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  چکیده
، اولین کش ها، استفاده از حشرههاي کنترلیبه علت ناکارآمدي سایر روشاست. ایران در آفت کلیدي سیب .Cydia pomonella L کرم سیب 

به همراه حشـره  ® SC48%)(دیمیلین کش دیفلوبنزورونحشره ثیرأترین روش کنترل این آفت است. در تحقیق حاضر تموفق ترین وعمومیگزینه، 
 به مدت یک بجنورد تکرار و در سه منطقه ارومیه، زنجان و 4و شاهد در  )SC 48% ®(کالیپسو یدرو تیاکلوپ SE 35) %®زولون( فوزالون هايکش

 ±23/0 آلودگی میانگین درصد دیمیلین با تیمارگرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که  کامل تصادفی مورد بررسی قرار هايبلوك سال، در قالب طرح
، 37/57±94/4تیمـار شـاهد بـا میـانگین     و ارومیـه، زنجـان و بجنـورد داراي کمتـرین     درصد بـه ترتیـب در    06/2±42/0و  26/7±4/1، درصد 02/4
به  00/3± 44/0 و 02/1±43/0درصد داراي باالترین میانگین درصد آلودگی بود. تیمار کالیپسو با میانگین درصد آلودگی  12/57±08/3و  03/3±21/45

بندي نتایج در ارومیه در رده مشابه آماري با دیمیلین قرار گرفتند. جمع 65/3 ±29/0د آلودگی صجان و تیمار زولون با میانگین درترتیب در ارومیه و زن
  صورت ضرورت جانشین ترکیبات رایج نمود.  توان، دردهد که ترکیب دیمیلین را مینشان می

  
  کنترل شیمیائیفوزالون،  تیاکلوپرید، :کلیدي هايواژه

  
      2 1 مقدمه

هـاي  ترین آفت میوهگسترده ،.Cydia pomonella Lکرم سیب
دار و گردو در دنیا به غیر از ژاپن و کره و نـواحی غربـی اسـترالیا    دانه

به منظور جلـوگیري از   .)5( گردداست که موجب خسارت به میوه می
جهـت   در دنیـا  هاي مختلفـی روشاین آفت، ایجاد ضایعه و خسارت 

شیمیایی عمومیکنترل  هک )11( گرفتهمورد استفاده قرار آن مدیریت
. طبق سوابق تـاریخی مبـارزه بـا    شودمیمحسوب  هاروشاین ترین 

 است گردیده میسر، الطیف وسیع با استفاده از سموم عمدتاکرم سیب 
) و به دلیل افزایش 12( ظهور مقاومت به سم کلره د.د.ت علت بهولی 
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 بـه  1950هاي فسـفره آلـی معرفـی و از اواسـط     کشمقاومت، حشره
ثر کرم سـیب بـا   ؤگرفته و کنترل م صورت گسترده مورد استفاده قرار

) ترکیـب  ®(گوزاتیـون  متیلآزینفوس ؛است ن ترکیبات حاصل شدهیا
آلی است کـه از زمـان معرفـی آن در اوایـل     فسفره اي از سموم ویژه

در باغات سیب و گالبی براي کنترل  صورت فزایندهمیالدي به  1960
  ). 6( است آفات مورد مصرف بوده

توسـط دواچـی و اسـماعیلی بـا      1344مطالعات در ایران از سال 
پـنج فرمـول    آزمایش سموم بر علیه این آفت شروع شد که با بررسی

) در کنترل آفت ®(بازودین اثر دیازینون ،سیبسمی براي مبارزه با کرم
). در ادامـه،  14( گزارش گردیدثر ؤها مطور توقف طغیان کنهو همین

هـاي  غییرات جمعیت افراد کامل این حشره بـا اسـتفاده از تلـه   روند ت
کیـد روي  أ) و سپس بیواکولوژي این حشـره بـا ت  23( مختلف بررسی

تعداد نسل، تاریخ به دیاپوز رفتن الروها، ارتباط مجموع حرارتی آفت 
با مراحل رویشی درختان سیب، زمان مبارزه و میزان خسـارت آن در  

کش ها تحقیق روي حشره. )24( عه گردیدمناطق مختلف کشور مطال
 فوزمت ) و®ام(گوزاتیون متیلهاي آزینفوسکشکارایی حشره ییدبا تأ

ــدان( ــپس )، 20()®ایمی ــونس ــون فوزال ــن)13()®(زول ــاترین؛ ف  پروپ
) ®(رلـدان  متیل) و کلرپیریفوس®(کالیپسو ، تیاکلوپرید)19() ®(دانیتول

  . )21ادامه یافته است (
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ترین حشـره  هاي فسفره آلی پر مصرفکشحشرهدر حال حاضر 
دار در سراسـر جهـان و از جملـه آمریکـا     میوه دانههاي ها در باغکش

پروانـه برخـی  سـیب و  .در عین حال گزارش مقاومت کرم) 7( هستند
خوار به ترکیبات فسفره آلی و همچنـین بـروز مقاومـت در    هاي برگ

 هـاي و مینوزهـا در بـاغ   هاها، زنجركآفات درجه دومی از قبیل شته
توجـه بـه   هـاي  سیب غرب آمریکا به این ترکیبات، از جمله ضرورت

عمـومی از   استفاده گسـترده و  .)34( هاي جدید استکشسایر حشره
هاي فسفره در باغات تجاري سـیب جهـت کنتـرل آفـات     کشحشره

سـیب، منجـر بـه مختـل شـدن عملیـات کنتـرل         مهمی نظیر کـرم 
است. لذا استفاده از ترکیباتی  گردیده هات این باغبیولوژیکی سایر آفا

. بـر  )33( سـت اتـر  انتخابی) مناسب (ترکیبات ثیر محدودترأبا دامنه ت
ها پـیش  همین اساس بررسی جهت یافتن ترکیبات جایگزین، از مدت
اسـت. در   شروع و امروزه منجر به معرفی برخی ترکیبات جدید شـده 

) ترکیــب جدیــدي از گــروه   ®Assil( همــین راســتا اســتامپراید  
کننـدگان  ) از تنظـیم ®Interpid( فنوزایدها و متوکسیکلرونیکوتینیل

) کـه محصـولی از تخمیـر میکروبـی     ®Success( دارشد و اسپینوسـ 
ــوي     ــد از س ــیمیایی جدی ــاده ش ــه م ــوان س ــه عن ــت، ب   EPAاس

(Environmental Protection Agency) هـاي  به عنوان جایگزین
واشنگتن به هاي اي فسفره جهت مصرف در باغهکشکم خطر حشره

   ).17( اندثبت رسیده
ي سنتز کیتین است کـه بـه   دیفلوبنزورون اولین ترکیب بازدارنده

 ).9( ) بــه بــازار عرضــه شــد®دیمیلــین( کــش جدیــدعنــوان حشــره
کند. اثر آن دیفلوبنزورون در سنتز و یا تثبیت کیتین اختالل ایجاد می

کوتیکول و مـرگ در  شکلی و شکسته شدن روي حشره به صورت بد
شود. در الروهاي تیمار شـده، تشـکیل پوسـت    اثر گرسنگی ظاهر می

پذیرد ولی پوست اندازي مختل مـی جدید به صورت عادي انجام می
میرد و یا بـه طـور   شود. حشره تیمار شده یا درون کوتیکول خود می

مـایع  "ن شـود؛ فرموالسـیو  ناقص از کوتیکول قدیمی خود خارج مـی 
 Suspension Concentrate/ Flowable)"ریـــزغلـــیظ روان

Concentrate) که براي تولیـد   مانند استی غلیظ و کرمفرموالسیون
ثر را در یک مایع بـه صـورت معلـق در آورده و در موقـع     ؤآن ماده م

فرموالسـیون   کنند. کار کردن با ایـن نـوع  مصرف با آب مخلوط می
). در ایـران،  32( کنـد رفتگـی ایجـاد نمـی   هـا گ آسان بوده و در نازل

ــیمیایی   ــول ش ــا فرم ــین ب ــه  C14H9CIF2N2O2دیمیل ــق ب متعل
 درصد ODC48و  درصدWP25با فرموالسیون   Benzoylureaگروه

ي ثیر غیرسیستمیک گوارشی و تماسی و تنظـیم کننـده  أبا نحوه ي ت
م باف ي دم طالیی و ابریشجهت کنترل پروانه ،(IGR) رشد حشرات

خـوار نـارون و بلـوط،    خوار کـاج و بـرگ  ور اشجار جنگلی و جوانهناج
در هزار  5/0گرد سیب با غلظت چنگالی صنوبر و مینوز لکهي دمپروانه

بـه    ODCثبـت دائـم و همچنـین بـا فرموالسـیون      1385در سـال  

لیتر در هکتار بـراي مبـارزه بـا ملـخ     میلی 20به نسبت   ULVروش
با فرموالسیون پـودر وتابـل بـر علیـه      طغیانی،مراکشی در حالت غیر

در  3/0ي درختان جـوان بـا غلظـت    ي مینوز مرکبات در خزانهپروانه
روز از سوي سازمان حفـظ   10ي پاشی به فاصلههزار در دو نوبت سم

است. در لیست سموم مجاز کشور قید  ثبت شده 1380نباتات در سال 
در تشکیل کوتیکول  است که دیمیلین با جلوگیري از سنتز کیتین شده

در تمام مراحلی که کوتیکول جدیـد در بـدن حشـره     حشره اثر دارد و
کش فاقد خاصیت سازد. این حشرهشود، اثر خود را آشکار میظاهر می

سیستمیک و نفوذي در بافت گیاه است لذا روي حشرات بـا قطعـات   
لیه ). این ترکیب در سایر کشورها ع22( باشدثیر میأتدهانی مکنده بی

هـا،  هاي فضـاي سـبز، خزانـه   در درختان، درختچه الروهاي برگخوار
). 28( ها، گیاهان زینتی، درختان میوه و زراعت کـاربرد دارد نهالستان

کننده رشد است که روي ) یک تنظیمwp 25 ®(دیمیلین دیفلوبنزرون
هایی از بالپولـک داران و  تعداد زیادي از حشرات آفت، به ویژه خانواده

ثر است. به خاطر مکانیسم عمل آن، که سبب اخـالل در  ؤالن، مدوبا
ثیر آن کند بـوده و چنـد   شود، تأاندازي الرو حشرات میفرایند پوست
ثیر کامل آن مشاهده شود. به جهت اختصاصی کشد تا تأروز طول می

ثیري روي زنبور عسل و سایر أتاصوالً یا  ثیرکم وأبودن آن، دیمیلین ت
ته و یک محصول مطلوب براي استفاده در برنامـه حشرات مفید نداش

 کارایی دیفلـوبنزورن  .)3( شودهاي کنترل تلفیقی آفات محسوب می
 یید گردیدهأ) در کنترل کرم سیب توسط محققان مختلفی ت®(دیمیلین

ثر آن روي آفـاتی  ؤاین، کنترل م ). عالوه بر29و  15، 18، 36( است
ــی   ــیل گالب ــر پس ، )Cacopsylla pyricola Forster )8 نظی

) پروانـه  Anthonomus grandis Boheman)31سرخرطومی پنبه، 
است.  ) گزارش گردیدهLymantaria dispa r)27 ناجور، بافابریشم

ثیر سـوئ آن روي  اثر انتخابی دیفلوبنزورن و عدم تأنکته مهم دیگر 
   .)16 و 2، 25( باشدجانوران غیر هدف وحشرات مفید می

  
  هامواد و روش

هـاي  در سه منطقه شـامل اسـتان  و  1389در سال این آزمایش 
(روسـتاي   ، زنجـان (روستاي حصار ترکمان ارومیـه)  آذربایجان غربی

 (باغ مدیریت کشاورزي شهرستان بجنورد) و خراسان شمالی یامچی)
 اجـرا گردیـد.   تکرار 4تیمار و  4هاي کامل تصادفی با در قالب بلوك

بـه    SC 48%)® (دیمیلـین  وبنزورونآزمایش شامل: دیفل تیمارهاي
) ایتالیــا، Chemtura( در هــزار ســاخت شــرکت کمتــورا 5/0میــزان 

در هـزار سـاخت    3/0)، بـه میـزان   SC 48% ®(کالیپسـو  تیاکلوپراید
 5/1) به میـزان  SE 35 ®زولون( آلمان، فوزالنBayer) ( شرکت بایر

هد بدون در هزار از فرموالسیون داخلی ساخت شرکت گیاه و تیمار شا
کش بودند. هر واحد آزمایشـی مشـتمل بـر سـه اصـله      مصرف حشره

سن و (گلدن دلیشس) بود. درختان مذکور هم زرد لبنانی رقمدرخت از 
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آوري) انتخاب شدند. زمان مناسـب اجـراي   (از نظر سال با بار مناسب
هاي فرمـونی نصـب   (آزمایش سموم) بر اساس تله عملیات صحرایی

از قطعات آزمایشی  يمتر 200در فاصله حداقل  )1(شکل شماره  شده
هاي نصب . البته در زنجان و ارومیه از اطالعات سایر تلهشدمیتعیین 

شده در مجاورت محل آزمایشی منطقه نیز استفاده گردید؛ سمپاشـی  
ترتیب در تـاریخ هـاي:   علیه نسل اول در ارومیه، زنجان و بجنورد به

ــاریخ و  89/ 28/2،  16/3/89، 9/3/89 ــل دوم در ت ــه نس ــاي علی ه
اجــرا گردیــد. در ارومیــه سمپاشــی  25/3/89و  4/89/ 30، 15/4/89

(علیه تداخل نسل دوم و سوم)، در زنجـان   12/5/89تاریخ  سومی در
 (جهت جلوگیري از سمپاشی خودسرانه باغدار) و در 8/6/89در تاریخ 

با توجه  علیه نسل سوم آفت اعمال گردید. 24/4/89بجنورد در تاریخ 
از دو ترکیـب   زودتـر روز  3حدود ثیر دیمیلین، این ترکیب أبه نحوه ت

زیر درختان  ،همزمان با سمپاشی قبل و یا .)21( سمپاشی گردیددیگر 
هاي ریزش کرده پاکسازي شده و به منظور انتخاب شده از وجود میوه

باشـند،  ها که در این مرحلـه کوچـک مـی   جلوگیري از گم شدن میوه
سبز زیر درختان انتخابی به صورت مکانیکی یا شیمیائی حذف پوشش 

اي انتخاب شد که ها به گونههاي شمارش میوهگردید. همچنین تاریخ
هاي زیر درختان ممانعت جایی میوهه قبل از آبیاري باغ باشد تا از جاب

هاي ریزش کرده و ثبت آنها به تفکیک برداري از میوهگردد. اولین آمار
سمپاشـی علیـه نسـل اول آفـت      اجرايروز پس از  10وده، سالم و آل
(با توجه به فصل و قبل از بروز  هفته 3تا  2زمانی  هصلافه شروع و ب

بسـته بـه   گردیـد.  مـی پوسیدگی و از بین رفتن عالئم آلودگی) تکرار 
پاشی ضمن آخرین شمارش و روز پس از آخرین سم 15تا  10منطقه 

هاي روي درخت نیز شمارش و یوههاي ریزش کرده، کل مثبت میوه
میزان آلودگی آنها نیز مشخص شد. آنالیز آماري با استفاده از نرم افزار 

SAS  هاي مربوط با استفاده از میانگین درصدکنترل تیماربندي گروهو
  اي دانکن صورت گرفت. آزمون چند دامنه

  
  و بحث نتایج

df (Fزنجان نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در هر سه منطقه
=24.26; P=0.0001; CV=17.86df Error=3, treat=3 ارومیه ، ( درصد

=122.42; P<0.0001; CV=29.84df Error=3, df treat=3(F درصد )  و
 P<0.0001; CV=16.94df Error=3, df treat=3(F ;213.46=بجنـورد  

داري اثر تیمارهاي مختلف روي درصد آلودگی اختالف معنی ،( درصد
کش دیمیلین حشره آمده، براساس نتایج بدست. استیکدیگر داشتهبا 

به ترتیـب در   26/7±40/1و  06/2± 42/0با میانگین درصد آلودگی 
کش کالیپسـو بـا میـانگین درصـد آلـودگی      بجنورد و زنجان و حشره

به ترتیب در ارومیـه و زنجـان بـه طـور      00/3±44/0و  43/0±02/1
یمارها واجـد کمتـرین آلـودگی بودنـد. در     داري نسبت به سایر تمعنی

ــودگی   ــانگین درصــد آل ــا می ــار شــاهد ب ــل تیم ، 13/57± 08/3مقاب

داري طـور معنـی  در هر سه منطقه به 37/57± 94/4و  03/3±21/45
کش زولون با میانگین درصد داراي باالترین درصد آلودگی بود. حشره

سه منطقه در هر  58/9±83/2و  65/3±29/0، 27/12±64/1آلودگی 
کـش دیگـر   از نظر درصد آلودگی در رتبه باالتري نسبت به دو حشره

ترین مطالعه به دهد که در نزدیکگرفت. بررسی منابع نشان می قرار
است؛ در نتـایج   نتایج نسبتا مشابهی حاصل شده)، 29( تحقیق حاضر

هـاي سـیب در تیمارهـاي    این محققان، میزان متوسط آلودگی میـوه 
 3/0±4/0، 5/1±1/1متیل و زولون به ترتیب رون، آزینفوسدیفلوبنزو

آمده است. پیشـتر نیـز، دیمیلـین در آزمایشـات      به دست 8/0 8/0±
متیل، از نظر آمـاري نتیجـه مشـابهی از نظـر     ایی با آزینفوسمقایسه

  ).2( است ها با ترکیب مزبور نشان دادهکاهش درصد آلودگی میوه
ثیر آن أنزورن در کنترل کرم سیب و تنتایج بررسی کارایی دیفلوب

هاي گالبی ایالت اورگون امریکا نشان داد روي آفات غیر هدف در باغ
ثیر دیمیلین زمانی است که اولین سمپاشی، همزمان با أکه بیشترین ت

اوج پرواز صورت گیرد. در این تحقیق، اجراي اولین سمپاشی دیمیلین 
اردیبهشـت و   23هاي تاریخ (به ترتیب در 1977و  1976هاي درسال

متیـل)  (آزینفـوس  اردیبهشت) همزمان با کاربرد سموم فسفره آلی 14
درصـد   1تا  2/0درصد در مقایسه با  6تا  6/0سبب بروز آلودگی بین 

متیل گردید ولی تعجیـل در اجـراي سمپاشـی اول    در تیمار آزینفوس
-آزینفـوس فروردین در مقایسه با اولین سمپاشی  22(تاریخ  دیمیلین

اردیبهشت) سبب بروز آلودگی در زمان برداشت به  22متیل در تاریخ 
هـاي  درصد گردید. تراکم پسـیل گالبـی در بـاغ    05/1تا  6/0میزان 

هـایی کـه   برابر نسبت به بـاغ  4تا  3سمپاشی شده با آزینفوس متیل 
بود، که به کاهش جمعیت دشمنان طبیعی شدهدیمیلین در آنها استفاده

شـد. در   هـاي سمپاشـی شـده بـا سـموم فسـفره نسـبت داده       غدر با
آزمایشاتی که براي تعیین حساسیت مراحل رشدي کرم سب در برابـر  
دیفلوبنزورون اجرا گردید، حساسیت به دیفلـوبنزورن فقـط در مرحلـه    

ـ   -روز  250هاي بـا  ). تخم36( شد تخم مشاهده  ثرؤدرجـه حـرارت م
ها بودند ولی ترین تخمد)، حساسگرادرجه سانتی 10(براساس آستانه 

این حساسیت با افزایش عمر کاهش پیدا نمود. حساسیت الروها وقتی 
ها در نیمه اول دوره انکوباسیون بـه سـم آلـوده    شد که تخم مشاهده

 91بودند. در صورت تماس سم در این مرحله تلفاتی بـه میـزان    شده
مستقیم الروها درصد تخم و الرو حاصل گردید در صورتی که، تماس 

ـ با دیمیلین، زنده ثیر أمانی و رشد آنها تا مرحله حشره کامل را تحت ت
نداد؛ تماس مستقیم سم با حشرات کامل نیز، نـه تلفـاتی ایجـاد     قرار

ثیر مانی الروها را تحت تأنمود و نه رفتار طبیعی تخمریزي و نه زنده
هاي کرم سیب یید این نکته گزارش شده که تخم. در تأ)18( دارد قرار

-برابر دیمیلین بسیار حساس هستند. به ریزي دربالفاصله بعد از تخم
روزه به ترتیب  3روزه و  5/2هاي: تازه تا براي تخم  LC50 کهطوري

ثیر دیفلوبنزورن روي حشـرات  أت .)15( تعیین شد ppm 2/17، و 1/1
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ه کـار  ها بکش بالفاصله پس از ظهور شفیرهبالغ زمانی که این حشره
اندازي، در حین پوست درصد) 3/43( شود، با مرگ حشرات کاملبرده

خیر در سنتز کیتین و کـاهش ضـخامت آن، نمـود یافـت؛     أبه علت ت
 ایی که زنده ماندند، تعداد تخم در تخمدانعالوه براین، در افراد ماده

) کـاهش  156±9( داري نسبت به افراد شـاهد ) به طور معنی7±113(
هاي صورت گرفته براي تعیین مکانیسم عمل . در آزمایش)30( یافت

و  ، ,Porthetria disparدیمیلین روي الروهاي: ابریشم باف ناجور، 
که با غذاي حاوي به دوز  Boarmia bistortataفرنگی، پره توتشب

 بودند، مشخص گردید کـه میـزان تجمـع    شده کشنده دیمیلین آلوده
یابـد.  درصـد کـاهش مـی    33ول تـا  (تشکیل) کیتین در آندو کوتیکـ 

شده از استحکام کمتري برخوردار بوده و تحمل  کوتیکول تازه تشکیل
اندازي را از دست داده و یا قدرت هاي داخل بدن در زمان پوستفشار

هاي مرتبط با پوست اندازي کاهش یافته و منجر به نـاتوانی  ماهیچه
). عـدم  26( گـردد میدر پاره نمودن جلد کهنه و سرانجام مرگ الرو 

ـ  ثیر دیفلــوبنزورون روي الروهـاي کــرم سـیب در گذشــته توســط   أت
داده  ) ولی تحقیقات بعدي نشان10 و 18( است محققانی گزارش شده

که آغشته شدن دیفلوبنزورن به غذاي مصنوعی، داراي اثر الروکشی 
آن براي الروهـاي سـن اول و دوم بـه ترتیـب       LC50بوده و میزان

انـدازي و  باشد؛ مرگ و میر الروها حین پوستمی  1/8ppmو  2/48
در اثر ناتوانی الروهاي آلوده به شکافتن جلد الروي و یـا شـکنندگی   

شـود.  باشد کـه بـه آسـانی پـاره مـی     شده می الیه کوتیکول تشکیل
کشی دیفلوبنزورون روي کرم سیب، به مـدت زمـان   بنابراین اثر الرو

 ود آن به بـدن الرو بسـتگی دارد  کش و میزان ورتماس الرو با آفت
). کارایی ناکافی دیفلوبنزورون در الروکشی، بعد از مدتی انگیـزه  15(

محققانی گردید که سعی نمودند با استفاده از ترکیبات سینرژیست به 
کشی دست یابند؛ به وجه مثال، آفـت  ثیر باالتر این ترکیب در الروأت

شـونده از   کـش مـانع  رهدر برابر حش  Spodoptera exiguaبر،طوقه
سنتز کیتین، دیمیلین، نسبتا غیرحساس است. به همین منظور ترکیب 

نوع سینرژیست بررسی و مشخص شد دیفلوبنزورون، که بـه   4آن با 
تنهایی سمیت ناچیزي روي الروهاي آفت داشت، ولی ترکیب آن بـا  

ها، سبب افزایش سمیت آن گردیـد کـه بـاالترین    ي سینرژیستهمه
آن در ترکیب با پروفنوفوس حاصل گردید؛ به این ترتیب که در  میزان

براي الروهـاي سـن    Lc50هاي اولیه با دیفلوبنزورن، میزان آزمایش
گرم در لیتر تعیین شد ولـی بـا   میلی 16و  295چهار و پنج به ترتیب 

 Lc50برابر افزایش ولی میـزان   9ثیر تا أافزودن پروفنوفوس، میزان ت
 Tween). قبل از این تاریخ نیز، با افزودن 35( ش یافتبرابر کاه 5تا 

) اسـت، افـزایش   Surfactant( کننده ، که یک سینرژیست پخش20
تر هاي جوان و به ویژه مسنکشی دیفلوبنزورون روي تخممیزان تخم

 درصد گزارش شـده بـود   17به  5/40ها از با کاهش درصد تفریخ آن
فلـوبنزورون روي الروهـاي کـم    کشی دیصرف نظر از اثر الرو ).15(

با محدودیت زمانی  سیب، که به علت ورود سریع الروها به داخل میوه
رو به روست، جذب دیمیلین توسط الروهاي دو سن آخر آفت جوانـه 

مانع از رشد کوتیکـول و    Choristoneura fumiferanaخوار کاج، 
و  ورود به مرحله شـفیرگی گردیـد. مطالعـات تکمیلـی آزمایشـگاهی     

  ایی نشان داد که دیمیلین براي کنترل این آفت مناسب است.گلخانه
کشی دیفلوبنزورون، اثـر انتخـابی و   نکته مهم در خاصیت حشره

سالمت نسبی آن براي حشرات غیر هدف و دشمنان طبیعی است؛ به 
کاربرد دیمیلین علیه کرم سیب در باغ گالبی، اثر سوئی  )36( شگزار

یل گالبی نسبت به تیمار شاهد ایجاد نکـرد  روي دشمنان طبیعی پس
 3شده با آزینفوس متیل  هاي سمپاشیولی تراکم پسیل گالبی در باغ

ها از سم دیمیلین استفاده شده هایی که در آنبرابر نسبت به باغ 4تا 
هـاي  بود، باالتر بود که به کاهش جمعیت دشـمنان طبیعـی در بـاغ   

شود، عالوه بـر ایـن در   می هشده با سموم فسفره نسبت داد سمپاشی
ایی نیز مشاهده مقایسه با تیمار شاهد افزایشی در تراکم کنه دو نقطه

 والریـت فـن کشـی  در گزارش دیگري، که به مقایسه حشـره  .نگردید
این نکته  شده، بر ) پرداخته®(دیمیلین ) و دیفلوبنزورن®سومیسیدین(

ـ    کید گردیدهأنیز ت زایش جمعیـت  است که کاربرد دیمیلـین باعـث اف
کاربرد دیمیلین در مزارع سویا نیز بـا  ). 18( شودهاي گیاهی نمیکنه

که زنبور پارازیتوئیـد   Copidosoma floridanumبقاي حشره مفید 
باشـد، سـازگاري   می سویا  Pseudoplusia includens داخلی آفت

ثیر دیمیلین مصرفی براي کنترل پروانـه ابریشـم   بررسی تأ ).37( دارد
هـاي شـرق امریکـا، روي    در جنگل  Lymantria disparاجورباف ن

کـش، روي  ثیر منفـی ایـن حشـره   أحشرات غیر هدف نشان داد که ت
داشـته ولـی اثـر سـوئی روي حشـرات       ها در باالترین حد قرارپروانه
 غشائیان مشـاهده نگردیـد  بالپوشان، دو باالن و بالهاي سختراسته

)27(.  
بـا اعمـال    (دیمیلـین)  فلـوبنزورن دی براساس نتایج تحقیق حاضر

درصد مرگ و میر مطلوب روي کرم سـیب، بـه ویـژه در بجنـورد، از     
ویژگی الزم براي توصـیه جهـت کنتـرل کـرم سـیب برخوردارسـت.       
مقایسه زمان کاربرد این ترکیب در تحقیـق حاضـر، سـه روز قبـل از     

شده که دیمیلین را دسـت   هاي منتشراعمال سموم فسفره، با گزارش
) و این نکته را 36و  3( اندروز زودتر به مصرف آن توصیه کرده 7 کم

مبناي دیمیلین،  نماید که موفقیت در مدیریت کرم سیب برکید میأت
ریزي آفت است که عـالوه  یابی دقیق به زمان اوج تخمو دستدر گر

هاي هواشناسی، وضـعیت فیزیولوژیـک   هاي پایشی، دادهبر نتایج تله
 ).24( ثر هستندؤمیزبان هم در تعیین آن مآفت و فنولوژي 
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Figure 1- Flight fluctuation of codling moth male adults at the experimental sites in 2010 

  
  ک مناطق آزمایشآلودگی به تفکیمقایسه میانگین درصد - 1جدول 

Table 1- Mean percent of infection at the experimental points    
Regions  

  Treatments مناطق
 Bojnord تیمارها

  بجنورد
Ormia  
 ارومیه

Zanjan  
 زنجان

2.06±0.42 c 0.23 b± 4.02 1.4 bc± 7.26 Diflubenzoron(Dimilin® SC 48%) 
12.27±1.64 b 0.29 b± 3.65 2.83 b±9.58 Fozalon(Zolon® SE 35%) 
9.32±0.88 b 0.43 c± 1.02 3.00± 0.44 c Thiaclopride(kalipso® SC 48%) 
57.12±3.08 a 4.94 a± 57.37  45.21±3.03 a  Control 
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