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  چکیده

ها باعث کـاهش کمـی و کیفـی     ها و سرشاخه ترین آفات رز در ایران بوده که با حمله به برگ یکی از مهم  .Macrosiphum rosae Lرز شتۀ
یکارب و دیازینون روي میزان مرگ و میر شته رز در شرایط پرید ، ایمیداکلوپرید با پریم هاي مختلف استامی در این تحقیق تاثیر غلظت. گرددمحصول می

ها در سه غلظت توصیه شده، غلظـت   کش هر یک از حشره. ، مورد مقایسه قرار گرفت1390-1391هاي در طرح بلوك کامل تصادفی طی سال مزرعه
 125و  500، 250( ، پریمیکـارب )امپـی پـی  125و  500، 250(یـد  رپاسـتامی  ،)امپیپی 200و  600 ،400(تر شامل ایمیداکلوپرید  باالتر و غلظت پایین

پاشـی   روز بعد ازمحلول 14و  7، 5، 3برداري از جمعیت شته، روز قبل ، ها با نمونه استفاده و تاثیر آن) امپیپی 250و  1000، 500(و دیازینون ) ام پی پی
-استامیدرصد،  77/88) امپیپی400( درصد، ایمیداکلوپرید 46/73) امپیپی 500(زینوننتایج نشان داد که در روز سوم دیا. هاي هوایی مقایسه شداندام
دهند،  ین پژوهش نشان مینتایج ا. درصد تلفات، بیشترین تاثیر را داشتند 8/72با میزان  )امپیپی250( درصد و پریمیکارب 95/73) امپیپی250( پرید

 . رز دارند اربامات کارایی خوبی در کنترل شتۀهاي توصیه شده سموم فسفره و ک انند غلظتسموم نیکوتینوئیدها هم هاي توصیه شده غلظت
 

 رز  تلفات، سموم نئونیکوتینوئیدي، شتۀدرصد  :هاي کلیدي واژه
  

     1 مقدمه
ـ گیر مورد حمله آفات متعددي قرار می رز هايگل در ایـن   د کـه ن

ترین آفت  مهمبه عنوان   .Macrosiphum rosae Lرز ۀشت میان،
هـا و   ي برگ، سرشاخه این آفت روي جوانه). 2( شود آن محسوب می

هاي گل مستقر و از شیره نباتی تغذیه و موجب متوقـف شـدن   جوانه
بر اثر فعالیت این شته، ترشحات . شود ها می ها و سر شاخهرشد جوانه
گیرد کـه موجـب   هاي آلوده قرارمینیز روي بوته) عسلک(چسبناکی 
کنتـرل شـیمیایی    .)15 و 10، 5( گرددزارپسندي گل رز میکاهش با
کنندگان بـه اصـول صـحیح     دلیل عدم آشنایی کافی مصرف اغلب به

استفاده مداوم از سموم شیمیایی در . گیردمبارزه، بیش از حد انجام می
هـا و ظهـور   کـش  دراز مدت باعث مقاوم شدن حشرات نسبت به آفت

خاب بهترین سم و استفاده از غلظت انت .)4(دوم می شود  آفات درجۀ
کش براي هر آفت مـی توانـد کمـک     حشرهو مورد نیاز از هر  مناسب
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شایانی در مدیریت مبارزه با آفات و جلوگیري از طغیان مجـدد آنـان   
هـاي نیکوتینوئیـد و   کـش  از گـروه حشـره   ایمیداکلوپریـد . داشته باشد

ست و بـر علیـه   باشد، که داراي اثر گوارشی و تماسی اسیستمیک می
 سـم جدیـد   پریـد اسـتامی ). 8 و 4( باشـد حشـرات مکنـده مـوثر مـی    

و داراي تاثیر تماسی،گوارشی و سیستمیک با نفوذ موضعی  نیکوتینوئید
باشد که روي طیف وسیعی از آفات بویژه حشـرات مکنـده، مـوثر    می

هاي نئونیکوتینوئید در چنـد سـال اخیـر نقـش     کش حشره. )17( است
 دیازینون .)13(اند یت کنترل تلفیقی آفات مکنده، داشتهمهمی در مدیر

تماسی و تدخینی وسیع الطیف بوده که هم در خاك و  ةیک سم فسفر
هاي هوایی گیاهان مصرف و براي مبارزه با اکثر آفات هم روي اندام

کشی از پریمیکارب حشره). 2(گیرد  ها مورد استفاده قرار میمانند شته
ه که بصورت تماسی، تدخینی و سیسـتمیک علیـه   گروه کاربامات بود

پریمیکارب از  .)17(شته روي درختان میوه و گیاهان زینتی موثر است 
 Myzusسبز هلـو،   ۀهایی است که براي کنترل شتکش جمله حشره
persicae    تاثیر انتخابی بسیار مطلوبی را نشـان داده اسـت و داراي

سمیت کم براي دشمنان طور سمی کم در محیط و همین ةباقی ماند
و رز گـل   اقتصـادي  با توجه به اهمیـت  ).14(باشد ها میطبیعی شته

شود و هاي فراوان شته که سبب کاهش بازار پسندي گل میخسارت
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چند  ۀمقایس، انجام گرفته رز ۀجایی که تحقیقات کمی روي شتاز آن
 همراه غلظت مناسب براي مبارزه سم به بهترین  توصیه کش وحشره

 تواند کمک زیادي در کنترل این آفتمیو جلوگیري از طغیان آفت، 
 .پسندي این محصول شود بازارافزایش سبب  داشته و

 
  ها مواد و روش

مربعـی، واقـع در    متـر  500هاي تحقیق حاضر درباغ رز آزمایش
در این باغ تمام . فضاي سبز هتل امیرکبیر شهرستان اراك انجام شدند

ه و از رقم رز هلندي بودند که بصورت ردیفی و بـا  سال 3هاي رز بوته
متر از یکدیگر کاشته شده بودند و آبیاري به روش غرقابی و  2فاصله 

 Macrosiphumحشره مورد نظر در این آزمایش شته رز . کرتی بود
rosae       بود که از مهمترین حشـرات خسـارتزا بـه تیـره گلسـرخیان

در ایـن پـژوهش تـاثیر     .باشـد هاي رز در منطقـه مـی  بخصوص بوته
پریـد ، ایمیداکلوپریـد از    اسـتامی : هاي مختلـف سـموم شـامل    غلظت

هـا و دیـازینون از گـروه    نیکوتینوئیدها، پریمیکارب از گروه کاربامات
ي رز در شـرایط مزرعـه مـورد    ها روي میزان مرگ و میر شتهفسفره

هـا در سـه غلظـت شـامل      کش هر یک از حشره. مقایسه قرار گرفتند
، غلظت باالتر و غلظت )غلظت مبنا براي هر سم(لظت توصیه شده غ

تــر از غلظــت مبنــا اســتفاده شــد کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از   پــایین
ــد   200و  600 ،400در  آریاشــیمی، شــرکت EC35%(ایمیداکلوپری

و  500، 250در  آراسـنج ، شـرکت  SP20%(پریـد  استامی ،)امپیپی
و  500، 250در  شرکت آراسنج ،SP20%( ، پریمیکارب)امپیپی 125
و  1000، 500در، شرکت مهان EC60%(و دیازینون ) امپیپی 125
اي پشتی کتابی تلمبـه توسط سمپاش  هاسمپاشیتمام ). امپیپی 250

الزم بذکر است که به منظور جلوگیري از تداخل اثر سموم،  .انجام شد
. شدداده می مورد استفاده کامال شستشو سمپاشدر فاصله هر پاشش، 

کشی سموم نیکوتینوئیدي با سموم رایج به منظور بررسی خاصیت شته
ي هادر قالب طرح بلوك یشیآزماي رز ، روي میزان مرگ و میر شته

تکرار اجـرا   4به همراه یک تیمار شاهد در مار یت 12 کامل تصادفی با
ظر ي سه ساله رز واقع در باغ مورد نهر تکرار شامل یک بوته. گردید

ي بین تیمارهـا در هـر ردیـف یـک بوتـه و فاصـله بـین        فاصله. بود
بنابراین با . رز در نظر گرفته شد ۀهاي آزمایش نیز یک ردیف بوت بلوك

ي بین تیمارها در هر ها از یکدیگر، فاصلهمتري بوته 2 ۀتوجه به فاصل
متـر در نظـر    4هاي آزمایشی نیـز  ي بین بلوكمتر و فاصله 4ردیف 

توانـد  ها و عملیات سمپاشـی، مـی  د که از نظر جابجائی شتهگرفته ش
هاي زنـده  برداري جهت شمارش شتهواحد نمونه. مناسبی باشد ۀفاصل
ها تعیین گردید که براي هر بوته تعـداد  متر از سرشاخهسانتی 20طول

متر سانتی 20هاي موجود در سرشاخه بطور تصادفی انتخاب و شته 3
هـا  روش کار بدین ترتیب بود که، سرشـاخه . گردیدها شمارش میآن

و چهارده  7، 5، 3یک روز قبل از محلولپاشی و همچنین در روزهاي 

بعد از محلول پاشی اندامهاي هوایی انتخـاب و پـس از قطـع توسـط     
هاي پالستیکی دو الیـه قـرار داده و پـس از    قیچی باغبانی در کیسه

هاي زنده موجود روي الر، شتهانتقال به آزمایشگاه با استفاده از بینوکو
هاي شمارش شده موجود روي هـر  میانگین شته. آنها شمارش گردید

در هر آزمایش محاسبه و با  سه سرشاخه مربوط به هر یک از تیمارها
درصد مرگ ومیر براي ) 1فرمول (تیلتون -از فرمول هندرسوناستفاده 

  . گردید تعیینها در هر نوبت نمونه برداري کشهر یک از حشره
)1   (                       ١٠٠﴿1-Ta/Ca×Cb/Tb﴾= درصد کارایی  

 Cb، Ca،)ها در تیمارهـا شتهمیانگین تعداد ( ,Tb،Taکه در این معادله
-مـی ) بعد از سمپاشـی  قبل و در قطعات شاهد هاشتهمیانگین تعداد (

 SPSS ver.15افـزار  هاي حاصله بـه کمـک نـرم   دادهسپس . باشد
و میانگین درصد تلفـات هـر تیمـار محاسـبه و      هریانس شدتجزیه وا

 .نددها با آزمون دانکن محاسبه گردیمیانگین يمقایسه
  

  نتایج و بحث 
در سه روز بعد از سمپاشی، نشان شته نتایج آماري میانگین تلفات 

دار وجود دارد، این در  داد که بین تیمارها و بلوك تفاوت آماري معنی
روز پس از سمپاشی،  14و  7، 5در شته ین تلفات است که میانگحالی

مقایسه . دهددار نشان می فقط در بین تیمارهاي آزمایشی، تفاوت معنی
هاي مختلف در جدول یک ، نشـان داد   میانگین تلفات شته با غلظت

دیـازینون و   هاي بـاالتر که در نوبت سه روز پس از سمپاشی، غلظت
هاي توصیه شده دیازینون اه با غلظتپرید همرایمیداکلوپرید و استامی

بنابراین بـدلیل نداشـتن   .و ایمیداکلوپرید در یک گروه قرار گرفته اند 
هـا و  هاي بـاالتر و توصـیه شـده آن   اختالف معنی داري بین غلظت

هاي هاي توصیه شده دیگر نیاز به استفاده از غلظتتاثیرخوب غلظت
هاي توصیه تلفات در غلظتدر روز چهاردهم میزان . باشندباالتر نمی

پریـد و پریمیکـارب بترتیـب    اسـتامی  ایمیداکلوپریـد،  شده دیـازینون، 
بـا توجـه بـه     بنابراین. درصد بودند 93/38و 84/43، 92/70، 82/54

هـاي توصـیه شـده در روزهـاي مختلـف       جدول یک، در بین غلظت
ازینون پرید، دی بیشترین تاثیر به ترتیب مربوط به ایمیداکلوپرید، استامی

ــت   ــوده اس ــارب ب ــد.  .و پریمیک ــین ایمیداکلوپری ــو اول ــروه عض  گ
 برابـر  مقـاوم در  حشـرات  از بسـیاري  مقابل در بود که نیکوتینوئیدها

. )7 و 4(اسـت   بـوده  پایریتروئیـدها مـوثر   فسفره هـا و  ها، کاربامات
 تیامتوکسـام،  ایمیداکلوپریـد،  ماننـد  يهـاي نیکوتینوئیـد  کـش  حشره

 ماننـد  خـوار گیاه آفات از ايگسترده طیف برابر در معموال پریداستامی
). 7( شود می استفاده مزارع یا و گلخانه در هاي سفیدها و مگسشته

تر از غلظت توصیه شده در روز سوم میزان هاي پاییندر میان غلظت
پریمیکارب به ترتیب  پرید واستامی ایمیداکلوپرید، تلفات در دیازینون،

ــد8/72و 95/73، 77/88، 46/73 ــین  . درصــد بودن بطــور کلــی در ب
تر از غلظت توصیه شده بیشترین تـاثیر بـه ترتیـب     هاي پایینغلظت
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پریـد و پریمیکـارب بـوده     مربوط به ایمیداکلوپرید، دیازینون، اسـتامی 
. انـد هاي توصیه شـده داشـته  است، که تاثیر کمتري نسبت به غلظت

در مـرگ و میـر   درصـد   90از ، بـیش  سـم دیـازینون  کاربرد یکبار از 
در گیاهان زینتی را باعث شـده   شدید خسارت کاهششته و جمعیت 

دست آمده هرچند کـه انـواع مختلـف     هبا توجه به نتایج ب ).12(است 
کش هاي استفاده شده توانستند در روزهاي اولیه بخصـوص در  حشره

نـد،  روز سوم تاثیر خوب و قابل قبولی در کنترل شته رز به جاي گذار
اما در روزهاي بعدي به تدریج تاثیر سموم کاهش یافته بطوري که در 

تواند به دلیـل اثـر    روز چهاردهم کمترین تاثیر خود را گذاشتند که می
کم ابقایی این سموم و افزایش نسل و طغیان مجدد آفت و مقاومـت  

هاي توصیه شده مـورد  در بین غلظتایجاد شده در برابر سموم باشد 
رکیب ایمیداکلوپرید از گروه نیکوتینوئید پـس از گذشـت دو   آزمایش ت

تر حداکثر تاثیر را نشان هاي توصیه شده و پایینهفته در میان غلظت
گردد و مانع از  داده و سبب ایجاد تلفات باالیی در جمعیت شته رز می

 نتایج حاصل از این پژوهش که بـراي  .افزایش مجدد شته شده است
 نیکوتینوئیـدي  هـاي کـش مناسب حشره غلظت نشان دادن اثر خوب

 رز گل شته همانند سموم رایج در کنترل )پریداستامی و ایمیداکلوپرید(
بود، با نتـایج سـایر محققـین کـه ایمیداکلوپریـد را بـه عنـوان یـک         

اند مطابقت  معرفی کرده کش مناسب در کنترل شته مومی کلزا حشره
ــاثیر  .)3(دارد  ــدایمیکــش حشــرهدر بررســی ت ــه داکلوپری ــته  علی ش

Brevicoryne brassicae ، مـرگ و میـر    درصد 100وزر 5بعد از
ــد  ــاهده شـ ــیمیائی   .)9( مشـ ــرل شـ ، Myzus persicaeکنتـ

Brevicoryne brassicae و Macrosiphum rosae   در کلـم
ایمیداکلوپرید موفقیت آمیـز   کشبا حشره هاي زینتیو سایر درختچه

کش اختصاصی بوده و ه پریمیکارب شتهک با وجود این). 6(بوده است 
جمعیت را کنترل کرده اما تاثیر کمتري نسبت به سایر سموم ذکر شده 

 در کنترل شـته رز  ينیکوتینوئید هايکشطبق تحقیق حشره. داشت
کش پریمیکارب که هم حشره .موثرتر بودند پیریمیکارب با در مقایسه

شود،  کلزا استفاده میاکنون توسط کشاورزان در سطح وسیع علیه شته 
نتوانسته مانع افزایش مجدد جمعیت شته مومی گردد، این سم هر چند 

باشـد و عـالوه بـر خاصـیت تماسـی خاصـیت        هـا مـی  انتخابی شته
هـا تنهـا در   سیستمیک هم دارد امـا بـدلیل محلولپاشـی روي بـرگ    

بررسـی کـارایی حشـره    ). 16(هاي پـایین شـته مـوثر اسـت      جمعیت
زا نشان داد که تاثیر هاي خسارتهت کنترل شتهج هاي مختلف کش

ــره ــد  حش ــش ایمیداکلوپری ــی 15در ک ــد از سمپاش ــایر روز بع ، از س
به طوریکه میانگین تـراکم جمعیـت شـته در    ها بهتر بوده، کش حشره
 کمتر از شـاهد بـود   درصد 80-90 آن،هاي آزمایشی مربوط به کرت

 آفـات  برابـر  ینوئیـد در از گروه نیکوت پریدعملکرد خوب استامی). 11(
اند تا حدودي موجـب  مختلفی که به سموم شیمیایی رایج مقاوم شده

سموم نیکوتینوئیـد در  . )7( کاهش نگرانی ها در این زمینه شده است
 هـاي هـاي بدون ایجاد مقاومت نسبت بـه حشـره کـش    حال حاضر،

 رلکنت براي ها کاربامات و ، هافسفره پایریتروئیدها، مانند تر قدیمی
و  7 ،4( .گیردمورد استفاده قرار می محصوالت از بسیاري در حشرات

13.(  
 

  شیمیایی هاي مختلف سموم غلظت در اثر محلولپاشی بارز  ۀمیانگین درصد تلفات شت ۀمقایس -1جدول
Table1- Comparing the average presentation of mortality of Rose Aphid by spraying different concentrations of Chemical 

compounds  

  ترکیبات شیمیایی
Chemical compounds  

  غلظت
Concentration (ppm) 

  3روز
Day3   
 

  5روز
Day5   
 
 

  7روز
Day7   
 

  14روز
Day14   

 

 دیازینون
Diazinon 

 

1000 99/88a 99/3a 98/32a 91/80a 

500 95/31a 87/18abc 75/20bcd 54/82abc 

250 73/46d 68def 65/53cd 53/70abc 

 ایمیداکلوپرید
Imidacloprid 

600 98/71a 95/83a 91/68ab 79/21ab 

400 97/46a 89/99ab 82/72abc 70/92ab 

200 88/77bc 76/61bcde 71/83bcd 59/67abc 

 استامیپرید
Acetamiprid 

500 98/84a 91/52ab 84/06abc 67/14ab 

250 94/96ab 83/80abcd 62/55cd 43/84bc 

125 73/95c 65/86ef 51/87d 31/82c 

 پریمیکارب
Pirimicarb 

500 94/71ab 84/16abcd 68/16bcd 52/26abc 

250 88/77bc 72/32cdef 55/35d 38/93bc 

125 72/8d 59/89f 43/16bcd 38/01c 

 باشند نمی) P<0.05(دار  اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی *
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 
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 کلی گیري نتیجه

هاي استفاده شده کشهاي توصیه شده حشرهغلظت ۀبه طور کلی هم
رز موثر و باعث کاهش جمعیت آفت  ۀدر این آزمایش براي کنترل شت

هـاي   در غلظـت  کش ضروري است تا از کاربرد حشره بنابراین. شدند
هــاي  کــش حشـره . بـاالتر از غلظــت توصـیه شــده خـودداري گــردد   

نیکوتینوئیدها طی چند سال اخیر نقـش مهمـی در مـدیریت کنتـرل     
با توجه به میزان تلفات ایجاد شده توسط ایـن  . اند تلفیقی آفات داشته

هـاي  سموم و نیز مقدار عملکرد بدست آمده در این تحقیـق، غلظـت  
هاي نیکوتینوئیدي نیز می توانند بعنوان یـک   کش توصیه شده حشره

 .تیمار مناسب جهت مبارزه با شته استفاده گردند
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