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، (EC 60%) ، دیازینون(EC 25%) اکسی دیمتون متیلهای کشمیزان کارایی آفت

 pH دهندهکاهشدر حضور  (SC 35%) و ایمیداکلوپرید  (WP 20%) پریداستامی

  Aphis fabae،روی شته سیاه باقال لونسول
 

 پورو علی رجب یاراحمدیفاطمه 

 
 .ایران ،کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهوازعلوم پزشکی دانشگاه گروه گیاه

 
 22/8/6936تاریخ پذیرش:                           4/66/6931تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 EC) ، دیازینون(EC 25%) متیلدیمتونسیکش اکچهار حشره کاراییآب در  pHاصالح  ثیرأتدر این مطالعه 

در طول  ایدر شرایط مزرعهباقال اه سیروی جمعیت شته ( SC 35%)و ایمیداکلوپرید ( WP 20%) پرید، استامی(60%

درصد  21و  12، 622های غلظتمورد ارزیابی قرار گرفت. های کامال تصادفی در قالب طرح بلوک دو سال زراعی

 pHکاهنده محلول  باآب معمولی و آب اصالح شده  ها توسطکشحشرهای هر کدام از ی مزرعهغلظت توصیه شده

و  )برای ارزیابی اثرات کوتاه مدت( ساعت بعد از تیمار 24ر ها ددرصد مرگ و میر تصحیح شده شتهتهیه شد. لونسول 

مطالعه اثرات دراز مدت  برای)پاشی در تیمارهای مختلف های مختلف پس از سمتاریخ ها در طولتعداد تجمعی شته

داری در سمیت اصالح آب هیچ تاثیر معنی هرسال زراعی محاسبه و مورد تحلیل واریانس قرار گرفت. اصالح آب( در

متیل، دیازینون و ایمیداکلوپرید دیمتوناکسیبا اصالح آب، های مورد آزمایش نداشت. کشکوتاه مدت حشره

و  7/33-1/38، 3/33-1/33به ترتیب موجب کاهش  ایدرصد غلظت مزرعه 12در کاربرد را  A. fabaeجمعیت شته 

دوام  داری نداشت.اختالف معنیای درصد مزرعه 622غلظت  ها شد که بادرصدی تعداد تجمعی شته 6/38-6/33

هفته در استفاده از آب  2-6تا دو هفته در مقایسه با  6هفته در مقابل  6برداری )تا پایان نمونه هاکشآفتمانده این باقی

به درصد  12های در غلظتشته  تعداد تجمعی پراید با آب اصالح شدهتیمار استامیدر بدون اصالح( ادامه داشت. ولی 

به  شته بودکه 22673و  61792ای درصد مزرعه 21شته و در غلظت  2941و  629های اول و دوم ترتیب برای سال

 96و  76ای و درصد غلظت مزرعه 12شته در  821و  419) معمولیآب  با داری بیشتر از تیمارهای مشابهصورت معنی

 .بودهای زراعی اول و دوم( ای به ترتیب در سالدرصد غلظت مزرعه 21شته در 

 نئونیکوتینوئیدهاهای فسفره، کشآب، حشره pHشته سیاه باقال،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

از جمله  ،.Aphis fabae Scop ،شته سیاه باقال

 622تا  97است که موجب کاهش آفات کلیدی باقال 

 Mwanauta) گردددرصدی محصول در این گیاه می

et al., 2015) که با  باشدمی. این شته آفتی چندخوار

موجب  ،در نتیجه ضعف گیاه و تغذیه از شیره گیاهی

این آفت با ترشح همچنین شود. خسارت مستقیم می

رشد قارچ فوماژین و در  مقادیر زیادی عسلک موجب

 ,.Esmaeili et al)گردد نتیجه کاهش میزان فتوسنتز می

1991; Behdad, 2002.) با انتقال همچنین این شته 

موجب خسارت ویروس بیمارگر گیاهی  92بیش از 

 ,Behdad)گردد غیرمستقیم به گیاهان میزبان می

2002.)  

به صورت بسیار  مختلف هایکشدر حال حاضر آفت

 A. fabaeاز جمله  ای در کنترل آفات کلیدیگسترده

رویه این . کاربرد بی(Pedigo, 2002شود )استفاده می

آلودگی ترکیبات موجب به خطر افتادن سالمتی انسان، 

محیط زیست، بروز مقاومت در آفات، طغیان آفات 

اهمیت، نابودی موجودات غیرهدف و غیره شده بی

ها علیه آفات در بسیاری کاربرد آن ن وجود،با ایاست. 

برنامه مدیریت تلفیقی آفات ضروری  قالب از موارد در

و سازگاری آن با  هاکشآفتاست. کاهش مصرف 

کنترل بیولوژیک یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی 

 ها،کشمصرف حشرهمیزان باشد. با کاهش آفات می

آنها اثرات سوء  و و آلودگی محیط زیست هاهزینه

 ,Seraj) یابدروی موجودات غیرهدف کاهش می

سیاه باقال از شته ها از جمله شته کنترل(. برای 2011

شود که اغلب وسیع های مختلفی استفاده میکشحشره

که نابودی دشمنان ه شدنشان داد باشند.الطیف می

الطیف در های وسیعکشطبیعی شته ها توسط حشره

 Sun) گرددطغیان شدید این آفات می مزارع منجر به

et al. 2000) .های کشاز کاربرد حشره معموالً پس

-نسبت دشمن طبیعی به آفت تغییر می ،الطیفوسیع

شود باعث می هاشتهمثلی نماید. زیرا نرخ باالی تولید

فشار دشمن طبیعی به سرعت  رغمعلیجمعیت آن که 

 (. Myers et al., 2005افزایش یابد )

 غلظتاز  در بسیاری از مواردزارعین استان خوزستان 

برای کنترل ها کشای حشرهمزرعه یتوصیه شده

توجه به عدم با . در اغلب موارد آفات، رضایت ندارند

غلظت  ،توصیه شده غلظتکش در مطلوب حشره تاثیر

 شود کهداده میکاربرده شده تا چندین برابر افزایش به

موجب تهدید تشدید کرده و  را محیطیخطرات زیست

ارزیابی کارایی . گرددمیسالمت مصرف کنندگان 

و تالش برای افزایش کارایی آنها در عین  هاکشآفت

کاهش میزان مصرف، بکی از نکات مهم در کاربرد 

-های مدیریت تلفیقی آفات میدر برنامه هاکشآفت

 کاراییمختلفی روی  عوامل(. Pedigo, 2002) باشد

 عوامل،ارد. یکی از این ذگثیر میأت هاکشآفت

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب مورد استفاده برای 

در (. Whitford, 2009) باشدپاشی میتولید محلول سم

آب مورد  pHمیان خصوصیات فیزیکی مختلف، 

استفاده برای تهیه محلول سمی اهمیت خاصی دارد. 

های آبی ها در محیطکشهای حشرهبرخی از گروه

( از خود نوعی برهمکنش به 7باالی  pHقلیایی )دارای 

دهد که موجب کاهش را نشان می 6نام هیدرولیز قلیایی

 Fishel andگردد)کش میمیزان تأثیر ماده موثره حشره

Ferrell, 2007 سرعت این هیدرولیز بستگی به .)

-مخلوط آب و حشره pHکش، ماهیت شیمیایی حشره

کش در تماس با آب انی که آفتکش و طول مدت زم

ها بیشتر مربوط مورد نظر است، دارد. ماهیت قلیایی آب

-2کربنات )های بیبه یون
3co( و کربنات )1-

2HCO )

(. Fishel and Ferrell, 2007باشد )موجود در آب می

کش در استان یکی از دالیل عدم کارایی حشره

-بهمیایی آب یماهیت فیزیکی ش مکن استم خوزستان

                                 
1 - Alkaline hydrolysis 
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در ای باشد. های مزرعهپاشیرفته شده در سمگ کار

آب روی کارایی کوتاه و  pHخصوص تاثیر اصالح 

ای ها هیچ مطالعه منتشر شدهکشدراز مدت حشره

بنابراین هدف از این مطالعه، صورت نگرفته است. 

های پاشیگرفته شده در سم کاربهآب  pHبررسی اثر 

کش اکسی دیمتون کارایی چهار حشره درای مزرعه

پرید و ایمیداکلوپرید روی شته متیل، دیازینون، استامی

 سیاه باقال بود. 

 

 هامواد و روش

به منظور پایش جمعیت شته سیاه  هابردارینمونه

ی باقال رقم هلندی به از مزرعه،  A. fabae ،باقال

در طول  اهواز شمال شهرستان دریک هکتار  مساحت

صورت گرفت. کشت باقال به  6936تا  6988های سال

ها در دو ردیف به فاصله بوته .انجام شد ایصورت پشته

  ها کاشته شدند.متر از یکدیگر روی پشتهسانتی 92

صورت گرفته  یهای مختلف آزمایشی در مطالعهتیمار

آب مورد نیاز برای نشان داده شده است.  6در جدول 

از این  اطراف کارون به صورت سنتیهای زراعت

به همین دلیل گرفته  أهای آبیاری منشرودخانه یا کانال

آب موجود در کانال آبیاری مجاور این مزرعه  از

دو تیمار . تحقیقاتی به عنوان آب معمولی استفاده شد

های و غلظت هاکشآفتشاهد برای مقایسه اثرات 

نظر گرفته شد. مختلف آنها روی شته مورد مطالعه در 

محلول تهیه شده در آب با ها بوته ،در تیمار شاهد اول

)آب کانال( و در تیمار شاهد دوم با آب  معمولی

سولفامات  pHدهنده کاهشمخلوط شده با محلول 

آمونیوم با نام تجاری لونسول ساخت شرکت گیاه و به 

. اندازه گیری محلول پاشی شدنددر هزار  7/2نسبت 

pH تگاه دس توسطpH  متر پرتابل مدلpH 3110 

اصالح اسیدیته  نشان داد آلمان WTWساخت کمپانی 

)قلیایی( به حدود  1/8آب از  pHآب موجب شد میزان 

)خنثی( کاهش یابد. به صورت تقریبی برای هر  2/7

 هالیتر محلول استفاده شد. آزمایش 62کرت آزمایشی 

تکرار  9کامالً تصادفی با های بلوکدر قالب طرح 

مترمربع بود که  222. هر کرت به مساحت انجام شد

های مختلف کشجهت جلوگیری از بادبردگی حشره

 . بین هر کرت یک متر فاصله بود

برگی  7تا  1پایش جمعیت شته سیاه باقال از مرحله 

همزمان با افزایش جمعیت شته سیاه باقال شروع گردید. 

توسط سم پاش پاشی سم ،(32بهمن  27و   83بهمن  7)

 1/64با فشار خروجی  6ماتابی پشتی اتومایزر مارک

psi، .به پاشی ضمن سم هاتمامی بوته صورت گرفت

 شدند.کش پوشش داده خوبی توسط محلول حشره

صورت پاشی ساعت پس از سم 24برداری اولین نمونه

ها به صورت هفتگی برداریپس از آن نمونهگرفت و 

بوته از هر تیمار به  61برداری انجام شد. در هر نمونه

متر انتهایی سانتی پنجصورت تصادفی انتخاب گردید. 

هر بوته، روی یک سینی سفید پالستیکی تکانده شده و 

ند ها شمارش گردیدها و بالغین شتهتعداد پوره

(Yarahmadi and Rajabpour, 2011) . 

هررای دراز مرردت تیمررار کوترراه و برررای بررسرری اثرررات

 Sweedenهرای  بره ترتیرب از روش   آزمایشیمختلف 

and McLeod (1997و ) Ohnesorg et al. (2009)  با

بررای  بردین ترتیرب کره    اندکی تغییرات اسرتفاده شرد.   

تعرداد افرراد زنرده در تیمارهرای      ،بررسی اثرات کوتراه 

 پاشرریاز محلررول پررسسرراعت  24مختلررف آزمایشرری 

درصررد مرررگ و میررر اصررالح شررده بررا شررمارش شررد و 

(  و 6تیلتون  محاسبه )معادله  -فاده معادله هندرسوناست

مقایسره   ANOVAبا استفاده از آزمون تحلیل واریانس 

  شد.

(                                                           6معادله)

100]1[% 





ab

ba

CT

CT
Mortality 

                                 
1 - Matabi 
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هرای زنرده در   به ترتیرب تعرداد شرته    bTو  aTکه در آن 

بره   bCو  aC پاشری و بعرد و قبرل از سرم   تیمار آزمایشری  

های زنده در تیمار شاهد بعد و قبل از ترتیب تعداد شته

 (.Henderson and Tilton, 1955) باشدپاشی میسم

 

 )برحسب لیتر در هزار لیتر(  ها و غلظت های بکاربرده شدهمورد استفاده در آزمایشهای  کشحشره -6جدول 
Table 1. Insecticides  used in the trials and their applied concentrations (liter per 1000 liter) 

* Field concentration (liter/1000liter water) 

  ای )لیتر/هزارلیتر آب(غلظت مزرعه* 

 

هرای  تعداد تجمعی شته برای بررسی اثرات دراز مدت،

( در تیمارهای مختلف آزمایشی از طریق 6CADزنده )

و برا اسرتفاده از آزمرون تحلیرل     شد معادله زیر محاسبه 

همچنرین  واریانس مورد مقایسره آمراری قررار گرفرت.     

محاسرربه  (2)هررا اسرتفاده از معادلرره  تعرداد تجمعرری شرته  

 گردید.

                                                                     (2معادلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره ) 

DAACAD iii   )2/)( 1
 

 i+1A ،ام iبرداری تعداد شته در نمونه iAدر این معادله 

تعداد روزهای  Dبرداری بعدی و تعداد شته در نمونه

(. کلیه Ruppel, 1983باشد )برداری میبین دو نمونه

 9.1نسخه  SASافزار ها توسط نرمتجزیه و تحلیل

(SAS Institute, Cary, NC)  انجام شد. از برنامه

Excell  برای رسم نمودارها استفاده شد.   2229نسخه 

 

 

                                 
1 Cumulative aphid day 

 نتایج 

 82تمامی تیمارهای آزمایشی نرخ باالیی از تلفات )

 24بعد از   A. fabaeدرصد( را روی جمعیت  622تا 

آزمون تحلیل واریانس ساعت ایجاد نمودند. 

ANOVA که از نظر سمیت کوتاه مدت، نشان داد 

داری بین نرخ تلفات ایجاد شده در اختالف معنی

 ;df= 25, 77) تیمارهای مختلف آزمایشی وجود دارد

F=2.63; P=0.00 وdf=25, 77; F=2.87; P=0.00 به-

 ;df=3)برای اثر بلوک  (32و  83ترتیب برای سال 

F=3.61; P=0.00  وdf=3; F=3.95; P=0.00 ب یترتبه

 .(2)جدول های اول و دوم( برای سال

های برداریدر نمونه A. fabaeتغییرات جمعیت شته 

مختلف آزمایشی هفتگی صورت گرفته در تیمارهای 

از  کهزمانی نشان داده شده است. 1تا  6های در شکل

کش برای تهیه محلول سمی حشره صالح نشدهآب ا

 622اکسی دیمتون متیل استفاده شد، محلولی با غلظت 

مدت زمان دو هفته درصد غلظت توصیه شده برای 

Sprayed with pH modified water Sprayed with conventional water 
Company 

Insecticide  

(trade name)-

Formulation 25% FC 50% FC 100% FC 25% FC 50% FC 100% FC* 

0.25 0.5 1 0.25 0.5 1 Aria Oxydimethon methyl 

EC25% 
0.5 1 2 0.5 1 2 Giah Diazinon 60%EC 
0.05 0.125 0.25 0.05 0.125 0.25 Aria Acetamiprid-

Mouspilan®-20%WP 
0.05 0.125 0.25 0.05 0.125 0.25 Aria Imidacloprid 

(Confidor®)-35% SC 
   Sprayed with original water - Control 1 

Sprayed with pH modified water    - Control 2 



  666                                                                                (                                 6936، 6، جلد 2پزشکی )شماره ها در علوم گیاهکشآفت

 

 

 سطحدر را به صورت مطلوبی  A. fabaeجمعیت شته 

 .هداشتپایین نگ

به طوریکه  یافتپس از این دوره جمعیت شته  افزایش 

-با تراکمترتیب با به 32اسفند 68 و 83اسفند  69 در

برداری شده به ازای هر بوته شته نمونه 4/6 و 76/2های

 به اوج جمعیت خود رسید.

 
 

 .پاشی در تیمارهای مختلف آزمایشیساعت پس از سم A. fabae 24میانگین درصد تلفات تصحیح شده  -2جدول 
Table 2. Mean of corrected mortality percentage of A. fabae 24 hours after spraying in different 

experimental treatments. 

Insecticide Year 
Sprayed with pH moified  water Sprayed with original water 

25% FC 50% FC 25% FC 100% FC 50% FC 25% FC 

Oxydimethon 

methyl 

2010 100±0a* 100±0a 100±0a 100±0a 99±1ab 100±0a 
2011 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 

Diazinon 
2010 99.3±0.7ab 100±0a 100±0a 99.3ab 100±0a 100±0a 
2011 100±0a 100±0a 100±0a 100a 99±1ab 100±0a 

Acetamiprid 
2010 98.1±1.1ab 92.1±5.6b 100±0a 87.7±7bc 96±4ab 97.7±2.3ab 

2011 100±0a 100±0a 100±0a 99ab 97.7±2.3ab 99.3±0.7ab 

Imidacloprid 
2010 96.6±1.8ab 98.5±1.5ab 98.7±1.3ab 95.5ab 97.6±2.4ab 100±0a 

2011 100±0a 98.7±1.2ab 95±4.2b 82.9c±3.2 89.6±7.3bc 96.7±.3.3ab 

* Same letter in each year indicated non-significant diffrernce in mortality percentage at level 0.05 (Duncan test) 

FC=field concentration 1 

 

                                 
1 - FCای= غلظت مزرعه 
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درصد  12، جمعیت شته باقال در کاربرد 83در سال 

-ای برای دو هفته پایین نگهی مزرعهغلظت توصیه شده

 1شد و پس از آن به سرعت افزایش یافت و در  داشته

بوته رسید. تراکم  شته به ازای هر 3/2اسفند به تعداد 

درصد غلظت  21برداری شده در تیمار های نمونهشته

 ، 32نوسان داشت. در سال  7/6تا  8/2شده بین  توصیه

درصد غلظت توصیه شده اکسی  21و  12کاربرد 

ثر ؤطوالنی و مناسب م در ایجاد حفاظت دیمتون متیل

های های مشاهده شده در همان هفتهو جمعیت شتهنبود 

که اوج جمعیت به طوریکرد اول شروع به افزایش 

-درصد توصیه شده به 21و  12های ها در غلظتشته

شته  4/1و  2/4های اسفند با تراکم 68و  66ترتیب در 

ح وقتی از آب اصال ،به ازای هر بوته بود. در مقایسه

شده برای تهیه محلول سمی استفاده شد مدت زمان 

کش مورد نظر محافظت صورت گرفته توسط حشره

که جمعیت شته در هنگام این شکل به  .افزایش یافت

درصد غلظت توصیه شده تا پایان  12و  622کاربرد 

 . پایین بودهفته(  6)حدود برداری نمونه

جمعیت شته  ،درصد غلظت توصیه شده 21کاربرد  با

-به افزایش یافت و 32 اسفند 66 و 83بهمن  61 از پس

 و 3/2 با تراکم 32و  83سال  اسفند 68 و 69 در ترتیب

شته به اوج خود رسید. در تمامی تیمارهای  8/9

آزمایشی کاهش تراکم شته در اواخر فصل مشاهده شد 

به دلیل نامساعد شدن میزبان و شرایط  مکن استکه م

 باشد. A. fabae شته اقلیمی برای

کش برای تهیه محلول حشره معمولیاز آب  زمانیکه

درصد غلظت توصیه شده  622دیازینون در مقادیر 

یک هفته  به ترتیب دو و 32و  83د، در سال استفاده ش

کش برای جلوگیری از رشد اثر محافظتی این حشره

جمعیت این بعد از آن دیده شد.  A. fabae جمعیت

و  83های سال یافت و اوج جمعیت آن درشته افزایش 

شته به  9 و 4/2 اسفند با تراکم 68 و 1به ترتیب  32

محلول دیازینون در رسد به نظر میازای هر بوته بود. 

ای اثر محافظتی درصد غلظت مزرعه 21و  12مقادیر 

های بعد از انجام تیمارهای چندانی نداشت زیرا در هفته

 ایش یافت. تراکم این شتهجمعیت شته افز ،مورد نظر

اسفند به ترتیب با تراکم  69و  1در تاریخ  83سال  در

درصد  21و  12های برای تیمارهای غلظت  2/4و  3/6

به اوج جمعیت خود  ایمقادیر توصیه شده مزرعه

شته باقال در اوج جمعیت نقطه  32رسید. در سال 

 ایدرصد مقادیر توصیه شده مزرعه 21و  12تیمارهای 

و  4/9با تراکم به ترتیب اسفند  68تاریخ  دیازینون، در

 .بود شته به ازای هر بوته 6/6
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 کاربرد حشره کش اکسی دیمتون متیلهای هفتگی بعد از برداریتغییرات جمعیت شته باقال در نمونه -6شکل 

Fig 1. Population dynamics of A. fabae in weekly sampling after treatment by Oxydimethon methyl. 

 

 

 
 .های هفتگی بعد از کاربرد حشره کش دیازینونبرداریتغییرات جمعیت شته باقال در نمونه -2شکل  

Fig 2. Population dynamics of A. fabae in weekly sampling after treatment by Diazinon. 
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 .پرایدکش استامیهای هفتگی بعد از کاربرد حشرهبرداریتغییرات جمعیت شته باقال در نمونه -9شکل 
Fig 3. Population dynamics of A. fabae in weekly sampling after treatment by Acetamiprid. 

 

 

 

 
 .یداکش ایمیداکلوپرهای هفتگی بعد از کاربرد حشرهبرداریتغییرات جمعیت شته باقال در نمونه -4شکل 

Fig 4. Population dynamics of A. fabae in weekly sampling after treatment by Imidacloprid.
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 تیمار با آب اصالح شده و غیر اصالح شده یا اصلی() شاهد هایتغییرات جمعیت شته باقال در تیمارروند  -1شکل 

Fig 5. Population dynamic trend of A. fabae in controls (treated with pH corrected and original water).  

 

معمولی، پرید با آب کش استامیدر کاربرد حشره

درصد مقادیر توصیه شده  21و  12، 622های غلظت

هفته  6در طول را   A. fabaeای جمعیت شته مزرعه

داشت )با  هدر سطح پایینی نگ به خوبی بردارینمونه

تا  7شته در هر بوته در مقایسه با تراکم  9/2-2تراکم 

اگرچه مقادیر . شته  در هر بوته در تیمارهای شاهد( 22

خوبی برای  تاثیردرصد غلظت توصیه شده  12و  622

ولی  ،کندمیجلوگیری از افزایش جمعیت شته فراهم 

درصد غلظت توصیه  21یمار اصالح آب باعث شد در ت

دو و  به ترتیب 32و  83های در سال جمعیت شته ،شده

هند به بعد از تیمار به رشد خود ادامه د هفته یک

به اوج جمعیت این شته بهمن  66 و 23 در کهصورتی

 .رسیدشته به ازای هر بوته  8/7 و 9/8های خود با تراکم

ز آب کش ایمیداکلوپراید که ادر تیمارهای حشره

کش استفاده شد، برای تهیه محلول حشره اصالح نشده

درصد مقادیر توصیه شده  12و  622های غلظت

جمعیت شته را تا پایان دوره آزمایش به خوبی در حد 

ای درصد غلظت مزرعه 21 میزان ولی شتپایینی نگهدا

یک هفته دو و بیش از به ترتیب  32و  83های در سال

اسفند به بعد  4از . مودنحفظ نقدرت کنترلی خود را 

های باقالی روی بوته A. fabaeافزایش چشمگیر شته 

  مشاهده شد. مزبور موجود در تیمار

در تیمارهای مختلف  CADنتایج محاسبه مقادیر 

های هفتگی صورت برداریآزمایشی در طی نمونه

 9در جدول شماره  32و  83های در طول سالگرفته 

آزمون تحلیل واریانس  نشان داده شده است.

ANOVA در  تعداد تجمعی نشان داد که بین مقادیر

داری وجود تیمارهای مختلف آزمایشی اختالف معنی

 ,df= 25و  df=15, 485; F=4.36; P=0.00دارد )

491; F=13.66; P=0.00  32و  83به ترتیب برای سال) 

 ;df=3و  df=3; F=4.28; P=0.00)برای اثر بلوک 

F=3.77; P=0.00 های اول و دوم(به ترتب برای سال .

در تیمارهای مختلف همگی با  تعداد تجمعیمقادیر 

این  .داری داشتاختالف معنی 2و  6تیمارهای شاهد 

با یکدیگر  2و  6در حالی بود که تیمارهای شاهد 

داری نداشتند. عدم اختالف در مقادیر اختالف معنی



 پوریاراحمدی و رجب                                            626

 

 

ثیر أنگر عدم تدر دو تیمار شاهد بیا تعداد تجمعی

تیمارهای اصالحی صورت گرفته روی آب مورد 

 A. fabaeروی جمعیت شته  ،پاشیمصرف در محلول

دیمتون متیل، کش اکسیباشد. به غیر از حشرهمی

ها کشبرای سایر حشره تعداد تجمعیمقادیر محاسبه شده 

اختالف  ،ایدرصد غلظت مزرعه 622در هنگام کاربرد 

متیل، دیمتونکش اکسی. سه حشرهداری نداشتندمعنی

در را   A. fabaeدیازینون و ایمیداکلوپرید جمعیت شته 

 622ای همانند غلظت درصد غلظت مزرعه 12کاربرد 

کاهش  تعداد تجمعیبراساس معیار ای درصد مزرعه

برای محاسبه شده  تعداد تجمعی. همچنین مقادیر دادند

در هنگام  هاکشای این حشرهدرصد مزرعه 21غلظت 

داری کمتر از اصالح آب همواره به صورت معنی

برای تهیه  معمولیتیمارهایی بود که در آن از آب 

های مورد کشمحلول سمی استفاده شد. در میان حشره

پرید دارای روندی متفاوت بود. استفاده تنها استامی

کش اصالح آب در این تیمار موجب کاهش اثر حشره

در  تعداد تجمعییر محاسبه شده دشد به صورتی که مقا

-درصد غلظت توصیه شده مزرعه 21و  12های غلظت

داری بیشتر از تیمارهای مشابهی بود ای به صورت معنی

 برای محلول پاشی استفاده گردید. معمولیکه از آب 

 

 

برداری آزمایشی در طول دوره نمونه محاسبه شده در تیمارهای مختلفشته سیاه باقال  SE ± تعداد تجمعیمیانگین  -9جدول 

 .های زراعی اول و دومسال
Table 3. Mean±SE of calculated CAD of A. fabae in diffrernt experimental treatments during 

sampling period in first and second growing seasons. 

Insecticide Year 
Sprayed with pH corrected water Sprayed with original water 
100% FC 50% FC 25% FC 100% FC 50% FC 25% FC 

Oxydimethon 

methyl 

2010 973±320de* 1690±270cd 2046±402cd 82±8fg 76±5g 745±34de 

2011 1990±258ef 7803±556cd 13572±5079bc 673±96fg 336±295g 2170±320ef 

Diazinon 
2010 204±142ef 2367±1871bc 5763±1523b 32±7g 266±189ef 1823±44cd 

2011 1115±956fg 4029±2520de 9771±3720cd 700±121g 627±132g 1751±1551efg 

Acetamiprid 
2010 76±6g 453±41ef 611±44d 42±15g 103±77fg 15732±1733ab 

2011 36±10g 805±111fg 2061±428ef 518±169g 2345±886ef 22679±1022b 

Imidacloprid 
2010 306±155ef 2022±1893bc 5932±1750b 132±39f 321±100ef 6749±1812b 

2011 259±181g 4809±1750de 7648±2664cd 454±192g 891±608fg 8633±3493cd 

Control 1 2010                           18940±320a - 

Control 2 2010 - 17326±312a 

Control 1 2011 294510±480a - 

Control 2 2011 - 257396±437a 

* Same letter in each year indicated non-significant diffrernce in mortality percentage at level 0.05 (Duncan test) 

FC=Field concentration 

 درصد است )آزمون دانکن( 1دار درصد مرگ و میر در سطح * حروف مشابه در هر سال بیانگر عدم اختالف معنی

FCای= غلظت مزرعه  

 

 بحث

تیمارها دارای اثرات کشندگی کوتاه مدت تمامی 

بودند. این نتیجه  A. fabaeمناسبی روی جمعیت شته 

 Mannan et al. (2000)، Torres and با مطالعات

Rueberson (2004)  وStankovic et al. (2005) به-

های ایمیداکلوپراید، استامی کشترتیب در مورد حشره

 پراید و دیازینون مطابقت داشت. 

های اکسی دیمتون متیل و کشاثرات محافظتی حشره

 pHدیازینون وقتی که از آب اصالح شده که در آن 
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تر آب کاهش یافته بود استفاده شد، به مراتب طوالنی

-به آب اصالح نشدهکش وقتی از غلظت مشابه حشره

های مشاهده بود. همچنین ارزیابی تراکم شته کار رفت،

 تعداد تجمعیشاخص در طول فصل بر اساس  شده
همواره وقتی از  تعداد تجمعینشان داد که میزان شاخص 

آب اصالح شده برای تولید محلول سمی این دو 

کمتر از داری به صورت معنی ،کش استفاده شدحشره

باالتر استفاده  pHبا  ح نشدهمواقعی بود که از آب اصال

به دلیل تجزیه آلکیلی  مکن استشد. این واکنش م

 قلیایی باشد. pHهای مورد نظر در محیطی با شکحشره

نشان دادند که  Freed et al. (1976) محققانی همچون 

میزان نیمه عمر و شدت تجزیه ترکیبات فسفره 

، کلرپیریفوس و 2، دیکاپتون6فسفومت، دیالیفور

ثیر محیط آبی خود بوده و أپاراتیون به شدت تحت ت

نیمه عمر و میزان قلیایی بودن محیط موجب کاهش 

 شود.افزایش شدت تجزیه آن می

-پرید واکنش متفاوتی با دو حشرهکش استامیحشره

. بدین ترتیب که اصالح آب به کار نشان دادکش قبلی 

 ،آن pHگرفته شده در تهیه محلول سمی و کاهش 

این موجب کاهش دوره محافظتی ایجاد شده توسط 

دوره شته مشاهده شده در طول  تراکمشد.  کشحشره

نشان داد که  تعداد تجمعیبرداری براساس شاخص نمونه

همواره به  با به کار بردن اصالح آباین پارامتر  مقدار

در غلظت  تعداد تجمعیداری کمتر از صورت معنی

برای تهیه محلول  ح نشدهمشابهی بود که از آب اصال

نشان  Guzsvany et al. (2006) اصلی استفاده شد.

-که میزان پایداری ترکیب نئونیکوتینوید استامی ندداد

 باشد. پایین به مراتب کمتر می pHهای با پرید در محیط

ایمیدکلوپرید تفاوت چندانی از نظر در حشره کش

طول دوره محافظتی ایجاد شده در تیمارهایی که از 

                                 
1 Dialifor 

2 Dicapton 

و آب اصالح شده برای تهیه محلول سمی  معمولیآب 

. همچنین ارزیابی تراکم شته نشان ندادند ،استفاده شد

نشان داد  تعداد تجمعیدر طول فصل بر اساس شاخص 

های مشابه در غلظت تعداد تجمعیمقادیر  که میان

 ح نشدهر تیمارهایی از آب اصالکش مورد نظر دحشره

داری وجود ، تفاوت معنیو آب اصالح شده بود

 .Guzsvany et al . این نتایج در تناقض با نتایجنداشت

باشد. آنها ایمیدکلوپراید را جزو ترکیبات می ( 2006)

با واکنش نیتروگوانیدین در نظر گرفتند که با افزایش 

pH یابد. میزان پایداری آنها در اثر هیدورلیز کاهش می

به این دلیل باشد که تجزیه  ممکن استاین تناقض 

شود که در این روز شروع می 1ایمیداکلوپرید پس از 

کش ایمیداکلوپراید ب حشرهذج طور حتمبه دوره 

توسط گیاه صورت گرفته است و اثرات خود را روی 

اشته است. سرعت هیدرولیز ترکیبات ذجمعیت شته گ

با  همواره آب pHبودن  نئونیکوتینوئید در اثر نامناسب

 یابدتابش نور خورشید به شدت افزایش می عامل

(Tisler et al., 2009 .) 

آب، میزان کنترل  pHنتایج نشان داد که با اصالح 

درصد غلظت توصیه  622و  12صورت گرفته توسط 

های اکسی دیمتون متیل، کشای حشرهشده مزرعه

دیازینون و ایمیداکلوپرید از نظر آماری یکسان بود. 

-درصد غلظت مزرعه 21جمعیت شته در تیمار   گرچه

درصد مقادیر  12و  622های با غلظت در مقایسهای 

داری از تیمار معنی طورولی به  ،توصیه شده بیشتر بود

مورد استفاده در  آبشاهد کمتر بود. بنابراین با اصالح 

بیشترین  دستیابی بهتوان ضمن تهیه محلول سمی، می

ها را تا کشاین حشره صرفم قدارم ،کنترلمیزان 

کاهش داد. با  ایغلظت توصیه شده مزرعه نصف

کش در مزرعه، ضمن مصرف حشره قدارکاهش م

ها و افزایش سود اقتصادی کشاورزان، کاهش هزینه

میزان آلودگی محیط زیست و خطرات ناشی از بقایای 

سموم در محصوالت کشاورزی و عوارض آن در
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یابد. ان نیز کاهش میتهدید سالمت مصرف کنندگ 

همچنین با کاهش مصرف سموم اثرات خطرناک آنها 

روی موجودات غیرهدف از جمله دشمنان طبیعی  به 

  Van Emden (1989)محقق  .شودکاسته میشدت 

کش دو بیان نمود که با کاهش مصرف یک حشره

کاهش اثرات  -6دهد؛ اتفاق برای دشمن طبیعی رخ می

زیرا  ،دشمن طبیعی قایکش روی بسوء آن حشره

واکنش اکثر دشمنان طبیعی به یک غلظت مشخص از 

-شدیدتر از آفات طعمهدر اغلب موارد ها کشحشره

های پایینی از آفت باقی ماندن تراکم -2شان می باشد. 

 مین أایی دشمن طبیعی را در مزرعه تذکه منبع غ

نشان  Mann et al. (1991) محققانی همچون کند.می

ها در زمان مناسب و با کشکه اگر کاربرد حشرهدادند 

تر صورت بگیرد، کنترل حقیقی و مقرون به نرخ پایین

 شود.ها حاصل میصرفه تر شته

به صورت کلی، این تحقیق نشان داد که استفاده از 

آب  pHهای بافر برای اصالح و خنثی سازی محلول

مورد استفاده در تولید محلول سمی سموم اکسی 

دیمتون متیل، دیازینون و ایمیداکلوپراید در مناطقی که 

قلیایی برای تولید محلول سمی  pHاز منابع آبی دارای 

-آفتمانده کنند، ضمن افزایش دوام باقیاستفاده می

)احتماال در نتیجه کاهش میزات تجزیه  هاکش

ش کارایی و کاهش غلظت مورد شیمیایی( موجب افزای

درصد دز  12نیاز برای کنترل مطلوب شته سیاه باقال )تا 

گردد. تاثیری وارونه از ای( میتوصیه شده مزرعه

 پراید مشاهده شد.استامی کشحشرهاصالح آب برای 

های کشآب روی سمیت حشره pHبا توجه به تاثیر 

ید، در اکسی دیمتون متیل، دیازینون و ایمیداکلوپرا

توان از بافرهای آب باالست می pHمناطقی که 

استفاده نمود. این کار موجب  pHمختلف برای تعدیل 

مذکور شده و در  هایکشآفتکاهش دز مصرف 

های کنترل و اثرات جانبی ناشی از مصرف نتیجه هزینه

 دهد.ها را کاهش میکشرویه حشرهبی

 

 سپاسگزاری

ونت پژوهشی دانشگاه امعاین مطالعه با حمایت مالی  

کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان صورت گرفته علوم 

 گردد.که بدین وسیله سپاسگزاری می
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Abstract 
 

In this study, Effect of water pH correction on short and long term toxicities of four insecticides, 

oxydimethon methyl (EC 25%), diazinon (EC 60%), acetamiprid (WP 20%)  and imidacloprid (SC 

35%), were evaluated against population of A. fabae in compeletely randomised block design under 

field conditions during 2010-2013. Recommended Field  concentrations (RFC), 50 and 25% RFC of 

each insecticide were made by original and corrected water (by pH reducer solution of Lonsul®). 

Corrected mortality precentage of the aphid after 24 h and cumulative aphid days (CAD) during 

various sampling days after treatments were determined and analysed in both growing seasons to 

evaluate short and long term effects of water correction on the efficacy of the insecticides . Water pH 

modification had no significant effects on the insecticides short tem efficacie. By  pH modification, 

oxydimethon methyl, diazinon and imidacloprid at 50% RFC caused 99.5-99.9, 98.5-99.7 and 98.1-

99.6% reduction in A. fabae population wich were not significantly different from the insecticide 

application at 100% RFC. The pesticide residue persisted to the end of sampling period (6 weeks in 

pH modified water compared to 1-2 weeks in original water) , but in acetamiprid plots with pH 

modified water treatments, CAD at 50% RFC were 103 and 2345 aphids and at 25% RFC CAD were 

1532 and 22679 aphids which were significantly higher than the same treatments with original water 

(453 and 805 aphid at 25% RFC and 76 and 36 aphids at 50% RFC) in the fisrt and seocond growing 

seasons, respectively.  

Key words: Black bean aphid, pH of water, , Organophosphate and Neonicotinoid insecticides 
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