segetum  کتارآیی مناستبی  رصتدد 5/95-5/64کنتترل با

وع نتمتورد استتفاده و  Bt. گرچه گونه آفات، سویه داشته است

و ک ، در عین حال نتتایج نزدیتفرموالسیون طعمه متفاوت بوده

 .قابن توجه است

هتای نتایج این پژوه  نشان ر امکان جای زینی روش

 B. thuringiensisکنتترل بیولوژیتک بتا استتفاده از بتاکتری 

رد با سموم متداول متو  Semisolidبویژه در قالب فرموالسیون

 های اخیراستفاده بوده و این نتیجه پاسخ وی بخشی از ن رانی

های شتیمیایی روی محتیط و ک مورد اثرات خطرنا  آفتدر 

م ثر و ستالرکارگیری عوامن کنترل بیولوژیک متهتالش برای ب

 و همکتاران ایتنس توستطکه  باشدجای عوامن شیمیایی میهب

  نیز به آن اشاره شده بود. (2008)

را برای کنتترل  Btکاربرد طعمه  (1995)ول مس و ال

ثر دانستتند. متوُ Agrotis segetumبتر چغندرقنتد کرم طوقته

د ییتأرا ت ولمتس و الدست آمده توسط هتحقیق حاضر نتایج ب

 نماید.می

)کلرپیریفتوس(  در آزمای  استان لرستان، سم دورسبان

قترار  Bt Semisolidاگرچه در یتک گتروه آمتاری بتا طعمته 

گرفت، با ایتن حتال در مقایسته بتا تیمتار بیولوژیتک کتارآیی 

زاد و ختانیتری داشت. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات بی 

که این محققتین در نیز تطابق داشت به طوری (2013)کریمی 

هتای میکروبتی و کت آزمایشی که بته منظتور مقایسته آفتت

درصد پودر وتابتن، دیفلتوبنزورون  85شیمیایی )سموم کاربارین 

 .Virus agrotis virid ،Bدرصتتتد پتتتودر وتابتتتن،  25

thuringiensis subsp. kurstaki (Btk)  و شاهد( در کنترل

اند، میتزان پره زمستانه نخود در مزارع نخود دیم انجام دادهشب

، Bt kتلفات الرو آگروتیس را توستط ستم کارباریتن، بتاکتری 

، 97/48، 74/87دیفلتتوبنزورون بتته ترتیتتب ترکیتتب ویتتروس و 

کنند که کارآیی یو بیان م درصد گزارش نموده 1/65و  63/51

بیولوژیک و شیمیایی بهتر  موادسم کاربارین در مقایسه با سایر 

 بود.

ن یکی از اثرات نامناسب کاربرد ستموم شتیمیایی، ازبتی

 (1987)ستیدی  باشد. رفتن جمعیت دشمنان طبیعی آفات می

ز وستیله طیتف وستیعی اهبرها بطی تحقیقی بیان کرد که طوقه

ملته حشتکارگرها و پارازیتوئیتدها متورد دشمنان طبیعی اعم از 

 A. segetumعلیه  Bt semisolidشوند. کاربرد طعمه واقع می

 که در تحقیق انجام شده توستط نویستنده و همکتاران توصتیه

فت، شده است، با معرفی روش غیرشیمیایی در مدیریت کنترل آ

ضمن حف  جمعیت دشمنان طبیعی سبب ایجاد بستتر مناستب 

 آنها خواهد شد. فعالیت کنترلی

ای به منظور تعیین اثر ذرت تراریخته حتاوی ژن مطالعه

Bt (Events MON 810 and Bt11)  بتر تتوده الرو ستنین

 (1991)و همکتاران  کابتالروتوسط  A.segetumاول و چهارم 

صورت گرفت. این مطالعه نشان داد، ذرت تراریخته حتاوی ژن 

Bt (Bt11) اثر قابن توجهی بر کنترل ،A.segetum  در شرایط

مزرعه ندارد. بامقایسه نتایج به دستت آمتده در تحقیتق حاضتر 

 Btجامتد فرموالسیون نیمته درصد 5/95-5/64مبنی بر کنترل 

گیری از سطوح تکنولوژی بتاال روی آفت مذکور، نیازی به بهره

ماننتتد انتقتتال ژن در گیاهتتان تراریختتته بتته منظتتور کنتتترل 

A.segetum .وجود ندارد 
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