
 (9999) 28-57(: 4) 9پزشکی های کاربردی در گیاهپژوهش

How to cite:  

Keyhanian AA, Golmohammadi Gr, Mohammadipour A, 2021. Effect of application time of insecticides on cabbage aphid, 

Brevicoryne brassicae population and yield of canola crop.  Journal of Applied Research in Plant Protection 9 (4): 75–82. 

 

DOI: 10.22034/ARPP.2021.12257 

 و عملکرد کلزا Brevicoryne brassicae کلمشته  جمعیت روی  هاکشتاثیر زمان مصرف حشره

 99/9/99 پذیرش:     55/55/99 بازنگری:                        9/5/99دریافت: 

 پورعلي محمدی ،محمدی، غالمرضا گلعلي اکبر کيهانيان

 ترویج و آموزش تحقيقات، سازمان کشور، پزشکيگياه تحقيقات مؤسسهمحقق  ، دانشيار،(m)keyhanian37@yahoo.co به ترتيب دانشيار

  .تهران، ایران کشاورزی،

 

 دهیچک

مناطق کلزاکاری ایران  کليدی کلزا در اغلبیکي از آفات مهم و  Brevicoryne brassicaeباشد. شته مومي کلم در جهان ميمهم های روغني کلزا از دانه

بررسي شد. بدین منظور  105روی رقم هایوال بهاره و در دو مرحله سمپاشي پائيزه ها کشاثر کنترل شيميایي شته مومي با حشره مطالعهاست. در این 

 5/9کش پاليزین به نسبت های یك در هزار و صابون حشرهپریميکارب به نسبتو  یداایميداکلوپر ترکيباتهای پائيزه و بهاره با ي سمپاشيیکاراآزمایش 

شد. نتایج نشان داد که با توجه به جرا اآبيك قزوین  در منطقه 5۹95-99و  5۹90-95طي دو سال زراعي  های کامل تصادفيدر قالب طرح بلوك صددر

در  یداباشد. سمپاشي پائيزه و تکرار آن در بهار با ایميداکلوپره جهت کنترل آفت ضروری ميآفت در منطقه، هم سمپاشي پائيزه و هم بهار باالی تراکم

در سال زراعي تلفات و  %1/95±  0/5و  %5/91 ± 1/9 ،%5/99 ±1/0 پاشي به ترتيب موجبروز بعد از محلول 55در سه، هفت و  5۹90سال زراعي 

تلفات شد. تيمار سمپاشي پائيزه و  %5/9۹ ± 5/5و  %9/69 ± 7/9 ،%5/99± 5/0 ترتيب موجبروز بعد از محلولپاشي به  55در سه، هفت و  5۹95

 خسارت در تيمارهای سمپاشي درصدداشت. در بين تيمارها را عملکرد بيشترین  در هکتار محصول،کيلوگرم  ۹5۹۹تکرار آن در بهار با ایميداکلوپراید با 

  درصد بر آورد شد. 76و  ۹5/99، 56/99عدم مبارزه شته مومي به ترتيب  بهاره در صورت -پائيزه، بهاره و پائيزه 

 پاليزین، پریميکارب، ایميداکلوپریدشته مومي، کلزا،  :یدیکل کلمات
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Abstract 
Canola is an important oilseed crop in the world. Cabbage aphid, Brevicoryne brassicae is one of the most important pests 

of canola crop in Iran. In this study, the effect of chemical control of cabbage aphid was investigated in autumn and spring 

on Hyola 401 cultivar. For this purpose, spring and autumn sprayings with imidacloprid and pirimicarb at 1/1000 

concentrations and insecticidal soap at 2.5% concentration were assessed using a randomized complete block design. The 

experiments were conducted during two growing seasons, 2011 and 2012 in Qazvin province. The results showed that, both 

autumn and spring spraying is necessary for pest control. Autumn and spring sprayings with imidacloprid caused 99.5 ± 

0.4%, 94.5 ± 2.4% and 95.4.1 ± 1.0% mortality in 2011 and 99.1 ± 0.5, 86.9 ± 2.7 and 93.1 ± 5.5% mortality in 2012, three, 

seven and 15 days after treatment, respectively. Highest yield achieved at imidacloprid treatment and was 3533.00 kg/ ha. If 

not controlled, the damage would be 66.18, 69.35 and 78.0% at spring, autumn and spring-autumn treated plots. 
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 مقدمه
 است روغني گياهان ترینمهم از(.Brassica napus L) کلزا 

 کنجالة و درصد روغن بوده 15-16حاوی  آن جدید ارقام که دانة

مرحله کلزا از  (Gül et al. 2007).است  پروتئين از سرشار نيز آن
رشد زایشي مورد حمله طيف  ای تا رسيدن به مرحلهگياهچه

 گيردقرار ميزنده و غير زنده  آوروسيعي از عوامل زیان

کليدی و  هایآفت عنوان به که آورزیان حشرات ترینمهم
و از جمعيت باالیي جهت شناخته شده ایران در  کلزااقتصادی 

 شته مومي کلم هستند عبارتند از:زایي برخوردار خسارت
(Brevicoryne brassicae L.)شته خردل ، (Lipaphis erysimi 

Kal.)، گرده خوار  سوسك (Meligethes aeneus Fab.)، های کك

-برگ بورزن ،(.Phyllotreta spp., Psylliodes spp)مانند  نباتي

های سرخرطومي ،(.Atalia rosae L) آتاليا خوار
 مومي شتهاین حشرات،  ميان در و  (.Ceutorhynchus spp)کلزا

 هایدرآلودگي و کلزا استمزارع  کليدی آفت و غالب گونه کلم

 داشته وجود بار سمپاشي سه حداقل به نياز است ممکن شدید

 شته مومي کلم دامنه ميزباني  .(Keyhanian et al. 2005) باشد
شود که هم محدود مي Brassicaceae)به گياهان تيره کلميان )

ياهان زراعي و هم به گياهان وحشي این خانواده خسارت مي به گ
در  خسارت شته مومي. (Lamb, 1989; Gabrys et al. 1997) زند

درصد محصول بر آورد  ۹5جورجيای آمریکا تا  کلزای ایالتمزارع 
کلزا باعث  درشته مومي . (Buntin & Raymer 1994) شده است

کلنيتشکيل  طریق ازو کاهش شدید محصول  هاپيچيدگي برگ
گياهان  .باشدميین ذها، ساقه و بویژه گل آهای بزرگ روی برگ

و در  دهنددانه را از دست مي %9-77رشد آهسته داشته و  آلوده
 Kelm et) شوندمي %55سبب کاهش روغن کلزا تا ميزان  نهایت

al. 1995) . (کنفيدورایميداکلوپراید )کش حشرهدر بررسي تاثير 
مرگ و مير مشاهده  %500 روز پنجبعد از مومي کلم  شته عليه
 ،يیشيميا کنترل. همچنين (Farage & Gesraha 2007) شد

 Sulzer persicae Myzus  وB. brassicae گل با حشرهدر کلم
( و ایميداکلوپراید GRDA-700 کنفيدورایميداکلوپراید )های کش

  (Cezar et al. 1999). ( موفقيت آميز بودSC-200کنفيدور )
کش برای حشره 50LCميزان  دیگری در مطالعه

و در  ppm 59 ،رشتجمعيت در شته مومي کلم  ،ایميداکلوپرید
. (Lashkari et al. 2007)تخمين زده شد  ppm 6 ،جمعيت  کرج

جهت کنترل شته  های مختلفکشبررسي کارایي حشرههمچنين 

کش ساوه نشان داد که حشره یمومي در مزارع کلزا

-از سایر حشره مؤثرتر، روز بعد از سمپاشي 55در ایميداکلوپراید 

-که ميانگين تراکم جمعيت شته در کرت به طوریها بوده، کش

  بود کمتر از شاهد % 60-90 آن،های آزمایشي مربوط به 

(Keyhanian et al. 2008) ایميداکلوپرید. کاربرد SL-200 ، برای
 9بعد از گذشت ، مرحله تشکيل غالفدر کنترل شته مومي کلم 

 & Aslam) ها داشتروز از زمان تيمار کنترل مطلوبي روی شته

Ahmad 2001)خاك مزارع ایميداکلوپراید در کش . کاربرد حشره
تاثير باالئي ، .Capsicum frutescens Lبا نام علمي  فلفل نوعي
بطوری که ميزان کاهش شته سبز هلو داشته است. کنترل روی 

درصد به ثبت رسيد. با توجه به  500تا  69جمعيت شته بين 
، تاثير کنترلي آن روی ایميداکلوپراید در گياه فلفلحرکت 

، ساعت 99 شود، بطوری که بعد ازجمعيت شته بتدریج نمایان مي
 & Diaz)شودای در روی گياهان مشاهده نميته زندههيچ ش

Mcleod 2005)  . اثر های مختلفي که به منظور مقایسهدر بررسي 
های گوناگون روی شته مومي در مزارع کلزا انجام شده، کشحشره
کش ایميداکلوپراید بيشترین تاثير را در کنترل جمعيت حشره

 ;Safarova 2002; Faghih et al. 2002)شته مومي داشته است 

Aslam & Ahmad 2001; ( . تحت شرایط مطلوب، جمعيت شته

های گياه مومي به سرعت با افزایش تراکم کلني در تمام قسمت
تواند از تاثير اقتصادی خسارت شته مومي کلزا مي .یابدافزایش مي

کاهش عملکرد تا نابودی کامل محصول، در صورت حمله در  60٪
 .(Singh & Bakhetia 1987)دهد مرحله گياهچه رخ 

ترین مرحله رشدی گياه به صدمه شته از زمان تشکيل حساس
باشد که همزمان با گرم شدن های اوليه ميغنچه تا تشکيل غالف

 & Keyhanian)  (2010باشدميهوا و افزایش سریع جمعيت شته 

Taghadossi. شرایط آب و هوایي مساعد در مناطق مختلف  در
ترین ، حساسهای گلغنچهتا تشکيل رزت تشکيل  حلهمر ایران 

مطالعات نشان داده است که  .باشدمرحله آلودگي گياه به شته مي

عوامل مختلفي چون گونه ميزبان گياهي، کيفيت گياه ميزبان 
های دفاعي و نيز مانند مقدار کربن، نيتروژن و متابوليت

یا  ود کركخصوصيات فيزیکي گياه مانند صافي، سفتي برگ، وج
خوار از جمله شته توانند بر عملکرد حشرات گياهشکل و رنگ، مي

 این خسارت (Awmack et al. 2002).  مومي کلم تاثير گذارد

 چرا که است بيشتر يزهیپا ارقام به نسبت بهاره زراعي ارقام در شته

 گياه در متابوليسم ميزان کاهش با و سرد هوای فرارسيدن با

 .Afshari et al).  یابدمي کاهش نيز شته ولد و زاد ميزان ميزبان،

https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Sulzer
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 در کلزا کشت زیر سطح افزایش به رو روند به توجه با  (2006

، لزوم استفاده ، و خسارت اقتصادی شته مومي در مزارع کلزاایران
خسارت برای جلوگيری از  ها عليه شته موميکشبه موقع شته

ر مزارع کلزا د های غير ضروریشدید آفت و حذف سمپاشي
 باشد.مشهود مي

 

 هامواد و روش
 هاکشمقایسه تاثير زمان مصرف حشرهآزمایش به منظور  این

طي دو سال  در و عملکرد کلزا کلم مومي شتهجمعيت روی 
آبيك قزوین )روستای  در منطقه 5۹95-99و  5۹90-95زراعي 
 طول دقيقه 50و  درجه 5۹) جغرافيایي مشخصات با قشالق(

متر  5006 عرض شمالي و با ارتفاع دقيقه 5و  درجه ۹9 و شرقي
 ،متر(ميلي 560آن بارندگي ساالنه از سطح دریای آزاد و  ميانگين

تکرار چهار تيمار در  50با  تصادفي کامل هایبلوك قالب طرح در
يزه با حشره یسمپاشي پا -5 انجام شد. تيمارها عبارت بودند از:

)شرکت  SC  %35با فرموالسيون )کنفيدور( کش ایميداکلوپرید
سمپاشي بهاره با  -9 ،به نسبت یك در هزار گل سم گرگان(

سمپاشي  -۹، به نسبت یك در هزار کش ایميداکلوپریدحشره

 ،به نسبت یك در هزار کش ایميداکلوپریديزه و بهاره با حشرهیپا
)پریمور( با  کش پریميکاربيزه با حشرهیسمپاشي پا -1

به نسبت یك در  )شرکت آریا شيمي( WP 50%فرموالسيون 
به نسبت یك در  کش پریميکاربسمپاشي بهاره با حشره -5 ،هزار
به  کش پریميکاربيزه و بهاره با حشرهیسمپاشي پا -9 ،هزار

کش يزه با صابون حشرهیسمپاشي پا -7 ،نسبت یك در هزار
 -6 صد،در 5/9به نسبت  )شرکت کيميا سبز آور( SL®پاليزین 

 5/9به نسبت  ECکش پاليزین شي بهاره با صابون حشرهسمپا
کش پاليزین يزه و بهاره با صابون حشرهیسمپاشي پا -9، صددر

EC  برای  .بدون سمپاشي )شاهد( -50،در هزار 5/9به نسبت
بستر )شخم، دیسك، ماله،  انجام آزمایش در ابتدا عمليات تهيه

منطقه، در کود و شيارکش( صورت گرفت. سپس بر اساس عرف 
، رقم 5۹95مهر در سال  56و  5۹90مهر در سال  95تاریخ 

کيلوگرم در  هشتکلزا )رقم غالب منطقه( به ميزان  105هایوالی 
متری بين ردیف سانتي 90هکتار توسط دستگاه ردیفکار با فاصله 

متر  500ها در قطعات متری خطوط روی پشتهسانتي ۹0ها و 
در نظر دو متر قطعات )کرتها( مربعي کاشته شد. فاصله بين 

گرفته شد. عمليات داشت )مقدار کود شيميایي، تعداد دفعات 

توسط زارع  آبياری و کنترل علف های هرز(  بر اساس عرف محلي

صورت گرفت. سمپاشي در منطقه همزمان با کشت مجاور روستا 

مرحله روزت با ظهور شته مومي( و بهار )شروع مرحله يز )یپا
ليتری  500نجام شد. سمپاشي با سمپاش موتوری دهي( اگل

مزرعه آلوده به شته بوده  %90دار کاليبره شده انجام و وقتي النس
سمپاشي صورت گرفت. در این طرح سطح تراکم آلودگي شته 

 پنجروز پس از سمپاشي با انتخاب  55و  هفت، سهروز قبل  یك
شاخه مرکزی متری انتهای سانتي 50بوته و از هر بوته یك غنچه 

برگ از هر کرت و در   پنج يزهیبرداری پا)در نمونه تعيين گردید
عدد از هر  پنجمتری به تعداد سانتي 50برداری بهاره ساقه نمونه

هر یك از  درصد تلفات ناشي ازکرت گرفته شده است(. در نهایت 

تيلتون محاسبه گردید.  -تيمارها با استفاده از فرمول هندرسون 
ها با برداشت س از رسيدن محصول در تمامي کرتهمچنين پ

یك متر مربع از هر کرت عملکرد دانه کلزا تعيين و درصد کاهش 
 و یا افزایش عملکرد، توسط فرمول

%W = (M-Y)/M×100  (Singh & Sachan 1994)   بر آورد
عملکرد  =  Mدرصد کاهش عملکرد، = Wگردید. در این فرمول، 

های دادهباشد. مي تيمار نشدهرد = عملک Yکرت تيمارشده، 
بدست آمده از دوسال آزمایش )درصد تاثير سم و عملکرد دانه( با 

مورد تجزیه و تحليل  SAS  9.1 استفاده از نرم افزارهای آماری

ها با استفاده از آزمون توکي در قرار گرفتند. مقایسه ميانگين
 انجام شد.  %5سطح احتمال 

 

  یجانت

یانس مرکب نشان داد که بين دو سال مختلف نتایج تجزیه وار
تيمار اختالف معني داری ×  اجرای آزمایش و اثرات متقابل سال

 وجود دارد بنابراین نتایج هر سال جداگانه تجزیه و تحليل گردید.
ها از نظر کارایي نتایج تجزیه واریانس داده 5۹90سال در

 dfروز ) 7(، df 8,16, F = 7.54, P = 0.0003روز )سه تيمارها در 

= 8, 16, F = 7.73, P = 0.0003 روز ) 55( وdf 8,16, F = 31.41, 

P < 0.0001 پس از سمپاشي روی شته مومي کلزا اختالف )
ها در داری بين تيمارها نشان دادند. مقایسه ميانگين دادهمعني

 نشان داده شده است.  5جدول 
روز   55و  هفت، سه به دست آمده درمحاسبات  اساس  این بر

 بايزه و بهاره یپاپاشي شده محلولتيمار  بعد از سمپاشي،
 0/5و  5/91 ± 9/9، 5/99 ±  1/0ه ترتيب موجب ایميداکلوپرید ب

کش با حشره پایيزه. تيمار سمپاشي شددرصد  تلفات  ±1/95 

 ± 5/6، 9/66 ± 9/5به ترتيب ایميداکلوپرید باعث مرگ و مير 
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 .5۹90در سال  در روزهای مختلف بعد از سمپاشي ،درصد کارایي تيمارهای اعمال شده ميانگين مقایسه .9جدول 
Table1. Comparison of mean efficiency percent in different days after spraying during 2011. 

  Mean efficacy percentage  
(Mean ± SE) 

Treatments 
Insecticides 

 2011  

 3rd 7th 14th 

Spraying in autumn Imidacloprid 88.2 ± 1.2 b 80.4 ± 8.1ab 87.4 ± 3.7 a 
Spraying in spring Imidacloprid 89.7 ± 3.1 b 91.4 ± 4.3 ab 85.5 ± 3.0 a 
Spraying in autumn & spring Imidacloprid 99.5 ± 0.4 a 94.5 ± 2.9 a 95.4 ± 1.0 a 
Spraying in autumn pirimicarb 81.6 ± 3.2 b 52.7 ± 4.7 c 37.6 ± 4.6 e 
Spraying in spring pirimicarb 89.6 ± 1.6b 75.5 ± 9.2 b 55.4 ± 1.7 cd 
Spraying in autumn & spring Pirimicarb 85.6 ± 3.8 b 73.4 ± 4.5 b 97.9 ± 4.4 b 
Spraying in autumn Soap 66.9 ± 2.8 c 48.1 ± 4.1 c 46.7 ± 4.9 ed 
Spraying in spring Soap 70.6 ± 7.5 c 79.0 ± 9.9 ab 49.0 ± 2.1 cd 
Spraying in autumn & spring Soap 85.4 ± 4.4 b 77.6 ± 5.9 ab 58.,6 ± 4.6 c 
Cv  7.5 12.93 9.75 

The different letters in each column show the significant differences.  

 

روز بعد از  55و  هفت، سه در درصد 1/67 ± 7/۹و  1/60
کش با حشرهبهاره سمپاشي سمپاشي بوده است. همچنين 

 5/65 ± 0/۹و 79/91 ± 59/9، 7/69 ± 5/۹ایميداکلوپرید با 
سال  در (.5)جدول برداری داشتکارایي در سه نوبت نمونه درصد

 سهها از نظر کارایي تيمارها  در ، نتایج تجزیه واریانس داده5۹95
 = df 8,16, Fروز ) هفت(، df 8,16, F = 8.11, P = 0.0002روز )

8.79, P = 0.0001 55( و ( روزdf 8,16, F = 10.34, P< 0.0001 )
داری بين پس از سمپاشي روی شته مومي کلزا اختالف معني

نشان  9ها در جدول تيمارها نشان دادند. مقایسه ميانگين داده
 داده شده است.

روز بعد از سمپاشي، سه آمده در ستدبر اساس اطالعات به

و پایيزه و تکرار آن در بهار با بهاره  ،يزهیسمپاشي پاهای تيمار

 و   5/95 ± 5/۹ ، 6/99 ± 9/۹، با ایجادبه ترتيب  ایميداکلوپرید

گروه دوم  داشتند.در گروه اول قرار کارایي درصد  5/99 ± 5/0

با کارایي  رپپریميکاکش با حشرهپایيزه شامل تيمار سمپاشي 

های بعدی سایر تيمارها در رتبه درصد بوده است. 7/79 ± 0/1

 ،يزهیسمپاشي پا یپس از سمپاشي تيمارها هفت روز. قرار داشتند

کش ایميداکلوپرید به با حشرهها تکرار آن بهاره و يزهیپا ،بهاره

تيمار  و درصد 9/69 ± 7/9، 5/90 ± 9/۹، 5/99 ± 5/۹ترتيب 

های آماری در گروه ۹/65 ± 9/9با پریميکارپ با  سمپاشي پایيزه

a  وab تيمارهای سمپاشي بهاره و پایيزه و تکرار آن ندقرار گرفت .

 درصد کارایي و 0/56  ±9/6، 5/95 ± 9/9در بهار به ترتيب با  

همچنين صابون  پاليزین در سه تيمار محلول پاشي به ترتيب با 

 در گروهکارایي  درصد 7/91 ± 9/6 و 6/56 ± 9/۹ ، 5/56 ± 5/6

روز پس از 55بر اساس نتایج مربوط به  ند.قرار گرفت های بعدی

با پایيزه و بهاره  بهاره و ،يزهیسمپاشي، تيمارهای سمپاشي پا

  5/6۹ ± 7/5 ، 7/90 ± 6/9کش ایميداکلوپرید به ترتيب با حشره

 تيمارهایدرصد تلفات شته دارای بيشترین تاثير و  5/9۹ ± 5/5و 

در پاشي های پریميکارب و پاليزین در سه تيمار محلولکشحشره

و کمترین تاثير را در کنترل آفت  ندهای بعدی قرار گرفتگروه

 (.9)جدول  داشتند

 

 عملکرد محصول

عملکرد دانه در زراعت کلزا به عوامل مختلفي بستگي دارد، 

زمایش ت به این گياه مي باشد. در این آاها حمله آفکه یکي از آن

-کشهای سمپاشي بر عليه شته مومي کلزا  توسط حشرهاثر زمان

. بنابر نتایج ملکرد دانه مورد بررسي قرار گرفتهای مختلف بر ع

تجزیه واریانس مرکب عملکرد در دوسال اجرای آزمایش،  اثر 

 df 9, 36, F = 1.90, P = 0.83دار نشد )متقابل سال تيمار معني

جداگانه تجزیه و تحليل نگردید. با توجه به  بنابراین نتایج هر سال

(، df 9, 36, F = 9.30, P< 0.0001دار شدن تيمارها )معني

نگين تيمارها به روش آزمون توکي انجام شد. مقایسه مقایسه ميا

تيمار سمپاشي نشان داده شده است.  ۹ها در جدول ميانگين داده

 ± ۹/10 اکلوپرید بابهاره با حشره کش ایميدتکرار آن در يزه و یپا

گروه اول قرار  متوسط عملکرد دردر یك متر مربع  گرم  ۹/۹5۹
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Table 2. Comparison of mean efficiency percent in different days after spraying during 2012. 
   Mean efficacy percentage  

(Mean ± SE) 

Treatments  Insecticides 
 

 2012  

 3rd 7th 14th 

Spraying in autumn Imidacloprid  96.8 ± 3.2 96.5 ± 3.5 a 90.7 ± 2.8 a 

Spraying in spring Imidacloprid  91.5 ± 3.5 ab 90.5 ± 3.9 a 83.1 ± 5.7 a 

Spraying in autumn &spring Imidacloprid  99.1 ± 0.5 a 86.9 ± 2.7 93.1 ± 5.5 a 

Spraying in autumn pirimicarb  76.7 ± 4.0 bc 85.3 ± 2.2 a 59.5 ± 8.3 b 

Spraying in spring pirimicarb  61.5 ± 7.4 c 65.1 ± 2.9 b 58.5 ± 6.2 b 

Spraying in autumn & spring Pirimicarb  70.2 ± 9.9 c 58.0 ± 8.2 b 42.5 ± 4.8 b 

Spraying in autumn Soap  61.8 ± 7.2 c 58.1 ± 8.1 b 43.6 ± 12.7 b 

Spraying in spring Soap  66.7 ± 0.8 c 58.8 ± 3.2 b 53.1 ± 5.5 b 

Spraying in autumn & spring Soap  62.5 ± 5.1 c 64.7 ± 8.9 b 50.3 ± 4.2 b 
CV   12.36 12.45 16.74 
The different letters in each column show the significant differences.  

است.  داشته و بيشترین عملکرد در واحد سطح را شامل شده

تيمار شاهد با همچنين  قرار گرفتند.  در رتبه دوم هاتيمارسایر 

در یك متر مربع گرم  00/77± 1/5۹متوسط عملکرد حدود 

درگروه آخر قرار داشته و کمترین عملکرد در واحد سطح را 

خسارت توسط شته مومي در عملکرد کلزا در این  داشته است.

پایيزه،  بهاره و پایيزه و بهاره در آزمایش در تيمارهای سمپاشي 

، 56/99صورت عدم مبارزه شته مومي نسبت به شاهد به ترتيب 

  (.۹)جدولدرصد  بر آورد شده است  00/76و  ۹5/99

 

 بحث

زا در ها جهت کنترل شته مومي روی کلکشکاربرد حشرهاثر 

ایج نتتواند به طور قابل توجه متفاوت باشد. های مختلف ميزمان

 ،های مورد آزمایشکه در بين تيمار دادندآمده نشان دستبه

به نسبت  کش ایميداکلوپریديزه و بهاره با حشرهیتيمار سمپاشي پا

یك در هزار در مقایسه با سایر تيمار ها در مدت دو سال آزمایش 

  ر زراعت کلزا نتایج بهتری حاصل گردیده است.روی شته مومي د

دار ها نشان دهنده وجود اختالف معنيهمچنين مقایسه ميانگين

در  .باشدبرداری ميهای مختلف در تاریخ های نمونهبين  تيمار

 در اولکش رایج با حشرهپس از سمپاشي برداری سه نوبت نمونه

این در زت کلزا )یعني مرحله رو )سمپاشي پایيزه(فصل زراعي 

ها مرحله در اکثر مناطق ایران آفت باعث پيچيدگي شدید برگ

 مرحله به ساقهمانند(، های مرکزی از رشد باز ميشده و جوانه

سمپاشي بهاره( و همچنين تيمار سمپاشي دوبار  -)بهار رفتن کلزا

 درصد 60باعث مرگ و مير باالی بين )سمپاشي بهاره و پایيزه( 

 است. تحقيقات انجام شده روی شته مومي در سایرها شده شته

های نئونيکوتينوئيد کشکشورها موید این مطلب است که حشره

جمعيت شته کلم  هستندمانند ایميداکلوپرید و تيامتوکسام قادر 

 . مبارزه(Safarova et al. 2002) دندر مزرعه کلزا را کنترل نمای

ارت در مرحله روزت برای جلوگيری از خس با شته مومي شيميایي

( باید با بررسي اقتصادی کامل کاربرد سموم، هزینه برگي 6-9)

ایجاد خسارت در مراحل سمپاشي در مقایسه با درصد خسارت 

بر عليه شته  يیشيمياکنترل  در وارده ارزیابي شود. همچنين

یعني در مرحله  ،در مراحل بعد از روزت مومي در زراعت کلزا

و غالف بيشترین خسارت آفت مالحظه  ساقه رفتن، غنچه، گل

ها و در های تشکيل شده عمدتًا در حاشيه مزرعهشود. کلنيمي

به  وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق موارد در حاشيه غربي مزرعه

 در ها مبارزه نمود.توان با شتهصورت بالقوه با سموم زیادی مي

ر اکسي دیمتون های شيميایي نظيکشحشره استفاده از این راستا

 توصيه شده است غيره متيل، اندوسولفان، دیمتوات، دیازینون و

(Keyhanian et al. 2008) مطالعات بر اساس . همچنينAmer et 

al. (2010)  امتوکسام و ي)ت یدينوئيکوتينئون یهاکشحشرهکه

ترین، کاربوسولفات و فنایرایج )ب یهاکشد( و حشرهیداکلوپريمیا

 ش نمودند،یدر مزارع کلزا آزما يشته موم یرومتاميدوفوس( 
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 .هاآن مقایسه ميانگين عملکرد دانه در تيمارهای مختلف و درصد افزایش عملکرد .9جدول 
Table 3. Mean comparison of seed yield in different treatments and percentage increase in yield. 

  Mean efficacy percentage  
(Mean ± SE) 

Treatments Insecticides 
Grams Yield (M2) M-Y 

%Yield increase 

(M-Y)/M×100 

Spraying in autumn Imidacloprid 227.7 ± 20.5 b 150.7 66.18 
Spraying in spring Imidacloprid 251.3 ± 33.5 b 174.3 69.35 
Spraying in autumn & spring Imidacloprid 353.3 ± 40.3 a 276.3 78 
Spraying in autumn Pirimicarb 226.0 ± 15.9 b 149 65.92 
Spraying in spring Pirimicarb 197.6 ± 21.3 b 120.6 61 
Spraying in autumn & spring Pirimicarb 233.0 ± 34.1 b 156 67 
Spraying in autumn Soap 205.2 ± 13.2 b 128.2 62 
Spraying in spring Soap 178.3 ± 19.7b 101.3 57 
Spraying in autumn & spring Soap 248.3 ± 13.9 b 171.3 69 
Control 0 77 ± 13.4 c 0 0 
CV 25.18    
The different letters in each column show the significant differences.

 یهاکشحشرهسه روز بعد از سمپاشي که  شدمشخص 

ر ين تأثیشتريب بيامتوکسام و کربوسولفان به ترتيد، تیداکلوپريمیا

از  يحاک يروز بعد از سم پاش 9ها در  يرا داشتند. اما ادامه بررس

د در یداکلوپريمیامتوکسام و ايکش کربوسولفان، تمؤثر بودن حشره

 یيکارا يپاشروز بعد از سم هفت) بودمارها ير تیسه با سایمقا

-يد و کربوسولفان میداکلوپريمیامتوکسام، ايب تيسموم به ترت

 یك بررسينتایج این تحقيق مطابقت دارد. در  باشد( که با

 60-90روز پس از سمپاشي توانست  55ایميداکلوپرید حتي 

درصد جمعييت آفت را کنترل نماید که به نتایج این تحقيق 

تر آن و تاثير مطلوب (Keyhanian et al. 2008) نزدیك است

ممکن است به دليل اختالف  ،ید این تحقيقنسبت به ایميداکلوپر

نتایج  در نوع فرموالسيون بکاربرده شده ایميداکلوپرید باشد. 

 ( (2002 حاصل از این تحقيق با نتایج سایر محققين از جمله

Aslam & Ahmad به را ایميداکلوپرید محققين دارد. این مطابقت 

 معرفي وميم شته کنترل در هاکشحشره از موثرترین یکي عنوان

-حشره سایر به نسبت نيز عددی نظر از ایميداکلوپرید و کردند

 شده ایجاد تلفات ميزان به توجه با است. داشته برتری هاکش

 ترکيب آمده، بدست عملکرد مقدار و نيز ترکيبات این توسط

غلظت یك در هزار، در قرار گرفتن در تيمارهای  ایميداکلوپرید با

-مي کلزا مومي شته مبارزه با جهت تيمار نبهتری يزه و بهاره یپا

در ایاالت متحده آمریکا در طي دوسال بررسي نشان دادند   باشد.

B. napus ، B. juncea هایهای شته روی رقمکه خسارت گونه

 subsp،B. rapa   وSinapis alba    متغير بوده و کاهش عملکرد

با توجه  .(Brown et al. 1999) ها مشاهده شده استتوسط  آن

شته مومي در تيمارها و کنترل آن توسط  به جمعيت مشابه

 .Shah et alکش افزایش عملکرد در تيمارها وجود داشت. حشره

ها جهت کنترل شته کشگزارش داد که استفاده از حشره (2008)

روی شاخه در بوته، تعداد غالف در بوته، طول  L. eyrsimiخردل 

و عملکرد دانه خردل به طور قابل غالف، تعداد دانه در غالف 

 خسارتداری داشته است. توجهي نسبت به شاهد تاثير معني

های پایيزه، بهاره و پایيزه و بهاره در صورت تيمارهای سمپاشي

درصد بر  0/76و  ۹5/99، 56/99عدم مبارزه شته مومي به ترتيب 

خسارت   Razaq et al. (2014)در صورتي که آورد شده است. 

 90/75روی کلزا را L. eyrsimiو   B. brassicae دو گونه شتهکلي 

ها کشاستفاده از حشرهدرصد گزارش داده است. در این رابطه 

ها در مزارع کلزا ميتنها گزینه برای کاهش خسارت توسط شته

باشد چرا که دشمنان طبيعي دارای جمعيت کافي نبوده و حضور 

 Razaq et)ندارند به موقع برای کاهش جمعيت این آفت 

al.2011; Amer et al. 2009) .که پاليزین جزو با توجه به این

سازگار با محيط زیست  خطر وکم کش وهای حشرهصابون
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محسوب مي شود، درصد کنترل قابل قبولي روی شته کلزا داشته 

برابر تيمار شاهد بود  سهکه عملکرد تيمار پاليزین حدود طوریبه

-زت از این صابون که تمام قسمتودر مرحله رتوان و حداقل مي

 جهت کنترل شته استفاده نمود.   دهدهای بوته را پوشش مي
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