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 هاي حبوبات در مزارع لوبیاشته روي (DF 97% ®نسر)ال اسفیتكش ي حشرهیاكار
 

 4و روشنک قرباني 3، صدیقه اشتري2، محمدتقي توحیدي1اطمه شفقيف

پزشکی، مرکز تحقیقات و تحقیقات گیاهبخش . 2 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تهران، ايران.مؤسسه تحقیقات گیاهشناسی، بخش تحقیقات حشره. 9

 کشاورزي آموزش و تحقیقات پزشکی، مرکزگیاه تحقیقات بخش.  3 آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزي، کرمانشاه، ايران.

سازمان تحقیقات،  ،تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان لرستان. مرکز 4  ايران. ،اراک کشاورزي، ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان مرکزي، استان طبیعی منابع و

 .آموزش و ترويج کشاورزي، خرم آباد، ايران

 1/22/9311تاريخ پذيرش:                                     94/99/9311تاريخ دريافت: 

 چکیده
 محصول اين مهم آفات از ها،شته .باشدمی پروتئین از سرشار منابع ترينمهم از و بوده زيادي غذايی ارزش داراي لوبیا

کرمانشاه، مرکزي و لرستان  سه استاندر  سیاه باقال شتهکنترل  براي DF) %97 ®)النسر کش اسفیتحشرهيی آکار .هستند

با گرم در لیتر(  1/9و  7/2) هکتار در کیلوگرم 77/2 و 9 غلظتدو مذکور با  کشحشرهارزيابی شد. براي اين منظور، 

 ® سچ) متروزينپی ،لیتر در لیتر(میلی 1/2) هکتار در لیترمیلی SC 35% 272) ®کنفیدور) يداايمیداکلوپر هايکشحشره

 (WG 50% 7/2 پريمور پريمیکارب ،گرم در لیتر( 27/9) هکتار در کیلوگرم(® WP50%) 7/2 27/9) هکتار در کیلوگرم 

 پاشیمحلول .مورد آزمايش قرار گرفتتکرار  سهتصادفی با  هاي کاملدر قالب طرح بلوک (پاشیآب) شاهد و گرم در لیتر(

 از پس روز 94 و هفت سه، و قبل روز يک ها،شته جمعیت از بردارينمونهو  انجام آفت ظهور زمان به توجه با منطقه هر در

روز  در. شد استفاده برگ از بردارينمونه روش از تیمارها يمقايسه و شته تراکم تعیین جهت. گرفت صورت پاشیمحلول

 هکتار در کیلوگرم 77/2 و 9 هايغلظت در اسفیت و ايمیداکلوپريد تیمارهاي کرمانشاه استان پاشی درسوم پس از محلول

 داريمعنی اختالف رهکتا در کیلوگرم يک اسفیت تیمار مرکزي استان در زمان همین در. ندداشت را تاثیر باالترين ترتیب، به

 مشاهده ارهاتیم بین داريمعنی اختالف هرچند پاشیمحلول از پس سوم روز در لرستان استان در. داد نشانبا ساير تیمارها،  را

 کشحشره آمده دست به نتايج براساس. نشان داد را کارايی میزان بیشترين هکتار در کیلوگرم يک اسفیت تیمار اما نشد

 يی خوبی برخوردار است.آاز کار لوبیا شته کنترل براي هکتار، در کیلوگرم 77/2 غلظت با اسفیت

  .، مزرعه، شته، کنترل، لوبیااسفیت هاي كلیدي:واژه
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 مقدمه

 بقوالت هتیر از گیاهی ،.Phaseolus vulgaris L ،لوبیا

Fabaceae (Leguminosae) دنیا نقاط اکثر در که است 

 بوده همم حبوبات از يکی نیز ايران در لوبیا. شودمی کشت

 به 9311-17 زراعی سال در هکتار 921214 حدود و

 (Ahmadi et al., 2019).بود يافته اختصاص لوبیا کشت

 بسیار نآ آفات کنترل هايشیوه و لوبیا کشت هايسیستم

 لوبیا تاهکو رشد فصل لوبیا مانند محصولیدر . است متغیر

 شکاه را بیولوژيک عوامل تأثیر آيش، مکرّر هايدوره و

 در متعددي هايشته(. Trumble et al., 2000) دهندمی

 m.:e(H  بقوالت شته مانند شوند،می يافت لوبیا مزارع

Aphididae) Aphis craccivora Koch، باقال شته A. 

Aphididae) m.:e(H Scop fabae .نخود شته و m., e(H

Harris Acythosiphom pisum .Aphididae). با هاشته 

 و هارگب ريزش و پیچیدگی باعث گیاهی شیره از تغذيه

 ،تغذيه اثر بر همچنین. گردندمی شده تشکیل تازه هايمیوه

  هنامید عسلک که شیرين و چسبناک ترشحات خود از

 جلب باعث خود نوبه به که کنند،می ترشح شودمی

 و گرد تجمع و مختلف هايمگس و زنبورها ها،مورچه

 اين تغذيه، از ناشی خسارت بر عالوه. گرددمی خاک

 هب خسارت باعث نیز گیاهی هايويروس انتقال با آفات

 .(Sadeghi and Nouri, 2009) شوندمی میزبان گیاهان

 هايکشحشره مکنده مخرب آفات اين با مقابله براي

 انندم متعددي مشکالت به منجر که شودمی مصرف زيادي

 التمشک طبیعی، دشمنان رفتنبین از سموم، ماندهباقی

 براي .گرددمی آفات در مقاومت ايجاد و محیطیزيست

 اب جديد هايمولکول شناسايی مشکالت، اين بر غلبه

 موجودات براي کم سمیت انتخابی، کشیحشره خواص

 فاتآ تلفیقی مديريت در استفاده براي موثر و هدف غیر

 مقابل در حشرات اين (.Ghosal et al., 2013) ضروريست

 آن ولد و زاد حتی و بوده مقاوم هاکشحشره از تعدادي

                                                           
9 Fenpropathrin 

2 Imidacloprid 

 است شده گزارش ترسريع شدهسمپاشی تیمارهاي در

(Dunn and Kempton, 1969 .)عدم که آنجايی از 

 و لیدتو هزينه افزايش تنها نه سموم، صحیح بکارگیري

 موجب بلکه دارد همراه به را زيست محیط آلودگی

 ايرس جمعیت انتقال سبب حتی و مقاوم نژادهاي پیدايش

 بیماري و اي دونقطه تارتن زنجرک،کنه مانند آفات

از اين  شود،می لوبیا کشت مناطق ديگر به ريشه پوسیدگی

 هايکشحشره به بخشی تنوع جهت در تحقیقات رو

 رسد.به نظر می ضروري متداول،

 چهار در 9پروپاترين فن کشحشره اثربخشی در پژوهشی 

 هايکشحشره با مقايسه در مختلف غلظت

m., e(Hآفت روي 3ديمتوات و 2يداايمیداکلوپر

Aphididae)  Aphis gossypii Glover .فن دارد 

 نشان را بخشیاثر بیشترين درصد 2 /9 غلظت در پروپاترين

 و درصد77/2 غلظت با پروپاترين فن آن از پس و داد

 Jana) گرفتند قراردرصد  227/2 غلظت با يداايمیداکلوپر

et al., 2006 .)که داد نشاندر هند  ايمطالعه نتايج 

ي مزرعه هاتهش کنترل براي تیمار موثرترين يداايمیداکلوپر

 Myzus  وAphis gossypii Glover  زمینیسیب

persicae Sulzer (Hem; Aphididae )اشدبمی 

(Ghosh, 2015 .)از تعدادي اثر پژوهش، يک طی 

 بررسی مورد A. gossypii بامیه شته روي نئونیکوتینوئیدها

 نعنوابه يداايمیداکلوپر بررسی اين در. گرفت قرار

 ضمن. گرديد ثبت شته اين روي کشحشره موثرترين

 شمناند روي تاثیري نئونیکوتینوئیدها از يکهیچ اينکه

 پژوهش. (Ghosal et al., 2013) نگذاشتند هاشته طبیعی

  سیستمیک کشحشره دو سمیت داد نشان ديگري

  Lipaphis erysimi شته روي 4متاسیستوکس و متواتدي

Kalt (Hem.: Aphididae)کشحشره از بیشتر بسیار 

بررسی  نتايج (.Gaurav, 2004) باشدمی تماسی

3Dimethoate  

4 Metasystox 

http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.academia.edu/download/36942381/Aphids.pdf&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm0gId7jOAB8UEOz6oObhAP80fvv6A&nossl=1&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.academia.edu/download/36942381/Aphids.pdf&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm0gId7jOAB8UEOz6oObhAP80fvv6A&nossl=1&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.academia.edu/download/36942381/Aphids.pdf&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm0gId7jOAB8UEOz6oObhAP80fvv6A&nossl=1&oi=scholarr
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Keyhanian et al. (2009) مومی شته روي 

 :Brevicoryne brassicae (L.) (Hem)کلم

 ))Aphididae مقدار به 9متیل ديمتون اکسی که داد نشان 

 تاثیر هکتار در لیتر 9 مقدار به ايمیداکلوپرايد و لیتر 7/9

 کلرپیريفوس ،3تیومتون ،2پريمیکارب با مقايسه در خوبی

اين آفت  کنترل جهت 1کلرفنتري و 7متروزينپی ،4متیل

 کسیا شده،سمپاشی قطعات در عملکرد بیشترين. داشت

 . آمد دستبه يداوايمیداکلوپر متیل ديمتون

 ینوئیدهانئونیکوت گروه از است کشیحشره يداايمیداکلوپر

 سیستم رد کولین استیل نیکوتینیک هايگیرنده روي که

. (Talebi Jahromi, 2011) گذاردمی اثر حشرات مرکزي

 در و شده وارد چوبی آوند در و بوده قطبی کشحشره اين

 ينپیريد مشتقات از متروزينپی. گرددمی پخش گیاه

 دو هر در و داشته سیستمیک و نفوذي اثر است آزومتین

 کشیحشره اثر. کندمی حرکت آبکش و چوبی آوند

 باشدمی استراز کولین آنزيم مهار صورت به پريمیکارب

 وبیچ بافت تمام در و جذب ريشه وسیله به کشحشره اين

 ;Sheikhi Garjan et al., 2009) گرددمی منتقل گیاه

Talebi Jahromi, 2011) .کشحشره يک سفیتا 

 در ايتردهگس طوربه که است سیستمیک مهم ارگانوفسفره

 یاهگ در سرعت به اسفیت. شودمی استفاده کشاورزي

 به اهبرگ و گیاه در کشحشره اين. کندمی پیدا انتقال

 سیارب حشرات براي که شودمی متابولیزه متامیدوفوس

 ,.Mohapatra et al) باشدمی اسفیت از ترخطرناک

 ارپايد شیمیايی نظر از هاکشآفت از دسته اين(. 2017

 روز ندچ يا ساعت چند به تنها شدنشکسته براي و نبوده

 کي هاکشحشره از دسته اين براي خود اين که دارند نیاز

  (.Talebi jahromi, 2011) شودمی محسوب برتري

 حیحص مديريت اعمال صورت در که نکته اين به توجه با 

 غمرعلی شیمبايی کنترل سموم، از اصولی استفاده و

                                                           
9 Oxydemeton-methyl 

2 Pirimicarb 

3Thiometon  

4 Chlorpyrifos-methyl 

 حداقل کردنوارد با تواندمی دارد که هايیمحدوديت

 مقاومت، زبرو تاخیرانداختن به با و طبیعی دشمنان به صدمه

 ،باشد آفات خسارت و جمعیت کاهش در مهمی عامل

 و يیآکار بررسی و شناسايی راستاي در حاضر پژوهش

باقال  شته سیاه کنترل جهت موثرتر هايکشحشره معرفی

 .شد انجام کشور لوبیاي مزارع در

 

 هامواد و روش

هاي کامل تصادفی بلوکدر قالب طرح ژوهش اين پ

کرمانشاه و  هاي مرکزي،تکرار در استان 3تیمار و  7با 

 در اجرا هب براس کنترل شته باقال،  لوبیا مزارع در لرستان

 بودند از : عبارت ي مورد بررسیتیمارها .آمد

کیلوگرم  77/2و  9دو غلظت  DF 97%) ®النسر) اسفیت

 UPL)شرکت  گرم در لیتر( 1/9و  7/2) در هکتار

به  SC)  %35 ®کانفیدانت) يداايمیداکلوپر ،(هندوستان

لیتر در لیتر( میلی 1/2) لیتر در هکتارمیلی 272مقدار 

®متروزين )چسپی، )شرکت کیمیاگر خاک(
 WG( 

 گرم در لیتر( 27/9) کیلوگرم در هکتار 7/2به میزان  50%

به (  WP%50 ®)پريمور پريمیکارب)شرکت سینجنتا(، 

)شرکت  گرم در لیتر( 27/9)کیلوگرم در هکتار  7/2میزان 

 .پاشی(و شاهد )آب گیاه(

 و متر 2 هابلوک بین فاصله مربع، متر 97 هااندازه کرت

پاشی لولمح شد. گرفته نظر در متر يک هاکرت بین فاصله

لیک هیدرو پاشهاي آزمايشی با استفاده از سمکرت

 422مصرفی حدود شد. میزان آب  انجامدار شارژي النس

 لوبیا در اهاينکه شتهبا توجه بهدست آمد. لیتر در هکتار به

 هر در پاشیمحلول فعال هستند، فصل اواخر و اواسط

-هنمونگرفت. انجام  آفات ظهور زمان به توجه با منطقه

 94و 7 ،3 و قبل روز 9 هايبرداري از جمعیت شته در زمان

 انجام شد. پاشیمحلول از پس روز

6Pymetrozine 

7 Trichlorfon  

 
 
 

https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/155.htm
https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/155.htm
https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/155.htm
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بوته  97از هر کرت به طور تصادفی ، برداري برگنمونهدر 

برگ بااليی و پايینی يک روز قبل از  2و از هر بوته 

 انتخاب ، جهت تعیین تعداد اولیه جمعیتپاشیمحلول

 94و  7، 3برداري در روزهاي گرديد و پس از آن، نمونه

د. جهت ر شه همین ترتیب تکرابعد از سمپاشی نیز، ب روز

هاي جدا شده در داخل بردن دقت آزمايش، برگباال

هاي پالستیکی ريخته شد تا در آزمايشگاه با دقت نايلون

ا هبیشتري مورد بررسی و شمارش قرار گیرند. شمارش شته

 ام شد.انجهاي دستی مو و لوپا استفاده از تشت آب، قلم ب

يی تیمارهــا از فرمــول آمنظــور تعیــین درصــد کــاربه

و  (Tilton and Henderson, 1955تیلتون ) –هندرسون 

 ند از: ي آن عبارتهامؤلفهگرديد. که بـه شرح زير استفاده 

Tb=  یپاشسمزنده در کرت تیمار قبل از  حشرهتعداد، 

Ta  =  یپاشسمزنده در کرت تیمار بعد از  حشرهتعداد ،

Ca  = پاشی شاهد بعد از آبزنده در کرت  حشرهتعداد

Cb =  یپاشسمزنده در کرت شاهد قبل از  حشرهتعداد . 
 

[1 −
Ta×Cb

Tb×Ca
] ×  کش= درصد تاثیر آفت100

و با استفاده از دانکن  ها توسط آزمونمقايسه میانگین

صورت  Ver 9.1 (SAS Institute, 2001) افزارنرم

 گرفت.

 نتایج

هاي مربوط به میانگین تلفات تجزيه واريانس داده

ان داد ی نشپاشسمها در استان کرمانشاه سه روز بعد از تهش

در سطح يک درصد تفاوت آماري  که بین تیمارها

مقايسه  .(P=0.003; F(4,8)= 9.53)دار وجود دارد معنی

میانگین تلفات در روز سوم نشان داد که بین تیمارهاي 

ین يی کمتري بآمختلف تنها تیمار پريمیکارب از کار

اي از ساير برخوردار بود و در گروه جداگانهتیمارها 

حالی بود که در اين . اين در(9)جدول  تیمارها قرار گرفت

و  (P=0.352; F(4,8)= 1.28)استان در روزهاي هفتم 

پس از سمپاشی،  (P=0.116; F(4,8)= 2.60)چهاردهم 

در روز هفتم پس  .داري مشاهده نشدتفاوت آماري معنی

در  و اسفیت يک کیلوگرم در هکتار، تیمار پاشیاز محلول

ی، تیمارهاي ايمیداکلوپرايد پاشسمروز چهاردهم پس از 

را در  بیشترين تاثیر و اسفیت يک کیلوگرم در هکتار

کنترل اين آفت، در استان کرمانشاه داشته است، هرچند 

 با ساير تیمارها وجود هاي بین اين تیمارداریمعناختالف 

(.9نداشت )جدول 

 
 .شته لوبیا در استان کرمانشاه روي هاکشيی تیمارهاي مختلف حشرهآدرصد کار( SE±مقايسه میانگین ) -9جدول 

Table1. Mean efficacy (± SE) percentage of different insecticides on bean in Kermanshah province. 

Mean ± SE 
+days after treatment Dosage Treatment 

+14 +7 +3 
84.48±2.83a 93.11±1.26a 89.14±2.22a 1 kg ha-1 Acephate 
77.30±2.43a     86.85±1.93a 86.12±2.46a 0.75 kg ha-1 Acephate 
87.24±5.81a 90.68±2.48a 91.45±2.07a 250 ml ha-1 Imidacloprid 
69.80±5.04a 88.11±4.05a 86.49±3.00a 0.5 kg ha-1 Pymetrozine 
79.90±6.33a 79.48±7.35a 67.41±4.57b 0.5 kg ha-1 Pirimicarb 
10.84 8.30 6.39  CV% 

Means with the same letters in each column are not significantly different at 1% level (Duncan test). 

 

 

ا ههاي مربوط به میانگین تلفات شتهتجزيه واريانس داده

اد سمپاشی نشان د روز بعد از و هفت در استان لرستان، سه

 داري وجود ندارداختالف آماري معنی که بین تیمارها

(P=0.15; F(4,8)= 2.27) (P=0.14; F(4,8)= 2.29) .

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enIR821IR821&sxsrf=ALeKk01S68zZmxZF5Iylx59QsEzMxWLUhg:1585463615932&q=efficacy&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj52oadiL_oAhVBkMMKHSH3BToQkeECKAB6BAgUECQ
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مقايسه میانگین تلفات نشان داد که تیمار اسفیت يک 

پس از  روز سومین و هفتمینم در هکتار در کیلوگر

رچند ه ی بیشترين تاثیر را در کنترل اين آفت داشتهپاشسم

 داري با ساير تیمارها نداشتهکه از نظر آماري اختالف معنی

 بین تیمارها، یپاشسمروز چهاردهم پس از در اما  .است

داري در سطح يک درصد وجود تفاوت آماري معنی

. مقايسه میانگین (P=0.008; F(4,8)=15.50) اشتد

تلفات نشان داد که تیمارهاي اسفیت يک کیلوگرم در 

کیلوگرم در هکتار و  77/2هکتار و اسفیت 

رين تاثیر ی بیشتپاشسمهفته پس از  دو يد، دراايمیداکلوپر

اند و در گروهی جداگانه را در کنترل اين آفت نشان داده

(.2اند )جدول گرفتهبا دو تیمار ديگر قرار 

 

 .در استان لرستانشته لوبیا  ها رويکشيی تیمارهاي مختلف حشرهآدرصد کار(  (SE±مقايسه میانگین ) -2جدول 

Table 2. Mean efficacy (± SE) percentage of different insecticides on bean in Lorestan province. 

 Mean ± SE+days 

after treatment 
 

Dosage Treatment 
+14 +7 +3 
92.75±1.37a 84.11±4.96a 80.34±0.96a 1 kg ha-1 Acephate 
92.11±0.98a    79.66±3.07a 69.40±5.65ab 0.75 kg ha-1 Acephate 
85.17±3.34a 74.32±6.34 68.96±1.52ab 250 ml ha-1 Imidacloprid 
69.39±4.49b 68.09±11.09a 63.27±2.33b 0.5 kg ha-1 Pymetrozine 
69.07±4.29b 76.84±9.43a 63.57±6.33b 0.5 kg ha-1 Pirimicarb 
6.33 8.94 2.55  CV% 

Means with the same letters in each column are not significantly different at 1% level (Duncan test). 

 

 

 هاتهش تلفات میانگین به مربوط هايداده واريانس تجزيه

، (P<0.0001; F(4,8)=68.39) سه مرکزي، استان در

  روز و چهارده (P<0.0001; F(3,9)= 32.39)هفت 

(P<0.0001; F(4,8)= 276.86)بین پاشیسم از بعد 

ي را دارمعنی آماري تفاوت درصد يک سطح در تیمارها

 در روز سوم تلفات میانگین مقايسه(. 3 جدول) نشان داد

 ر،هکتا در کیلوگرم يک اسفیت تیمار که داد نشان

 اختالف اب داشته، آفت اين کنترل در را تاثیر بیشترين

 رارق تیمارها ساير با جداگانه گروهی در داريمعنی آماري

تیمارهاي اسفیت يک کیلوگرم در هکتار و  ه است.گرفت

کیلوگرم در هکتار در روز هفتم پس از  77/2اسفیت 

سمپاشی و تیمارهاي اسفیت يک کیلوگرم در هکتار، 

 يد درکیلوگرم در هکتار و ايمیداکلوپرا 77/2اسفیت 

پاشی باالترين درصد چهاردهمین روز پس از محلول

ي در داریمعنبا اختالف آماري يی را داشتند و آکار

(.3 )جدول گروهی جداگانه با ساير تیمارها قرار گرفتند

 

 
 .در استان مرکزيشته لوبیا  ها رويکشدرصد کارايی تیمارهاي مختلف حشره (SE±مقايسه میانگین ) -3جدول 

Table 3. Mean efficacy (± SE) percentage of different insecticides on bean t in Markazi province. 

 Mean ± SE+days 

after treatment 
 

Dosage Treatment 
+14 +7 +3 
98.18±0.25a 90.50±0.8a 84.36±1.04a 1 kg ha-1 Acephate 
96.44±0.44a     82.21±0.76b 72.93±1.49b 0.75 kg ha-1 Acephate 
95.63±0.55a 77.61±0.55b 68.73±1.69b 250 ml ha-1 Imidacloprid 
64.39±0.46c 59.83±1.53c 56.04±0.68c 0.5 kg ha-1 Pymetrozine 
70.41±2.02b 63.17±4.84c 60.29±2.20c 0.5 kg ha-1 Pirimicarb 
1.99 5.26 3.37  CV% 

Means with the same letters in each column are not significantly different at 1% level (Duncan test). 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enIR821IR821&sxsrf=ALeKk01S68zZmxZF5Iylx59QsEzMxWLUhg:1585463615932&q=efficacy&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj52oadiL_oAhVBkMMKHSH3BToQkeECKAB6BAgUECQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enIR821IR821&sxsrf=ALeKk01S68zZmxZF5Iylx59QsEzMxWLUhg:1585463615932&q=efficacy&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj52oadiL_oAhVBkMMKHSH3BToQkeECKAB6BAgUECQ
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 بحث

 تیمارهاي يهمه که داد نشان اين پژوهش نتايج

 اب بودند، مؤثر لوبیا روي هاشته کنترل در کشحشره

 نترلک در بهتري اثر غلظت دو هر در اسفیت تیمار حالاين

 آفات ترينمهم از هاشته. دادند نشان آفات از دسته اين

 ايی،بکرز دلیل به هاشته اکثر. هستند زراعی محصوالت

. دارند بسیاربااليی تولیدمثل نرخ شکلی، چند و زايیزنده

 اينبنابر شوند،می بالغ کوتاهی زمان مدت در حشرات اين

 قابل طوربه کم زمان مدت در را خود جمعیت توانندمی

 علت همین به و(Carver, 1989)  دهند افزايش ايمالحظه

 به تنسب سرعت به ،باال باروري نرخ و تولیدمثل سرعت

 و شناسايی بنابراين، دهند،می نشان مقاومت هاکشآفت

-شرهح با تناوبی طور به که جديد هايکشحشره توصیه

 رداربرخو بااليی اهمیت از شوند استفاده متداول هايکش

 .باشدمی

 از بیش که باشدمی ارگانوفسفره کشحشره يک سفیتا

 از يکی و گذردمی جهان در آن مصرف سابقه از سال 42

-یم مکنده آفات کنترل در سیستمیک هايکشحشره

 و پستانداران و انسان براي آن باالي 50LD به توجه با. باشد

 سازمان بنديطبقه در کشحشره اين ،زيستمحیط

 همچنین. گیردمی قرار  III گروه در جهانی بهداشت

 خاک زتا کننده تثبیت باکتري روي سفیتا کشحشره

 اين(. Jordan et al., 2017. )ندارد سوئی تاثیر هیچگونه

 یاهگ توسط و است حل قابل راحتی به آب در کشحشره

 گیاه يرو کنندهتغذيه حشرات کنترل به که شودمی جذب

 هازنجرک جمعیت کنترل براي سفیتا. کندمی کمک

. ودرمی کار به برنج مهم آفات علیه و است موثر بسیار

 شده گزارش خطربی شدهتوصیه زود در سورگوم روي

 ذارتاثیرگ بسیار هاشته جمعیت کاهش در همچنین است،

 (.Elgailani, 2018) است

                                                           
9 Cypermethrin 

 لدگ النسر کشحشره موثربودن روي صحرايی آزمايشات

 برنج زارعم آفات علیه( يداايمیداکلوپر و اسفیت ترکیب)

 بررسی، مورد مختلف هايکشحشره بین در دادنشان 

 آفات هکتار در گرم 9222 و 9222 دزهاي با گلد النسر

 یبترت به آن از پس و نمود کنترل را برنج مزارع مکنده

 در فوسپريکلر و يد،اايمیداکلوپر اسفیت، تیمارهاي

 ( 2017et alKalyan ,.) قرارگرفتند 9سايپرمترين با ترکیب

 چرا. ددار مطابقت پژوهش اين در آمده دستبه نتايج با که

 نطقهم سه هر در که داد نشان نیز حاضر بررسی نتايج که

 نسبت دياايمیداکلوپر و اسفیت کشحشره دو بررسی مورد

 عمل ترموفق حبوبات شته کنترل در تیمارها ساير به

 .نمودند

 فیتسیا  جديد کشحشرهبررسی  آزمايش از حاصل نتايج

 نشان منطقه دو در پیاز تريپس روي( SG 90% تايدفیت)

 در 7/2 و 77/2 غلظت دو هر در کشحشره اين که داد

 اين و( درصد 11-17) دارد قبولی قابل يیآکار هزار

 دارد ادامه سمپاشی از بعد روز 92 تا حداکثر يیآکار

(Sheikhi Gorjan, 2017) .باقیمانده ارزيابی طرفی از 

 هک داد نشان سبزي محصوالت روي سیفیتا کشحشره

 است مجاز حد از کمتر لوبیا روي سیفیتا باقیمانده

(MRL=2 )داراي لوبیا هاينمونه ازدرصد  37 حالعین در 

 27/2 – 43/2 بین آن مقدار که بودند سیفیتا باقیمانده

 Gowda and) آمد دستبه کیلوگرم بر گرممیلی

Somashekar, 2012.) 

 کشور رد متداول سم عنوان به پريمیکارب کششته تاثیر

 و جیرفت مناطق در متروزينپی کششته با مقايسه در

  رد ويژه به متروزينپی کششته که داد نشان ورامین

 داراي سمپاشی از پس روز 97 و 92 هايبردارينمونه

 روز 7 از ها شته تلفات در آن نتايج و بوده تاثیر بیشترين
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 لقبو قابل حد در سمپاشی از پس روز 97 تا سمپاشی از بعد

 هک گرديد مشخص همچنین هاآزمايش اين در. است بوده

 زبورم آفت مهار و کنترل به قادر پريمیکارب کششته

 در A. gossypii  جالیز شته جمعیت عبارتی به و باشدنمی

 سبین مقاومت سم اين به نسبت بررسی تحت منطقه دو هر

 حاضر بررسی در. (Javadzadeh, 1989) است کرده پیدا

 هاشته تجمعی کنترل به قادر اينکه با کشحشره دو اين نیز

 يدامیداکلوپراي و اسفیت به نسبت تريپايین يیآکار بودند

 نوع دو تاثیر ديگري بررسی در همچنین. دادند نشان

 پريمور شکشته با متروزينپی و يداايمیداکلوپر کششته

 داد نشان A. gossypii  توتون شته روي( شاهد عنوانهب)

 زمان مدت باال، تاثیر آستانه با يداايمیداکلوپر ماده که

 آفت مقابل در گیاه از( روز 27 حدود در) بیشتري

 نسبت ب،خو تاثیر آستانه با متروزينپی. کندمی محافظت

( روز 91-97 حدود در) کمتري دوام از يداايمیداکلوپر به

 بین یتفاوت تاثیر آستانه نظر از همچنین ،است برخوردار

 مترک پريمور دوام ولی ندارد وجود پريمور و متروزينپی

 Jafari and) است روز ده تا هفته يک حدود در و

Gominchi, 1989). 

 وسیع پراکنش دلیل به هاشته شد ذکر ترپیش که طورهمان

 يزياد اقتصادي اهمیت داراي گسترده، میزبانی دامنه و

 به شرهح اين مقاومت باالي پتانسیل به باتوجه. باشندمی

 هايشکآفت بررسی و ثبت لزوم کشحشره ترکیبات

 اجتناب و ضروري امري متفاوت عمل نحوه با جديد

 هدف اين به نیل جهت در حاضر مطالعه که ناپذيراست

 سفیتا کشحشره که شد مشخص نتیجه در و شد انجام

 مزارع در هاشته کنترل جهت شده مشخص دوزهاي در

 .توصیه شود تواندیم لوبیا

 ايروزه در هاکشآفت يیآکار کلی میانگین نهايت در

 با يدايمیداکلوپرا کرمانشاه استان در که داد نشان مختلف

 اب هکتار در کیلوگرم يک اسفیت آن از پس و 71/11%

 آفت کنترل در را تاثیر بیشترين کارايی، درصد 71/11

 هکتار رد کیلوگرم يک اسفیت لرستان استان در .اندداشته

 با هکتار در کیلوگرم 77/2 اسفیت و درصد 73/17 با

 در مکیلوگر يک اسفیت مرکزي استان در ودرصد  31/12

 هکتار در کیلوگرم 77/2 اسفیت و درصد 23/19 با هکتار

 به وجهت با. دادند نشان را يیاکار بیشتريندرصد  11/13 با

 به وجهت با و مذکور آفت کنترل در دوز دو هر باالي تاثیر

 مقاومت افزايش مانند هاکشآفت زياد مصرف خطرات

 ،مفید موجودات و طبیعی دشمنان رفتنبین از آفات،

 سالمت به آسیب و غذا و خاک و آب منابع آلودگی

 از استفاده رسدمی نظر به کنندگانمصرف و کشاورزان

 کنترل ضمن هکتار در کیلوگرم 77/2 میزان به اسفیت

 هايکشآفت منفی اثرات کاهش در تواندمی هاشته موفق

 ساير هکاين بـه توجه بااز طرفی  .باشد مفید نیز مذکور

 کشحشره خصوصا بررسی مورد هايکشحشره

 داشتند آفت کنترل در قبولی قابل تاثیر نیز ايمیداکلوپرايد

 هايبرنامه توانـد درمـی اسفیت کـشحشـره لـذا دارد،

  ايرس با قراردادن تناوب در ويژهبه و تلفیقـی کنترل

 .باشد مؤثر بندي ايراکها بر طبق گروهکشحشره

فیت اسکش توان گفت که استفاده از حشرهمی تيدرنها

ه شتهاي متداول براي کنترل کشدر کنار ساير حشره

نیز  ،منظور جلوگیري از بروز مقاومـت در آفتبه حبوبات

باشد.مفید می
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Abstract 

Bean is one of the most important sources of protein. Aphids, are important pests of this crop. For the 

assessment of of Acephate (Lancer® DF 97%) efficacy on Aphids, in Bean Field, three locations in 

Kermanshah, Markazi and Lorestan provinces were selected. This study was implemented in a completely 

randomized complete block design with 5 treatments and 3 replications. Treatments including required 

insecticides Acephate (Lancers® DF 97% at 1 and 0.75 kg ha-1) (2.5 and 1.8 g/l), Imidacloprid (Confidor® 

SC 35 %) at 250 ml ha-1, (0.6 ml/l) Pymetrozine (Chess® WG 50%) at 0.5 kg ha-1, (1.25 g/l) Pirimicarb 

(Pirimor® WP 50%) at 0.5 kg ha-1, (1.25 g/l) and control (WATER). Spraying was performed in each area 

according to the time of pest emergence. Samples were collected one day before and 3, 7 and 14 days after 

treatments. Leaf sampling was used to determine aphid density of each plot. The results showed that on the 

third day after spraying in Kermanshah, Imidacloprid and Acephate treatments at concentrations of 1 and 

0.75 kg ha-1 respectively, had the highest effect. At the same time, in the Markazi province, Acephate 1kg 

ha-1 was significantly different from other treatments. In Lorestan, on the third day, no significant 

differences were observed between treatments, but the Acephate 1 kg ha-1 was the highest efficiency. 

Acephate (0.75 kg ha-1) can be recommended for bean aphid's control. 
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