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ارزیابی حشرهكش لوفنرون ( )EC 5%در كنترل كرم پيلهخوار ،Heliothis viriplaca ،مزارع
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 .4بخش تحقيقات حشرهشناسي كشاورزی ،موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،تهران ،ایران .2 .بخش
تحقيقات گياهپزشكي ،مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي كردستان ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،كردستان ،ایران .3 .بخش
تحقيقات گياهپزشكي ،مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي كرمانشاه ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،كرمانشاه ،ایران.

تاریخ دریافت4331/42/22 :

تاریخ پذیرش4331/1/21 :

چكيده
به منظور تعيين تاثير غلظتهای  322( 4/1ميلي ليتر در هكتار) و  2در هزار ( 122ميلي ليتر در هكتار) حشرهكش جدید
لوفنرون ( )Flaglu® EC %5در كنترل جمعيت كرم پيلهخوار نخود ،Heliothis viriplaca ،كه از مهمترین آفات نخود در
كشورمان ميباشد ،مطالعهای در مقایسه با تيودیكارب ) (DF 80%به نسبت  1در هزار (یك كيلوگرم در هكتار)( B.T ،شركت
رهااندیش كاوان) با غلظت 42/1در هزار ( 2/1ليتر در هكتار) ،ایندوكساكارب (آوانت®  )SC 15%به نسبت  4/21در هزار
(212ميلي ليتر در هكتار) در ﻗالـﺐ طـرح بلوكهـای كامـﻞ تﺼـادفي ،در دو استان كردستان (با  1تكرار) و كرمانشاه (با 1
تكرار) در سال زراعي  4331انجام شد .با انجام بازدیدهای مداوم و مالحظه ميزان آلودگي بين  2تا  3/3الرو در متر مربع اﻗدام
به محلولپاشي تيمارها شد و تيمار شاهد نيز آبپاشي گردید .شمارش الروهای زنده ،یك روز ﻗبﻞ از سمﭙاشي و  3و  7روز
بعد از سمﭙاشي در كرتهای آزمایشي و شاهد انجام گرفت .نمونهبرداری از  42بوتـه ﭼهـار خﻂ مياني هر كرت به طور
تﺼادفي انجام ،و تعداد الروهای زنده روی این بوتـههـا شـمارش شدند .نتایج نشان داد كمترین ميزان پيله آلوده در ده بوته و
كمترین الرو زنده در روز هفتم بعد از محلولپاشي در بين تيمارها ،در هر دو استان برای غلظت  2درهزار لوفنرون به ثبت
رسيد .برای غلظت دو در هزار لوفنرون در نوبت  7روز كارایي به مقدار  %39/2±3/32و  %31/71±1/21به ترتيﺐ در استانهای
كرمانشاه و كردستان در ميان تيمارها به ثبت رسيد.
واژههای كليدی :كرم پيلهخوار ،لوفنرون ،محلولپاشي ،نخود.

*
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مقدمه
در ایران تا كنون  11گونه حشره از روی حبوبات

اثرات زیركشندگي دو حشرهكش فلوفنوكسورون 2و

گزارش گردیده است كه برخي از آنها ميزبان مشترك

لوفنورون روی مراحﻞ الرو ،شفيره و حشره كامﻞ

دارند .اهميت اﻗتﺼادی بسياری از این آفات روی حبوبات

Habrobracon

به طور دﻗيق تعيين نشده است ،ولي در مورد كرم پيلهخوار
نخود Heliothis viriplaca Hufn ،گزارشهای موجود
حاكي از آن است كه در مناطق نخودكاری كشور تا پنجاه
درصد محﺼول توسﻂ این آفت از بين ميرود (

Sadeghi

 .)and Noori, 2008از نظر ميزان خسارت ،بررسيهای
انجام شده نشان ميدهد كه كرم پيلهخوار در اكثر مناطق
بيشترین زیان را به مزارع نخود وارد آورده و آفت كليدی
این محﺼول محسوب ميشود .خسارت این آفت در مزارع
نخود دیم مناطق اروميه ،مراغه و هشترود از  %79تا %33
گزارش شده است .ميزان پيلههای صدمه دیده در مزارع
دیم آذربایجان غربي تا  %47گزارش گردیده و در مزارع
دیم زودكاشت اسالم آباد غرب ميزان آلودگي پيلههای
نخود به الروهای آفت حداكثر  %22بوده است .ميزان
خسارت در مزارع دیم كرمانشاه تا  %32هم گزارش شده
است و در مزارع گيالن ،مازندران ،گرگان و گنبد بطور
متوسﻂ  %21كﻞ محﺼول بوده است (

Sadeghi and

(Hymenoptera:
) Braconidaeدر

Say

hebetor

شرایﻂ آزمایشگاهي ارزیابي شد برای

آزمون این حشرهكشها ،روی مراحﻞ الرو و شفيره از
روش غوطهوری ،و برای زنبورهای بالغ ،از روش باﻗيمانده
استفاده شد .در بررسي اثرات زیركشندگي غلظت مزرعه-
ای ) (500 ppmهردو حشرهكش مورد استفاده ﻗرار گرفت.
در آزمایشهای اثرات زیركشندگي ،ميانگين طول عمر و
باروری در تيمار فلوفنوكسورون (بهترتيﺐ  27/8روز و
 131/1عدد) و در تيمار لوفنرون ( 27/3روز و  349/3عدد)
با شاهد ( 28/3روز و  332/7عدد) اختالف معنيداری
نداشت .اما نرخ خالص توليدمثﻞ و نرخ ذاتي افزایش
جمعيت حشرات كامﻞ در لوفنورون ( 223/3و  )2/293با
فلوكسورون ( 282/1و  )2/289و شاهد ( 477/3و )2/29
اختالف معنيدار داشت .در نتيجهگيری كلي گفته شدكه
هر دو حشرهكش فلوفنوكسورون و لوفنورون اثرات منفي
كمي داشتند (

Shishe bour and Faal Mohammadali,

 .)2013اثراتي كه لوفنرون بر روی ساخت كيتين به

 .)Noori, 2008درحال حاضر كنترل شيميایي بيش از

جای ميگذارد ،بر روی مراحﻞ تخم ،الرو و بالغ كرم

روشهای دیگر مبارزه مورد استفاده زارعين ﻗرار ميگيرد،

خوشه خوار انگور مورد بررسي ﻗرار گرفت .لوفنرون

بنابراین ضرورت دارد كه سموم جدید و كمخطرتری را

به ميزان

 42به بالغين خورانده شد كه ميزان

جایگزین سموم رایج مﺼرفي نمایيم .تركيباتي كه روی

باروری و بارآوری آنان را كاهش داد ولي بر روی

متابوليسم كيتين موثر ،و دارای اثر انتخابي ميباشند برای

طول عمر حشرات بالغ تاثيری نداشت .همچنين،

حشرات سمي به شمار ميآیند .درحاليكه برای موجوداتي

الروهایي كه از تخمهای تيمارشده خارج شده بودند

مانند پستانداران سمي نيستند .لوفنورون 4جزء مهاركننده
های سنتزكيتين و متعلق به گروه تنظيمكنندگان رشد
حشرات ميباشد .مﺼرف این تركيﺐ با بر هم زدن فعاليت

ppm

ﻗادر به سوراخ كردن انگور نبودند (

Cabezon. et al.,

.)2006

عادی سيستمهای ترشحي داخلي باعث اختالل در روند
رشد و نمو در حشرات ميشود (.)Talebi Jahromi, 2011

1 Lufenuron

2 Flufenoxuron
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در بررسي دیگری ) Khanizad et al. (2004به مقایسه

توصيه شد ( .)Mohaghegh Neishabouri et al., 2009در

تاثير حشرهكش آوانت (ایندوكساكارب) SC 15% 4با

یك یررسي ) Mahjoob et al. (2002به آزمایش و مقایسه

حشره كشهای رایج كارباریﻞ 2و تيودیكارب 3در كنترل

سموم معمول مبارزه با كرم پيلهخوار نخود در مناطق عمده

الروهای پيلهخوار نخود پرداختند .در این بررسي به منظور

نخودكاری استان كرمانشاه پرداختند و اثر ﭼهار حشرهكش

مشخص شدن اثر حشرهكشي آوانت بر روی الروهای آفت

الروین( 1یك كيلوگرم در هكتار) ،دیﭙتركس4/1( 9

هليوتيس در زراعت نخود دیم در شرایﻂ مزرعهای و

كيلوگرم در هكتار) ،اكامت( 7یك ليتر در هكتار) و

مقایسه آن با حشرهكشهای متداول ،آزمایشي با  1تيمار

( 3كيلوگرم در هكتار) را بر روی كرم پيله خوار نخود

شامﻞ ایندوكساكارب  222ميلي ليتر در هكتار،

مورد آزمایش و مقایسه ﻗرار دادند .نتایج حاصله نشان داد

ایندوكساكارب  212ميلي ليتر در هكتار ،كارباریﻞ 4

كه همه سموم مﺼرفي در مقایسه با شاهد از تاثير مطلوبي

كيلوگرم بر هكتار ،كارباریﻞ  3كيلوگرم بر هكتار و شاهد

برخوردار بودهاند ولي ترتيﺐ برتری آنها به ﻗرار زیر بوده

در دو استان كردستان و كرمانشاه به اجرا در آمد .یك روز

است :سوین ،دیﭙتركس ،الروین و اكامت .بررسي اثر

ﻗبﻞ از سمﭙاشي و  42 ،7 ،1 ،3 ،4و  42روز پس از

حشرهكشهای ایندوكساكارب  SCدر دو دز  222و 212

سمﭙاشي ،تعداد الروهای زنده و مرده و غالفهای سالم و

ميليليتر در هكتار ،ایندوكساكارب  ،ECپریداليﻞ 3و

آلوده شمارش شدند .نتایج به دست آمده بعد از  42روز،

كارباریﻞ برای كنترل كرم پيلهخوار نخود نشان داد كه

نشان داد كه حشرهكش آوانت  212ميلي ليتر بر هكتار

ایندوكساكارب  ECو ایندوكساكارب  SCبا دز  222ميلي-

 %33/83و آوانت  222ميلي ليتر در هكتار  %33/7باالترین

ليتر در هكتار بيشترین نقش را در كنترل این آفت ایفا

مرگ و مير را در الروهای آفت ایجاد كردند .همچنين طي

كردند ) .(Seyyedi Sahebari, 2010همچنين نشان داده

آزمایش های صحرایي ،اثر ایندوكساكارب به عنوان یكي

شده كه حشرهكش لوفنورون سميت نسبتاً كمي برای

از حشركش های جایگزین برای كنترل كرم غنچه توتون

دشمنان طبيعي دارد و از اینرو به عنوان حشرهكش با

 Helicoverpa armigeraمورد بررسي ﻗرار گرفت .در این

خطركم معرفي شده است (

آزمایش ایندوكساكارب با دزهای  212 ،222و  322ميلي

 .)Mohammadali, 2013بنابراین در مطالعه حاضر ،به

ليتر در هكتار و حشره كش های تيودیكارب به ميزان یك

بررسي تاثير حشرهكش لوفنرون روی كرم پيلهخوار نخود

كيلوگرم در هكتار و مونوكروتوفوس 1با دز دو ليتر در

پرداخته شده ،تا در صورت به دست آمدن نتایج مناسﺐ به

هكتار به عنوان سموم رایج ،روی گياه توتون محلولپاشي

عنوان یكي از حشرهكشهای كم خطرتر برای انسان و

شدو ميانگين تلفات برای روزهای اول و سوم پس از

محيﻂ زیست ،جایگزین حشرهكشهای ﻗدیمي بر روی این

محلولپاشي مورد مقایسه ﻗرار گرفت .بيشترین ميزان مرگ

آفت مهم نخود گردد.

Shishe bour and Faal

و مير الروهای آفت مربوط به حشرهكشهای
ایندوكساكارب و تيودیكارب و كمترین آن مربوط به
مونوكروتوفوس بود و حشرهكش ایندوكساكارب با دز
 222تا  212ميلي ليتر در هكتار برای كنترل این حشره

Indoxacarb
Carbaryl
Thiodicarb
Monocrotophos

1
2
3
4

Larvin
Dipterex
Ekamet
Sevin
pyridalil

5
6
7
8
9
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مواد و روشها

تعداد كﻞ پيله ها وتعداد پيله های های آسيﺐ دیده روی

به منظور بررسي و مقایسه كارآیي حشرهكش لوفنرون
با حشرهكشهای متداول روی الروهـای كـرم پيلـهخـوار
نخـود در زراعت نخود دیم ،آزمایشي در ﻗالـﺐ طـرح
بلوكهـای كامـﻞ تﺼـادفي و در  1تكرار و  9تيمار دراستان

 42بوته به طور تﺼادفي در هر كرت وعملكرد كرتها در
زمان برداشت محﺼول به صورت كيلوگرم در هكتار نيز
برآوردگردید .جهت تعيين درصد كارایي سـموم از فرمول
هندرسون -تيلتون ( )4311استفاده شد.

كرمانشاه و  1تكرار و  9تيمار دركردستان انجام شد .هر
واحد آزمایشي به مساحت  42متر مربع و شامﻞ  1خﻂ 3
متری به فواصـﻞ  32سـانتيمتر از یكدیگر بود و بذور نخود
به فاصله 41سانتيمتر از هم روی ردیﻒ ها با توجه به عرف
منطقه و تاریخ كاشت مناطق مورد بررسي ،كه معموال
اواخر زمستان و اوایﻞ بهار ميباشد ،كشـت گردید .بذور
ﻗبﻞ از كاشت با ﻗارچكـش مانكوزب ضـدعفوني شدند.
جهت جلوگيری از اثر بادبردگي سموم روی كرتهای
مجاور ،فاصله كرتهای آزمایشي از هم حدود  3متر در
نظر گرفته شد .حشرهكشهای مورد مطالعه شامﻞ لوفنرون
) (Flaglu® EC 5%به نسبت  4/1در هزار ( 322ميلي ليتر
در هكتار) ،لوفنرون ) (Flaglu® EC %5به نسبت  2در
هزار (122ميلي ليتر در هكتار) ،تيودیكارب

(Thiodicarb

) 1DF 80%به نسبت  1در هزار (یك كيلوگرم در هكتار)،
( 2 B.Tشركت رها اندیش كاوان) با غلظت  42/1در هزار
( 2/1ليتر در هكتار) ،ایندوكساكارب

)(Avant® SC 15%

به نسبت  4/21در هزار ( 212ميلي ليتر در هكتار) و تيمار
شاهد آبپاشي بودند .برای محلولپاشي ،از سمﭙاش النس
دار معمولي استفاده گردید .با بازدیدهای مداوم و به محﺾ
رسيدن ميزان آلودگي به حد سمﭙاشي( ،بين  2تا  3/3الرو
در متر مربع) ) (Radjabi et al., 2005سمﭙاشي انجام
گرفت .شمارش الروهای زنده در  3نوبت شامﻞ :یك روز
ﻗبﻞ از سمﭙاشي و  3و  7روز بعد از سمﭙاشي در كرت های
آزمایشي و شاهد انجام گرفت .جهت نمونه برداری42 ،
بوتـه از ﭼهـار خﻂ مياني هر كرت به طور تﺼادفي انتخاب
و تعداد الروهای زنده روی این بوتـه هـا شـمارش شدند.
1 Thiodicarb
2 Bacillus thuringiensis

= درصد تاثير آفتكش
كه مولفه های آن عبارتند از=Tb :تعداد الرو زنده در كرت
تيمار ﻗبﻞ از سمﭙاشي= Ta ،تعداد الرو زنده در كرت تيمار
بعد از سمﭙاشي= Cb ،تعداد الرو زنده در كرت شاهد ﻗبﻞ
از سمﭙاشي .مقایسه ميانگينها توسﻂ آزمون ﭼند دامنهای
دانكن و با

استفاده از نرم افزار (SAS Institute, Ver 9.1

 (2001صورت گرفت .جهت نرمالسازی ،از دادههای

مربوط به تعداد الروها ،لگاریتم گرفته شد.
نتایج
نتایج تجزیه واریانس دادهها در استان كرمانشاه نشان
داد كه تيمارهای مختلﻒ از نظر درصد آلودگي در ده بوته
( (df= 1،22 , F= 1/97, P= 2/2211با یكدیگر اختالف
معنيداری داشتند .در این استان مقایسه تيمارهای مختلﻒ
نشان داد كه تيمار لوفنرون به نسبت  2در هزار با
 %3/37±2/34پيله آلوده ،كمترین آلودگي بين تيمارهای
مختلﻒ آزمایشي را به خود اختﺼاص داده است .در این
استان ،از نظر ميزان عملكرد بين تيمارهای مختلﻒ ،اختالف
معني داری مشاهده نشد (جدول .)4
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. مقایسه ميانگين درصد پيلههای آلوده و و عملكرد نهایي در استان كرمانشاه تحت تاثير تيمارهای مختلﻒ حشرهكش-4 جدول
Table 1. Mean comparison of damaged pods percentage on 10 plants and total yield under different
treatments in Kermanshah province.
Treatment
Lufenuron
Lufenuron
Thiodicarb
B.T4
Indoxacarb
Control

Concentration
(ml/l)
1.5
2
5

Mean % pods damaged
after spraying
5.10±1.27cb
3.37±0.31c
4.01±0.93cb

Total yield
(kg/ha)
923.00±83.40a
930.00±50.93a
957.60±84.05a

12.5

7.37±1.82ab

873.20±60.14a

1.25
-

4.65±0.87cb
9.50±0.89a

993.8±112.15a
804.60±72.07a

Means followed by same letters are not significantly different based on Duncan test (α=0.05)

ميانگين درصد تاثير حشره كشهای مختلﻒ روی كرم پيلهخوار نخود طي روزهای مختلﻒ پس از سمﭙاشي در استانهای-2 جدول
.كرمانشاه و كردستان
Table2 . Mean Mortality percentage of different insecticides on chickpea pod borer during the days after
the treatment in Kermanshah and Kordestan provinces.

Treatment

Concentration
(ml/l)

Mean (±SE) percent of mortality in
Kermanshah
3+

Lufenuron
Lufenuron
Thiodicarb
B.T2

1.5
2
5

Indoxacarb

7+

Mean (±SE) percent of mortality in
Kordestan
3+

7+

12.5

71.80±10.53ab
83.06±5.77a
83.40±5.06a
53.60±12.85b

90.20±3.92a
96.20±3.32a
94.40±5.30a
48.40±15.88b

86.50±8.45a
91.67±3.75a
81.87±10.48a
27.75±6.22b

91.25±8.75a
94.75±5.25a
81.80±10.47a
27.75±6.22b

1.25

74.60±14.78ab

85.40±8.48a

87.87±7.88a

85.50±8.53a

Means followed by same letters are not significantly different based on Duncan test (α=0.01)

1 شرکت رهااندیش کاوان
شرکت رهااندیش کاوان2
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همچنين در این استان تجزیه واریانس ،درصد تلفات الرو

در این استان مقایسه تيمارهای مختلﻒ روی درصد پيلههای

در نوبتهای سه ( (df=49،1 , F= 1/32 P= 2/223و هفت

آلوده روی ده بوته تﺼادفي روی هر كرت نشان داد كه

روز ( (df=49،1 , F= 8/22 P= 2/2242پس از سمﭙاشي

تيمارهای لوفنرون ،تيودیكارب و ایندوكساكارب به طور

تفاوت معنيدار بين تيمارها نشان داد .محاسبات مربوط به

معنيداری تعداد پيله آلوده كمتری نسبت به تيمار  BTو

درصد تأثير سموم و درصد تلفات الروی مشخص كرد كه

نيز شاهد داشتند بين تيمارهای مختلﻒ ،لوفنرون به نسبت 2

در روز هفتم بعد از سمﭙاشي تيمارهای مربوط به لوفنرون

در هزار با ميانگين  4/31±2/41درصد كمترین ميزان پيله

در گروه  aﻗرار گرفتند و لوفنرون به نسبت  2درهزار با

آلوده در ده بوته را دارا بود و پس از آن تيمارهای لوفنرون

 39/22±3/32درصد تلفات بيشترین كارایي را به خود

4/1در هزار و تيودیكارب ﻗرار داشتند ،از نظر ميزان

اختﺼاص داد و تيمارهای سمﭙاشي شده با تيودیكارب و

عملكرد نيز بين تيمارهای مختلﻒ اختالف معنيداری

لوفنرون به نسبت  4/1در هزار در مقام های بعدی ﻗرار

مشاهده شد .بدین صورت كه بيشترین عملكرد به ترتيﺐ از

گرفتند (جدول  .)2نتایج حاصﻞ از تجزیه واریانس دادهها

تيمارهای سمﭙاشي شده توسﻂ لوفنرون به نسبت  2در هزار

در استان كردستان نشان داد كه تيمارهای مختلﻒ از نظر

و  4/1در هزار به ميزان  744/73± 47/39و 22/33

درصد پيلههای آلوده در هر كرت (, 223/31 P< 2/2224

 932/33±كيلوگرم در هكتار به دست آمد ،كه اختالف

= (df=1 ،41Fوعملكرد (27/81 P< 2/2224

=,41 , F

معنيداری با تيمار شاهد و سایر تيمارها داشتند (جدول .)3

 (df=1از نظر آماری با یكدیگر اختالف معنيداری داشتند
(جدول .)3

جدول  -3مقایسه ميانگين درصد پيلههای آلوده و عملكرد نهایي در استان كردستان تحت تاثير تيمارهای مختلﻒ حشرهكش.
Table 3. Mean comparison of damaged pods percentage on 10 plants and total yield yield under different
treatment in Kordestan province.

Total yield
)(kg/ha

Mean % pods
damaged after
spraying

Concentration
)(ml/l

690.33±20.33a
711.79±17.96a
660.63±16.30ab

1.68±0.11cd
1.34±0.15d
2.29±0.08cd

1.5
2
1

611.75±13.82b

5.38±0.47b

2.5

Lufenuron
Lufenuron
Thiodicarb
B.T4

661.79±9.82ab
471.62±12.17c

2.61±0.22c
14.33±0.55a

0.25
-

Indoxacarb
Control

Treatment

)Means followed by same letters are not significantly different based on Duncan test (α=0.01

رهااندیش کاوان 1
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همچنين تجزیه واریانس نشاندهنده اختالف معني دار بين

حدودی آفت را كنترل نمودند ولي كارایي آنها كمتر بود.

درصد كارایي سموم مختلﻒ در روزهای سوم (2/2228

طي یك بررسي ،مطالعات سمشناسي و بيوشيميایي حشره-

,

كشهای لوفنرون ،كلرفالزولون 3و كروموفنوزاید 1بر روی

= (df=1،42 , F= 42/22Pو هفتم (42/23 P= 2/2221

= (df= 1،42Fپس از سمﭙاشي ميباشد .در این استان ،در

كرم سرخ پنبه انجامگرفت و تخمهای یك روزه این پروانه

روز هفتم بعد از سمﭙاشي تيمارهای لوفنرون به نسبت  2و

با مقادیری از حشرهكشهای مذكور تيمار شدند و اثرات

 4/1درهزار به ترتيﺐ با  %31/71و  %34/21تلفات بيشترین

این سموم بر روی درصد تفریخ ،دوره الروی و شفيرگي،

كارایي را بين سموم مورد بررسي از آن خود كرده اند

طول عمر ،باروری ،بارآوری بالغين حاصﻞ از آن تخمها

(جدول .)2

بررسي شد .نتایج نشان داد كه كمترین درصد تفریخ تخم
در تخمهای تيمارشده با لوفنرون به مقدار  %13/9در مقایسه
با تيمار شاهد با درصد تفریخي برابر با  37درصد دیده شد.

بحث

همچنين طوالني ترین دوره جنيني نيز در همين تيمار

طبق نتایج حاصﻞ از این تحقيق بيشترین درصد تلفات
الرو پيله خوار نخود ،توسﻂ تيماربا حشرهكش لوفنرون با
نسبت دو در هزار به دست آمد كه با نتایج

مشاهده گردید ).(kandil et al., 2012
اثر حشرهكش لوفنرون بر روی مراحﻞ مختلﻒ رشدی

Shashibushan

Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera:
) Tortricidaeبررسي شد .الروهایي كه از تخمهای تيمار

در هند اثر بخشي حشرهكشهای مختلﻒ را روی

شده خارج شده بودند ﻗادر به سوراخ كردن انگور نبودند.

) Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidaeبه عنوان

لوفنرون دارای خاصيت الروكشي مشابه برای تمامي سنين

آفت مهم سيﺐزميني مورد بررسي ﻗرار دادند .ميزان شيوع

الروی بود .هيچ یك از الروهای تيمار شده با باالترین

این حشره ﻗبﻞ از سمﭙاشي بين  33/11تا  37/21درصد

غلظت مورد بررسي به مرحله بلوغ نرسيدند و تنها 72

متفاوت بود بعد از سمﭙاشي این درصد بين  48/1تا 39/99

درصد الروها در كمترین غلظت مورد بررسي بالغ شدند

بين تيمارهای مختلﻒ متفاوت بود كه لوفنرون به عنوان

) .(Sáenz-de-Cabezón et al., 2006در بررسي دیگری

بهترین تيمار با كمترین ميزان شيوع یعني  %48/1به دست

اثر لوفنرون روی بيد سيﺐ زميني

آمد و پس از آن بهترین تيمارها عبارت بودند از نوالرون 4با

) operculella (Zellerبررسي شد .در غدههای تيمار شده،

 ،%22/99كلرفناپير 2با  %22/23و تيودیكارب با %23/83

بسياری از الروها ﻗادر به نفوذ به داخﻞ غدهی سيﺐزميني و

شيوع ) .(Shashibushan et al., 2010در بررسي حاضر

یا ایجاد صدمه ﻗابﻞ توجه در آن نبودند .ظهور بالغين كمتر

) et al. (2010مطابقت دارد .محققين مذكور طي مطالعهای

تيمارهای تيودیكارب و لوفنرون  4/1در هزار نيز بعد از

Phthorimaea

از دو درصد بود و بسياری از بالغين ظهور یافته ناهنجاری-

تيمار مذكور ،كارایي خوبي در كنترل كرم پيلهخوار نخود

های مورفولوژیكي مانند كاهش سایز بال را نشان دادند

نشان دادند .بقيه حشرهكشهای مورد آزمایش گرﭼه تا

) .(Edomwande et al., 2000طي یك مطالعه اثر حشره

1 Novaluron
2 Chlorfenapyr

3 Chlorfluazuron
4 chromafenozide

آفتكشها در علوم گياهپزشكي (جلد ،3شماره )4331 ،2

كشهای لوفنرون و هگزافلومرون 4روی شﺐپره كشمش
 Ephestia figulilella Gregsonبررسي شد ،در غلظت
باالی لوفنرون ،حشره كاملي ظاهر تشد و در بقيه غلظتها
نيز حشرات یا ناﻗص بودند یا همزمان ظاهر نشدند ( Khaje

.)pour et al., 2012

1 Hexaflumuron
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مطالعات آزمایشگاهي بر روی اثرات تنظيم كننده های
-مختلﻒ رشد حشرات روی سومين سن الروی كرم پيله
 شش غلظت. انجام شدHelicoverpa armigera خوار
422  و39 ،72 ،18 مختلﻒ تهيه شد و مرگ و مير پس از
 درصد از مرگ12  نتایج نشان داد كه.ساعت ثبت گردید
 در، ساعت422  پس ازH. armigera 3 و مير الرو سن
،4 فلوفنوكسوران،غلظت های مختلﻒ توسﻂ لوفنورون
 همچنين. ایجاد ميشود3 و دیفلوبنزورون2كلروفلوزارون
نتایج نشان داد كه تمام تنظيم كننده های رشد حشرات در
، با این حال. مؤثر هستندH. armigera كنترل آفت
Khatri ( لوفنورون و فلوفنوكسورون بيشترین تاثير را داشتند

- همچون تحقيقات ذكر شده كه بر اثر.)et al., 2014
،گذاری لوفنرون بر الرو بالﭙولكداران صحه ميگذارد
- نيز مشخص كرد كه كاربرد حشره،نتایج بررسي حاضر
 در هزار نتيجه رضایت2  و4/1 كش لوفنرون به نسبت
-بخشي در كنترل الرو پيله خوار نخود در مقایسه با حشره
كشهای متداول در منطقه داشته است و ميتواند جهت
.كنترل این آفت مهم در مزارع نخود كشور پيشنهاد گردد
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Abstract
In order to determine the efficacy of the new insecticide lufenuron (Flagu® EC 5%) with two
concentrations of 1.5:1000 (300 ml/ha) and 2:1000 (400 ml/ha) on Heliothis viriplaca, in
comparison with Thiodicarb DF 80% at 5:1000 (1 Kg/ha), B.T (Raha Andish Kavan) at 12.5:1000
(2/5L/ha), Indoxacarb (Avaunt® SC15%) at 1.25:1000 (250 ml/ha) a randomized complete block
design experiment was conducted in Kordestan (with 4 replicates) and Kermanshah provinces (with
5 replicates) in the crop year 2015. By continuous visiting, when the amount of pests reached about
2-3.9 larvae/square meter, insecticides were sprayed on the treatment plots, and water was sprayed
on the control treatment. Live larvae were counted, a day before spraying, 3 and 7 days after
treatments in experimental plots and the control. Sampling was carried out by taking 10 plants from
the middle line of each plot, and the live larvae on the samples were counted. The results show that
the lowest number of infected pods in 10 plants and the lowest number of live larvae on the 7th day
after spraying the plants in both the provinces were registered by lufenuron at the concentration of
2:1000. Efficacy of lufenuron (2:1000) at the 7th day after spraying was recorded to be 96.2±3.32%
in Kermanshah and 94.75±5.25 % in Kordestan which were the highest among the treatments.
Keywords: Pod Borer, lufenuron, spraying, Chickpea.

٭

Corresponding author: Fatemeh Shafaghi, Email: azadehshafaghi@yahoo.com

