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ارزیابی کارایی روغن ولک و کلرپیریفوس ) (EC 40.8%روی سپردار زرد شرقی مرکبات،

Aonidiella

 ،orientalisو کفشدوزک Chilocorus bipustulatus L.
سميهرنجبر*،1احمدحيدری2ومحمدعليضيائيمدبوني9


.1بخشتحقيقاتگياهپزشكي،مركز  تحقيقاتوآموزشكشاورزیومنابعطبيعيجنوبكرمان،سازمانتحقيقات،آموزشوترویجكشاورزی،
جيرفت،ایران.2بخشتحقيقاتآفتكشها،موسسهتحقيقاتگياهپزشكي كشور،سازمانتحقيقات،آموزشوترویجكشاورزی،تهران،ایران.9
دانشكدهكشاورزی،دانشگاهوليعصر(عج)رفسنجان،ایران.


تاریخدریافت1935/9/23:

تاریخپذیرش1931/1/11:

چکیده:
سپردارزردشرقي ،Aonidiella orientalis ،یكيازآفاتمهممركباتدرمنطقهجيرفتاست،لذاكنترلآفتبرای
جلوگيریازخسارتضروریاست.دراینمطالعهكارایيروغنولکوكلرپيریفوس) (EC 40.8%روی سپردارزرد
بلوکهایكامل

شرقيوكفشدوزکChilocorus bipustulatusبهعنواندشمنطبيعيآندرسال1931در قالبطرح
تصادفيبا 5تيمار شاملروغنولکدر  9غلظت 1،0/5و 1/5درصد،كلرپيریفوس 1/5درهزاروكلرپيریفوسیک
درهزاربههمراهروغنولک1درصدبا1تكرارانجامشد.نمونهبردارییکروزقبلو7،9و11روزبعدازمحلولپاشي
انجامودرصدتاثيرتيمارهاتوسطفرمولهندرسون-تيلتونمحاسبهگردید.نتایجنشانداد درتماميمراحلنمونهبرداری
كلرپيریفوسبههمراهروغنولکرویپورهسنیکبادامنهتاثير 50-11درصدبيشترینكنترلرارویسپردارداشته
است.باالترینتلفاتكلرپيریفوسهمراهباروغندرهفتمينروزپسازمحلولپاشيبهميزان 11/12درصدمشاهدهشد.
درمرحلهبالغآفت ،كلرپيریفوسبههمراهروغنباتاثير 13/5درصددرسومينروزپسازمحلولپاشيبهتریننتيجهرا
داشت.براساسگروهبندی سازمان بينالملليكنترلبيولوژیک ،ميزان سميتسهغلظتروغنولکرویالرووحشره
كامل كفشدوزک در تمامي روزهای پس از محلولپاشي در گروههای بيخطر و باخطرجزئي قرار گرفتند .تيمارهای
حشرهكشبهتنهایيوهمراهباروغنولکرویالروكفشدوزکدرروز سوموهفتم درگروههای باخطرجزئيو
بيخطرقرارگرفتند .سميتحشرهكش  بهتنهایيوباروغنولکرویمرحلهبالغكفشدوزکدرروزهایپسازمحلول
پاشيدرگروه باخطرجزئيقرارگرفت .براساس ایننتایج ،كاربردحشرهكشبههمراهروغنولکدرتناوبباروغن
ولکبهتنهایيبرایكنترلآفتسپردارزردشرقيمركباتتوصيهميشود.
واژه های کلیدی، Chilocorus bipustulatus,Aonidiella orientalis:كنترل،مركبات،جنوبكرمان.

*

مسئول مکاتبات:سميهرنجبرs.ranjbar@areeo.ac.ir ،
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مقدمه:
سپردارزردشرقيمركبات،

Aonidiella orientals

روشهایكنترلاینآفتشاملهرسشاخههایپایيني

 ،Newsteadاز مهمترین گونههای خسارتزای خانواده

درختان،جمعآوریميوههایآلودهوانهدامآنها،استفاده

سپردارها استكهدرایرانبرایاولينباردرسال1910

از سيستم آبياریتحت فشار درباغ ،كاشت درختان در

از جيرفت ،بندرعباس و بندرلنگه گزارش شده است

فواصل مناسب و كاربرد دشمنان طبيعي به خصوص

) .(Farid, 1993مبدأ ظهور این آفت احتماالً مناطق

كفشدوزکهای

گرمسير ونيمه گرمسير شرق آسياست كهتوسط نقل و

bipustulatusوScymnus sp.ميباشند( Peveling and

انتقاالت انسان به نقاط مختلف دنيا انتشار یافته است

 .)ouldely, 2006كفشدوزک نقابدار دو لكهای

(.)Astridge and Elder, 2005درمناطقجنوبيایراناز

 Chilocorus bipustulatusاز شكارگرهای فعال

جمله جيرفت ،بندرعباس ،فارس ،بوشهر ،خوزستان این

سپردارهای خانواده  Diaspididaeاز جمله سپردار زرد

آفت یكي از مهمترین آفات مركبات محسوب ميشود

شرقيمركباتدرمنطقهجيرفتاستانكرمانوباروس

( .)Safavi, 1987; Khalaf and Sokhansang, 1992در

استانفارس( Khalaf and Sokhansang, 1992; Farid,

منطقه جيرفت روی ارقام مختلف مركبات مانند

 )1993محسوب ميشود .بررسي تاثير حشرهكشهای

ليموترش ،ليموشيرین ،گریپ فروت ،پرتقال ،نارنگي،

شيميایي فوزالن ،ماالتيون ،اندوسولفان و دیازینون به

فعاليت دارد ) .(Farid, 1993این آفت با مكيدن شيره

همراهروغنوروغنولکبهتنهایيباسمپاشالنسدار

گياهي برگ و ميوه اغلب موجب تغيير رنگ و

رویسپردارزردشرقيمركبات درمنطقهجيرفتنشان

خشكيدگي برگها ،ميوهها و نهایتاً ریزش ميوههای

داد روغن ولک  1درصد به تنهایي ضمن كنترل بهينه

كوچکميشود.ميوههایآلودهتلخمزه،كمآبوغير

آفت به حفظ دشمنان طبيعي آن نيز كمک ميكند

قابلاستفادهاند(.)Astridge and Elder, 2005

).(Farid,1993مطالعهتاثيرروغنسولفونيکN–35در

بادرنظرگرفتننوعزندگياینآفت،بهترینزمانمبارزه

منطقهباروساستانفارسباسمپاشالنسداربرایكنترل

باآنوقتياستكهحداكثر پورههای سنیکازتخم

اینآفتنشاندادكهغلظت1درصدروغنتأثيرمناسب

خارج شده و روی شاخه وبرگها متحرک هستند .در

و موثری در كنترل جمعيت این آفت داشته است

این زمان كاربرد روغن ولک به تنهایي یا همراه با

) .(Khalaf and Sokhansang, 1992درتحقيقيكارایي

حشرهكشهایي مانند دیازینون یا كلرپيریفوس نتيجه

حشرهكشهای كلرپيریفوس ،بوپروفزین ،ایميداكلرپراید

مطلوبي در كاهش جمعيت آفت دارد ).(Farid, 1993

وروغنهایمعدنيرویآفت  A.aurantiiمورد بررسي

روغنهاازجملهسمومفيزیكيهستندكهباانحاللقشر

قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد كه كلرپيریفوس و

مومي كوتيكول حشرات یا سپر و یا از طریق بهم زدن

روغنولکتاثيربهتریدركنترلاینآفتدارند ( Kirk

ساختمانسلوليواختاللدرتوازنآبواحتماالدراثر

 .)et al., 2000دراسترالياجهتكنترل آفتموردنظراز

ایجادخفگيباعثمرگحشراتشدهوبههميندليل

تركيباتروغنياستخراجشدهازنفتخاماستفادهشدو

برای كنترل آفات سپردار استفاده ميشوند .سایر

بهترینزمانسمپاشياوایلصبحبهمنظورحفظدشمنان

)Chilocorus  (Col: Coccinellidae
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طبيعيوبهصورتروغنپاشيموضعي(مناطقآلوده)و

درمطالعاتكاربردحشرهكشهایمتيداتيون،دلتامترین

به دفعات  1یا  2بار بسته به جمعيت آفت توصيه شد

و مخلوط متيداتيون به همراه روغن روی كفشدوزک

(.)Astridge and Elder, 2005

 Ch. bipustulatusدر شرایط مزرعه ای مورد بررسي

درمطالعهایكارایيروشهایمختلفروغنپاشيجهت

قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد تاثير حشرهكشهای

كنترلبهينهسپردارزردشرقيمركباتدرمنطقهجيرفت

مورد آزمایش رویشكارگر از نظر گروهبندی )(IOBC

مورد بررسي قرار گرفت .نتایج این تحقيق نشان داد

در گروه خطرناک و روغنهای معدني به تنهایي در

سمپاشهای

كاربرد روغن ولک  1/5درصد توسط 

گروه بيخطر قرار ميگيرند (.)Erkilic et al., 2012

توربوالینرباغي،فرغونيالنسدارواتومایزرمعموليبه

بررسيهای ) Suma et al. (2009نشان داد كه كاربرد

ترتيب كارائي مطلوبي در كنترل این آفت داشته است

روغنهایمعدنيوحشرهكشهایدورسبان،آدميرال و

).(Ranjbar and Heidari, 2010

در مطالعهای اثر سه غلظت روغن ولک روی الروهای

در تحقيقي تاثير روغن های نفت خام در كنترل

سن 1وحشراتكاملكفشدوزک Ch. bipustulatus

شپشکهای مركبات از جمله گونه  Aonidiella sp.در

درشرایطآزمایشگاهبررسيشد.نتایجحاصلنشانداد

جنوبچينبررسيشد .درختانروغنپاشيشدهنسبت

كهتاثيرغلظت0/5درصدروغنولکرویهردومرحله

بهشاهد(بدونسمپاشي)جمعيتآفتكمتریوكيفيت

زندگيشكارگر بادامنهتاثير 22/5- 25درصددرگروه

ميوه بهتری داشتند ( ،)Rae and et al., 2000نتایج

وغلظتهایروغن 1و 1/5درصدبادامنه

" 1بيخطر" 

مطالعهایدرزمينهتاثيرحشرهكشهایمختلفوروغن

تاثير 90-12/5درگروه" 2باخطرجزئي" قرارميگيرد

رویآفت سپردارزردشرقينشاندادكهمحلولپاشي

).(Ranjbar and Heidari, 2010

با دیازینون به همراه روغن و روغن به تنهایي موجب

همچنين ( Garcera, et al.  )2013در تحقيقات خود

Elder and Bell,

نشاندادندكهكاربرد مخلوطحشرهكشاسپيروتترامات

 .)2001در تحقيقي تاثير حشرهكش اسپيروتترامات و

و روغن در مقایسه با تيمار روغن به تنهایي روی آفت

روغن معدني پارافين روی الرو كفشدوزک

 Aonidiella aruntiiدر دوره فعاليت آفت ،موجب

 Ch. bipustulatusدر شرایط مزرعهای بررسي شد.

كاهش چشمگيری در جمعيت این آفت ميشود .همين

ميزان تاثير این تركيبات به ترتيب  55/1و  51/9درصد

محققين در بررسي تاثير حشرهكش اسپيروتترامات روی

بدستآمدوازنظرسازمانبينالملليكنترلبيولوژیک1

 Aphytis melinusدشمنطبيعي A. aruntiiبهایننتيجه

در گروه  2با خطر جزئي قرار گرفت .همين محققين

رسيدند كه تاثير این حشرهكش روی دشمن طبيعي در

ميزان تلفات كفشدوزک مذكور را در برابر حشرهكش

گروهباخطرمتوسطقرارميگيرد.

كلرپيریفوس وپيریپروكسيفن رابهترتيب 17/3و15/1

مسائليمانندتغييراتاقليم،عدمرعایتمسائلبهزراعي

درصد بدست آوردند كه در گروه با خطر متوسط قرار

مانند هرس و فاصله كاشت مناسب و كارایي نادرست

گرفتند(.(Simsek et al., 2012

قطرهچكانهادرسيستمآبياریتحتفشاردرسالهای

كاهش جمعيت این آفت ميشود (

اخيرمنجربهافزیشجمعيتسپردارزردشرقيدرمنطقه
1

International organization for biological control
)(IOBC

جنوب كرمان شده است ،بهطوریكه كاربرد روغنها به

رنجبروهمكاران
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تنهایي جوابگوی كاهش خسارت ناشي از آن نيست.

وجودداشت،لذابررسيتاثيرتيمارهارویهردومرحله

لذااینتحقيقباهدفبررسيكارایيمخلوطحشرهكش

پورهسن 1وحشراتكاملزیرسپرانجامگرفت .برای

كلرپيریفوسوروغن،كلرپيریفوسوروغنبطورمجزا

ارزیابي تأثير تيمارها ،نمونهبرداری یک روز قبل از

برای كنترل سپردار زرد شرقي مركبات وبررسي اثرات

سمپاشيو 7،9و 11روزبعدازآنانجامگرفت.جهت

جانبياینتركيباترویكفشدوزکشكارگراینآفت

نمونهبرداری ازقسمتهایمختلفدرختشاملقسمت

انجام گرفت .بر این اساس در این مطالعه تالش شد،

بيرونيودرونتاجدرختدرارتفاعیکمتریازسطح

كنترل بهينه آفتدر زمان خروج حداكثر پورههای سن

زمين 20 ،برگبطورتصادفي چيده وداخلكيسههای

اولوكاهشجمعيتآندرفصولبعدی ونيزحفاظت

پالستيكي مشخص شده با برچسب به آزمایشگاه منتقل

ازدشمنطبيعيآنبررسيشود.

شدند .در آزمایشگاه تعداد حشرات زنده آفت در زیر
سپرتوسطبينيكوالرشمارشویادداشتگردید (بدن

مواد و روشها:

حشرات زنده در زیر سپر به رنگ زرد و آبدار ،در

این بررسي در باغات مركبات مركز تحقيقات

حاليكه حشرات مرده قهوهای تيره و خشک ميباشند).

وآموزش كشاورزی و منابع طبيعي جنوب استان كرمان

جهت شمارش پورههای جوان از روش نصب نوارهای

دربهارسال 1931طيدومرحلهبهفاصله  1هفته انجام

بهعنوانتله)رویسرشاخههااستفادهگردید .در
چسبي( 

كشهارویسپردارزرد
شد.برایبررسيكارایي حشره 

اینآزمایشازدومرحلهزیستيكفشدوزکنقابداردو

شرقيآزمایشي درقالبطرحبلوکكامل تصادفيبا1

لكهای نيز نمونهبرداری شد .بهاینصورتكهرویهر

تيمار(بههمراهتيمارآبپاشي)ودر 1تكرارانجامشد.

درخت  1شاخه به طول  90سانتيمتر در نظر گرفته و

هرپالت آزمایشي شامل 2درختبافاصلهیکدرخت

تعدادالرووحشراتكاملكفشدوزکشمارشگردید.

بين تيمارهاو یک ردیف كامل درخت به عنوان فاصله

درصدتاثيرهرتيماررویسپرداروكفشدوزکشكارگر

بين بلوکها در نظر گرفته شد .تيمارها شامل روغن
درغلظتهای 1،0/5و 1/5درصدوحشرهكش

ولک 1
كلرپيریفوس 2در غلظت  1/5در هزار و مخلوط روغن

بااستفادهازفرمولهندرسون–تيلتونمحاسبهشد.
(×100

=)1-درصدكارایي

ولک به همراه حشرهكش كلرپيریفوس به ترتيب با

=Taميانگينتعدادآفتدرقطعاتتيماارپاسازاعماال

غلظتهاییکدرصدویکدرهزاربود.


تيمار= Tbميانگينتعادادآفاتدرقطعااتتيماارقبالاز

سمپاشي همزمان با اوج خروج پورههای سن یک و

اعمالتيمار

تشكيل سپرهای جدید در اوایل فروردین انجام گرفت.

 = Caميانگين تعداد آفت زنده در شاهد پس از اعمال

در این زمان تعدادی حشره بالغ آفت نيز در زیر سپر

تيمار  = Cbميانگين تعداد آفت زنده در شاهد قبل از
اعمالتيمار

 .شركتاكسيركشاورزی
شركتگلسمگرگان
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SAS Institute 2001

شاخص سازمان بينالمللي كنترل بيولوژیک ()IOBC

)Ver 9.1آناليزوميانگينهاباآزمونچنددامنهایدانكن

ارزیابيشد (جدول )1وهرتيماردرگروهمربوطهقرار

مقایسه شدند .درصد تاثير تيمارهای آزمایشي روی

گرفت و ایمنترین و مضرترین غلظت روغن برای دو

حشرات كامل و الرو كفشدوزکهای شكارگر طبق

مرحلهزیستيكفشدوزکتعيينشد.

دادههایحاصلهتوسطنرمافزار (


بندیميزانتاثيرآفتكشهارویدشمنانطبيعي.

معيارهایIOBCبرایگروه
جدول -1
Table 1. Standards of IOBC for grouping pesticides effects on natural enemies.
Pesticides effects on
natural enemies

 ٪30

٪30–79
٪80–99
 ٪99

Group name

Group number

Harmless

1

Slightly harm
Moderated harm
Hazardous

2
3
4

نتایج:
نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه بين تيمارهای

مرحلهاول %53 -مرحلهدوم) قرارگرفت (جدولهای 2

مختلفازنظرميزانتاثير حشرهكشها روی مرگومير

و.)9

پوره سن یک سپردار زرد شرقي مركبات در روزهای

درروزهفتمپسازمحلولپاشي مقایسهميانگيندرصد

سوم ،هفتم و چهاردهم بعد از محلولپاشي(p<0.01;  ،

تاثير تيمارهای آزمایشي روی پوره سن یک آفت

))(p<0.01; F=185/43, ،F=171/78, df=(4,12
)) df=(4,12و ))(p<0.01; F=154/57, df=(4,12

مشخصكرد كه موثرترینتيماردركنترلآفتمخلوط

اختالفمعنيداروجوددارد.
همچنيناثرتيمارهایمختلفرویتلفاتحشراتكامل
زیر سپر در زمان های 7 ،9و  11روز پس از تيمار،
))،(p<0.01; F=511/12; df=(4,12
)) F=498/64; df=(4,12و  ;(p<0.01; F=353/47

;(p<0.01

)) df=(4,12نيزاختالفمعنيداروجودداشت.
مقایسه ميانگين درصد تاثير تيمارهای آزمایشي روی
جمعيت پورههای سن یک آفت در روز سوم پس از
محلولپاشي نشان داد حداكثر تاثير مربوط به مخلوط
روغن یک درصد همراه با حشرهكش كلرپيرفوس یک
در هزار ( %10/1مرحله اول %11/7 -مرحله دوم) مي
باشد.بعدازآنتيماركلرپيریفوس1/5درهزار(%51/33

روغنیکدرصدبههمراهحشرهكشكلرپيرفوسیک
در هزار ( %11/12مرحله اول %13/5 -مرحله دوم)
ميباشد.پسازآنحشرهكشكلرپيریفوس 1/5درهزار
بيشترین تاثير را داشت ( %53/75مرحله اول%57/5 -
مرحلهدوم)(جدولهای2و.)9
در روز چهاردهم پس از محلولپاشي مقایسه ميانگين
درصدتاثيرتيمارهایآزمایشيرویپورههایسنیک
آفت نشان داد كه بيشترین تاثير را مخلوط روغن یک
درصد به همراه كلرپيرفوس یک در هزار ( )%53/12و
كلرپيریفوس 1/5درهزار ( )%51/15درمرحلهاول و در
مرحلهدومتيماركلرپيریفوس 1/5درهزار ( )%53/55و
بعدازآنمخلوطروغنیکدرصدهمراهبا حشرهكش
یکدرهزار ()%53/12داشتهاست (جدولهای  2و.)9

رنجبروهمكاران
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 مقایسه ميانگين درصد تاثير تيمارهای آزمایشي روی مرحله پوره سن یک سپردار زرد شرقي مركبات (مرحله اول-2 جدول

.)محلولپاشي
Table 2. Means comparison of efficiency percent (±SE) of different treatments applied on 1 st
nymph A. orientalis (first stage spraying).
Treatments (concentration)
3days after
7days after
14days after
treatment

treatment

treatment

Volk oil (0.5%)

31.77±0.82 c

30.07±0.95 e

30.6±1.2 d

Volk oil (1%)

35.95±0.76 c

40.6±1.1 d

40.12±1.8 c

Volk oil (1.5%)

44.62±2.1 b

50±0.97 c

49.75±1.5 b

58±0.99 a

59.75±0.76 b

58.15±2.1 a

60.4±0.96 a

68.42±0.88 a

59.12±1.5 a

Chlorpyrifos(1500 ppm)
Chlorpyrifos(1000 ppm) +volk
oil(1%)

Means with the same letters in each column are not significantly different (Duncan =5%).




 مقایسه ميانگين درصد تاثير تيمارهای آزمایشي روی مرحله پوره سن یک سپردار زرد شرقي مركبات (مرحله دوم-9 جدول
.)محلولپاشي
Table 3. Means comparison of efficiency percent (±SE) of different treatments applied on 1 st
nymph A. orientalis (second stage spraying).
Treatments (concentration)
3days after
7days after
14days after
treatment

treatment

treatment

Volk oil (0.5%)

30.6±1. 2 c

28. 7±1. 5 e

29.5±1.1 d

Volk oil (1%)

32.1±0.76 c

41.3±0.1 d

41.1±1.2 c

Volk oil (1.5%)

45.4±1.1 b

52±1.7 c

47. 5±1.5 b

59±1.2 a

57. 5±0.76 b

59.55±1.1 a

61.7±1. 6 a

69.5±1.5 a

59.12±0.5 a

Chlorpyrifos (1500 ppm)
Chlorpyrifos (1000 ppm) +volk
oil(1%)

Means with the same letters in each column are not significantly different (Duncan =5%).
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جدول-1مقایسهميانگيندرصدتاثيرتيمارهایآزمایشيرویحشراتكاملسپردارزردشرقيمركبات(مرحلهاولمحلولپاشي).
Table 4. Means comparison of efficiency percent (±SE) of different treatments applied on adult A.
orientalis (first stage spraying).
)Treatments (concentration

14days after

7days after

3days after

treatment

treatment

treatment

24.35±2.2 d

27.67±1.5 d

24.52±1.2 c

)Volk oil (0.5%

41.2±2.7 b

36.27±1.8 c

41.32±0.98 b

)Volk oil (1%

54.07±2.5 a

51.62±1.9 a

48.95±2.7 a

)Volk oil (1.5%

32.4±1.1 c

35.6±2.7 c

38.67±1.9 b

)Chlorpyrifos (1500 ppm

46.2±0.5 b

45.52±2.5 b

49.5±1. 6 a

Chlorpyrifos (1000 ppm) +volk
)oil(1%

Means with the same letters in each column are not significantly different (Duncan =5%).

جدول-5مقایسهميانگيندرصدتاثيرتيمارهایآزمایشيرویحشراتكاملسپردارزردشرقيمركبات(مرحلهدوممحلولپاشي).
Table 5. Means comparison of efficiency percent (±SE) of different treatments applied on adult A.
orientalis (second stage spraying).
)Treatments (concentration

14days after

7days after

3days after

treatment

treatment

treatment

26. 5±1.2 d

25. 7±0.5 d

22. 2±0.2 c

)Volk oil (0.5%

42.6±1.2 b

34. 7±0.8 c

40.5±1.5 b

)Volk oil (1%

56.17±2.1 a

53.4±1.9 a

49.2±1.7 a

)Volk oil (1.5%

34.7±0.1 c

36.8±1.7 c

36. 7±0.9 b

)Chlorpyrifos (1500 ppm

47.5±1.5 b

48.32±1.2 b

51.5±0. 6 a

Chlorpyrifos (1000 ppm) +
)volk oil (1%

)Means bearing the same letters are not significantly different (Duncan =5%





مقایسه ميانگين درصد تاثير تيمارهای آزمایشي روی

درروزهفتمپسازمحلولپاشي تيمارروغنولک1/5

جمعيت حشرات كامل آفت در روز سوم پس از

درصد ( %51/12مرحلهاول %59/1 -مرحلهدوم)بهترین

محلولپاشي نشاندادكهبيشترینتاثيررامخلوطروغن

تاثير را در كنترل آفت داشته است .بعد از آن مخلوط

یک درصد به همراه حشرهكش یک در هزار (%13/5

روغن یک درصد به همراه حشره كش یک در هزار

مرحلهاول%51/5 -مرحلهدوم) داشتهاست.پس ازآن

موثرتر بود ( %15/52مرحله اول %11/92-مرحله دوم)

روغن ولک  1/5درصد قرار گرفت ( %11/35مرحله

(جدولهای  1و.)5بهترینتيمار درروزچهاردهمپس

اول%13/2-مرحلهدوم)(جدولهای1و.)5

از محلولپاشي مربوط به روغن ولک  1/5درصد بود
( %51/07مرحله اول %51/17-مرحله دوم) .پس از آن

رنجبروهمكاران
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.)5و1مرحلهدوم)(جدولهای

مخلوط روغن یک درصد به همراه حشرهكش یک در
%17/5-مرحلهاول%11/2(هزاربيشترینتاثيرراداشت


Chilocorus bipustulatusمقایسهميانگيندرصدتاثيرتيمارهایآزمایشيرویالروكفشدوزک-1جدول
Table 6. Means comparison of efficiency percent (±SE) of different treatments applied on Chilocorus
bipustulatus larva.
Treatments

1days after
treatment

IOBC
Grouping

Volk oil (0.5%)

36.32±1.2 d

Slightly harm(2)

Volk oil (1%)

45.75±0.8 c

Slightly harm(2)

Volk oil (1.5%)

60.07±1.3 b

Slightly harm(2)

Chlorpyrifos (1500 ppm)

84.5±0.7 a

Moderated harm(3)

3days
after
treatment
29.8±0.7 c
47.6±1.3
b
51.55±2.1
b
70.3±1.1 a

IOBC
Grouping

7days after
treatment

IOBC
Grouping

Harm less(1)

25.32±1.4 c

Harm less(1)

Slightly harm(2)

28.7±0.8 c

Harm less(1)

Slightly harm(2)

42.07±1.5 b

Slightly harm(2)

63.8±2.3 a

Slightly
harm(2)
Slightly
harm(2)
Slightly
harm(2)

82.3±1.3 a
Moderated harm(3)
69.5±0.9 a
Slightly harm(2)
60.8±2.1 a
Chlorpyrifos (1000 ppm)
+volk oil (1%)
Means with the same letters in each column are not significantly different (Duncan =5%).




Chilocorus bipustulatusمقایسهميانگيندرصدتاثيرتيمارهایآزمایشيرویحشرهكاملكفشدوزک-7جدول

Table 7. Means comparison of efficiency percent (±SE) of different treatments applied on Chilocorus
bipustulatus adult.
IOBC
Treatments
1days after
3days
IOBC
7days after
IOBC
Grouping
treatment
after
Grouping
treatment
Grouping
treatment
Volk oil (0.5%)
29.4±0.7 c
Harm less(1)
24.4±1.2 c
Harm less (1)
20.1±0.4 c
Volk oil (1%)
31.25±1.8 c
Slightly harm(2) 29.7±1.1 c
Harm less (1)
23.61±1.5 c
Volk oil (1.5%)
50.31±0.9 b
Slightly harm(2) 45.3±2.3 b Slightly harm(2)
35.6±2.1 b
Chlorpyrifos (1500
66.4±1.4 a
Slightly harm(2)
64.2±0.1 a Slightly harm(2)
58.4±1.3 a
ppm)
Chlorpyrifos (1000
65.7±0.8 a
Slightly harm(2)
65.3±1.8 a Slightly harm(2) 58.91±2.2 a
ppm) +volk oil (1%)
Means with the same letters in each column are not significantly different (Duncan =5%).

Harm less(1)
Harm less(1)
Slightly harm(2)
Slightly harm(2)
Slightly harm(2)


(p<0.01; )  مرحلهالروی( وF=211/22, df=(4,12))

 سوم و هفتم،بررسي تيمارهای مختلف در روزهای اول

(p<0.01; F=321/16,
،F=234/42, df=(4,12))
( مرحلهp<0.01; F=167/74, df=(4,12)),. df=(4,12))

پسازمحلولپاشيرویالرووحشرهكاملكفشدوزک

.(حشرهكامل

-نقابداردولكهاینشاندادكهبينتيمارهااختالفمعني

،(p<0.01;
(p<0.01;

F=304/21, df=(4,12)), دار وجود دارد

( وp<0.01; F=199/65, df=(4,12))
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بحث:

 1/5درهزار ومخلوطروغن ولک یکدرصدبههمراه

بررسي تاثير تيمارهای مختلف روی پوره سن یک

حشرهكشیکدرهزاربهترتيبباالترینتاثيرراداشتند

سپردار زرد شرقي مركبات نشان داد كه در تمامي

( %11/5و  )%12/9كه در گروه آماری  aو از نظر

روزهای پس از محلولپاشي تيمار مخلوط روغن یک

ردهبندی  IOBCدر گروه  " 9با خطر متوسط" قرار

درصد به همراه حشرهكش كلرپيریفوس یک در هزار

گرفتند.سایرتيمارهاشاملروغنولک1/5و1درصدبا

بيشترینتاثيررادر دامنه 50-11درصد داشتهاستواین

 %10/07و %15/75تاثيردرگروههایآماری bو cو از

به دليل حساسيت دوره نابالغ آفت در برابر تركيب

نظرردهبندیسازمانIOBCدرگروه"2باخطرجزئي"

حشرهكش
حشرهكش و روغن بوده است .همچنين  

قرارگرفتند (جدول  .)1بيشترین درصد تاثير تيمارها در

كلرپيریفوس  1درهزار به تنهایي با دامنه تاثير 11-53

سومين روز پس از محلولپاشي در كاربرد حشرهكش

درصد روی این مرحله در مرتبه بعدی قرار گرفت.

كلرپيریفوس 1/5درهزار ومخلوطروغنیکدرصدبه

كلرپيریفوس حشرهكشي با خاصيت تماسي گوارشي و

همراهحشرهكشیکدرهزاربهترتيب%70/9و%13/5

تدخيني است ،خاصيت تدخيني آن باعث مي شود كه

مشاهدهشد كهدرگروه" 2باخطرجزئي" قرارگرفتند

بتواند حشرات سپردار را در زیر سپر نابود كند و اثر

(جدول .)1درهفتمين روزپسازمحلولپاشي باالترین

تماسي گوارشي آن روی مراحل نابالغ آفت اثر دارد

تاثير را كلرپيریفوس  1/5درهزار و مخلوط روغن یک

).(Talebi Jahromi, 2007

درصدهمراهباحشرهكشیکدرهزار بهترتيبباتاثير

هرچندتحقيقاتانجامشدهدرسالهایگذشتهاستفادهاز

 %19/1و  %10/1داشتند و در گروه " 2با خطر جزئي"

روغن را برای كاهش جمعيت پوره سن یک این آفت

جایگرفتند(جدول.)1

توصيه كرده است ) ،(Farid, 1993ولي با توجه به

در اولين روزپسازمحلولپاشيبيشترینتاثيرمربوطبه

تغييراتاقليمدرسالهایاخير درمنطقهجنوبكرمانو

تيمارهایمخلوطروغنیکدرصدبههمراهحشرهكش

افزایش جمعيت آفت سپردار زرد شرقي به نظر ميرسد

یک در هزار و حشرهكش كلرپيریفوس  1/5درهزار به

بایستيتمهيداتدیگریبهغيرازكاربردروغننيزبرای

ترتيب  %11/1و  %15/7بود كه در گروه آماری  aو از

كنترل آفت مذكور به كار برد .كاربرد یک تركيب

نظر ردهبندی IOBCدر گروه  " 2با خطر جزئي" قرار

حشرهكش مانند كلرپيریفوس كه برای گروه آفات

گرفتند(جدول.)7باالترینتاثيردرروزسوموهفتمپس

سپردار توصيه شده و روغن ميتواند كنترل مناسبي از

ازمحلولپاشيدرتيمارروغنیکدرصدبههمراهحشره

سپردار زرد شرقي را ارائه دهد .محققين دیگری نيز در

كش یک در هزار به ترتيب ( %15/9و  )%11/2و

تحقيقات خود در مورد كارایي حشرهكشهای

(%51/31و)%51/1مشاهدهشد كه درگروه" 2باخطر

كلرپيریفوس اتيل ،بوپروفزین ،ایميداكلرپراید و

جزئي" جایگرفتند (جدول .)7پسازآنكلرپيریفوس

روغنهای معدني روی آفت  A. aurantiiبه این نتيجه

 1/5درهزار بيشترینتاثيررادرهردوروزداشتو در

رسيدند كه كلرپيریفوس و روغن ولک تاثير بهتری در

گروه"2باخطرجزئي"قرارگرفت(جدول.)7

كنترل این آفت دارند ( .)Kirk et al., 2000همچنين



) Garcera et al. (2013در تحقيقات خودنشان دادند
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كهكاربرد مخلوطحشرهكشاسپيروتترامات وروغندر

ولکرویالروكفشدوزکدرروزهایپسازمحلول

Aonidiella

پاشي در گروههای بيخطر و باخطر جزئي بوده است.

aruntiiدردورهفعاليتآفت،موجبكاهشچشمگيری

محققيني در مطالعات خود ميزان تاثير حشرهكش

در جمعيت این آفت ميشود .نتایج حاصل از این

اسپيروتترامات و روغن معدني پارافين روی الرو

تحقيقات با آنچه از این مطالعه بدست آمده ،مطابقت

كفشدوزک  Ch. bipustulatusدر شرایط مزرعهای را

ميكند .هر چند تحقيقات اندكي در مورد استفاده از

بهترتيب  55/1و  %51/9بدست آوردند كه در گروه 2

حشرهكش و روغن برای كنترل این آفت وجود دارد،

باخطر جزئي قرار گرفتند .همچنين ميزان تلفات

وليبهدليلافزایشجمعيتآندرسالهایاخيروعدم

كفشدوزکمذكوررادربرابرحشرهكشكلرپيریفوسو

كارایيروغنبهتنهایيبرایكنترلآفت بهخصوصدر

پيریپروكسيفنبهترتيب 17/3و % 15/1بدستآوردند

ابتدای بهار كه جمعيت خسارتزای آفت بيشتر است،

كهدرگروهباخطرمتوسطقرارگرفتند ( Simsek et al,

ميتوان از مخلوط حشرهكش و روغن روی سپردارزرد

 ،)2012این دستاوردها با نتایج حاصل از این تحقيق

شرقيمركباتاستفاده كردكهاینامر ازطغيانجمعيت

مطابقت ميكند .اثر تيمارها روی مرحله حشره بالغ

این آفت در اواخر شهریور جلوگيری ميكند و تعداد

كفشدوزکدرروزهایپسازمحلولپاشيروغنولک

دفعات محلولپاشي را نيزكاهش ميدهد .ضمن اینكه

 0/5و 1درصددرگروه( 1بيخطر) وسایرتيمارهادر

استفادهازروغنولک 1/5درصدبهتنهایيرویمرحله

گروه(2باخطرجزئي)قرارگرفتند.

بالغ آفت در زیر سپر ،موجب كاهش مصرف

بررسيهای ) Erkilic et al. (2012مشخص كرد كه


آفتكشها ،حفظ محيط زیست و حمایت از دشمنان

كاربرد حشرهكشهای متي داتيون ،دلتامترین و مخلوط

طبيعيميشود.

متيداتيون به همراه روغن در گروه خطرناک و

روغنها بهدليلتاثيرفيزیكيدرحلالیهموميسپر این

روغنهای معدني به تنهایي در گروه بيخطر قرار

گروه از حشرات و خفگي حشره در زیر سپر موجب

ميگيرند.بررسيهای)Suma et al. (2009نشاندادكه

كنترلآنهاميشوند) .(Talebi Jahromi, 2007بررسي

كاربرد روغنهایمعدنيوحشرهكشهایكلرپيریفوس،

تاثير تيمارهای مختلف روی كفشدوزک شكارگر نشان

پيریپروكسيفنوبوپروفزینرویجمعيتدشمنانطبيعي

دادكهسميتتيمارهارویمرحلهالروكفشدوزکبيشتر

شپشکهای مركبات تاثير معني دار دارد .بطوریكه هر

ازبالغبودهاست .درتماميروزهایپسازمحلولپاشي

یک از این تركيبات از نظر گروهبندی سازمان مبارزه

حشرهكش كلرپيریفوس  1/5درهزار بيشترین سميت را

بيولوژیک  IOBCبه ترتيب در گروه  2با خطر جزئي،

روی الرو كفشدوزک داشته است و از نظر شاخص

گروه  9با خطر متوسط ،با خطر متوسط و گروه 1

سازمانكنترل بيولوژیکدرگروه 2و9باخطرجزئيو

خطرناک قراردارد .نتایج بررسي تاثير حشرهكش

متوسطقرارگرفتهاست .بعدازآنمخلوطكلرپيریفوس

اسپيروتتراماتروی Aphytis melinusدشمنطبيعي

و روغن بيشترین تاثير را در مرگومير مرحله الروی

  aruntiiنشان داد كه تاثير این حشرهكش روی دشمن

داشت.باتوجهبهایننتایجميزانسميتسهغلظتروغن

طبيعيدرگروهباخطرمتوسطقرارميگيرد 

مقایسهباتيمارروغنبهتنهایيرویآفت 

A.

(Garcera,

13

)1931،5جلد،1هادرعلومگياهپزشكي(شماره

 آفت
كش


 با خطر متوسط قرار گرفت و این امكان استفاده از9

) كهایننتایجبانتيجهحاصلازاینتحقيقet al., 2013

مخلوط روغن و حشرهكش را برای كنترل سپردار زرد

 اگرچه طبق نتایج این تحقيق كاربرد.مطابقت ميكند

.شرقيفراهمميكند

روغنهای معدني برای كنترل سپردار زرد شرقي اثرات



جانبي كمتری روی كفشدوزک شكارگر آن داشته

:سپاسگزاری

) نيزTalebi Jahromi, 2007(  كه این مطلب را،است

از كليه همكاران بخش تحقيقات گياهپزشكي مركز

 اما به دليل افزایش جمعيت آفت سپردار.تایيد ميكند

تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعي جنوب

زردشرقيدراوایلبهاروعدمكارایي روغنبه تنهایي

تشكر،كرمانكهمارادرانجاماینتحقيقیارینمودهاند

چارهای جز استفاده از مخلوط حشرهكش و روغن

.ميكنيم

 ضمن اینكه بيشترین تاثير.بصورت محدود نيست
حشرهكشوروغنرویكفشدوزکشكارگردرگروه
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Abstract:
One of the important citrus pests in Jiroft region is Aonidiella orientalis, that cause extensive
damage to some kinds of citrus trees annually. Therefore, it is essential to control the pest to
prevent damage. In this study to evaluate the efficacy of chlorpyrifos insecticide alone and along
with Volk oil, the experiment was carried out based on Randomized Complete Block Design
(RCBD) with 5 treatments including chlorpyrifos (1.5 ml/L) and 3 concentrations of Volk oil
(0.5, 1 and 1.5 %), and chlorpyrifos (1 ml/L+ Volk oil 1% in 4 replications in the year 2015. The
toxicity of the treatments on Chilocorus bipustulatus lady bird was also checked. The pest
population was counted one day before and 3, 7 and 14 days after the treatment. Percent efficacy
was calculated using Henderson-Tilton method. The results show that, the most efficient
treatment was chlorpyrifos with Volk oil on 1 st nymph of A. orientalis during all the days after
spraying in the showing 50-68 % efficacy. The highest mortality which is 68.42% was observed
7 days after spraying with chlorpyrifos with Volk oil. The most effective treatment on adult was
3 days after spraying with chlorpyrifos along with Volk oil which 49.5%. According to IOBC
grouping, the toxicity of the three Volk oil concentrations on larvae and adult ladybird were
harmless and slightly harmful group during all the days after spraying. chlorpyrifos along with
Volk oil and alone was moderately harmful on larvae of ladybird was ladybird 1 day after the
treatment, slightly harmful and harmless 3 and 7 days after spraying. chlorpyrifos with Volk oil
and alone were slightly harmful on adult ladybird after spraying. Based on the results, it is
recommended to use chlorpyrifos along with Volk oil in rotation with Volk oil alone in the
control of A. orientalis.
Key words: Aonidiella orientalis, Chilocorus bipustulatus, Control, Citrus, South Kerman.
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