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 چکیده
زند. ، یکی از آفات مهم گیـاهی بـا دامنـه میزبـانی بسیار وسیع است که در اکثر نقاط دنیا خسارت میFrankliniella occidentalis تریپس غربی گل

یی و دهند، شناساها مقاومت نشان میکشها از جمله آفاتی هستند که به علت باالبودن تولید مثل و نرخ باروری باال به آفتاز آنجایی که تریپس

کش شرهحباشد. در این تحقیق کارایی چهار پاشی از اهمیت باالیی برخوردار میخطر و تعیین کارایی آنها بعد از سمهای جدید و کم کشتوصیه حشره

لیتر در لیتر، سایپرمترین میلی 5/1( با غلظت SC 35%لیتر در لیتر، ایمیداکلوپرید )میلی 5/1و  3/1( با غلظت EC 10%®شامل فلوکسامتامید )گراسیا

(EC 40%با غل ) پروتئوس + لیتر در لیتر و تیاکلوپرایدمیلی 5/1ظت( دلتامترین®OD 11% با غلظت )علیه این آفت در قالب لیتر در لیتر میلی 1/1

نتایج تجزیه واریانس درصد تلفات تریپس غربی بررسی شد.  0391در سال خیار  گلخانهتکرار در یک  چهارتیمار و  ششطرح بلوک کامل تصادفی با 

همچنین دو شاخص اثربخشی ترکیبات شیمیایی روی  (.P < 0.05دار گردید )پاشی معنیبعد از سم 04و  هفت، سهگل توسط تیمارها در روزهای 

غربی در هر گل با تراکم تریپس شکار شده روی داری بین آنها مشاهده شد. رابطه بین تراکم جمعیت تریپس این آفت ارایه گردید و اختالف معنی

ترین ترکیب فلوکسامتامید با باالترین درصد تلفات و شاخص کنترل و پاییندر مجموع  دست آمد.ههر کارت آبی رنگ نیز تعیین و ضرائب تبدیل آنها ب

 باشد.ای قابل توصیه میفت در شرایط گلخانهکش مناسب برای کنترل این آهعنوان حشرهشاخص خسارت در بین تیمارهای مورد آزمایش، ب

 آفت مکنده، پیرتروئید، شاخص خسارت، شاخص کنترل، کنترل شیمیاییکلمات کلیدی: 
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Abstract 

Western flower thrips (Frankliniella occidentalis) is one of the most important plant pests with a wide range of hosts that 

causes damage in most parts of the world. In this study, the efficacy of four insecticides including Gracia® (fluxametamide 

EC 10%) 0.3 and 0.5 ml/l, imidacloprid (SC 35%) 0.5 ml/l, cypermethrin (EC 40%) 0.5 ml/l and Proteus® (thiachlopride 

+ deltamethrin 11% OD) 0.7 ml/l against this pest was based on a randomized complete block design with four replications 

in a cucumber greenhouse in 2019.The regression relationship between post-spraying intervals and the western flower 

thrips population was fitted with a quadratic model.  The results of analysis of variance of western flower thrips mortality 

by treatments on days 3, 7 and 14 after spraying were significant (P < 0.05). Also, two effectiveness indices of chemical 

compounds on this pest were presented and a significant difference was observed between them. The relationship between 

the population density of western flower thrips per flower and the density of thrips hunted on each blue card was also 

determined and their conversion coefficients were obtained. In general, fluxametamide with the highest percentage of 

mortality and control index and the lowest damage index among the tested treatments is recommended as a suitable 

insecticide to control this pest in greenhouse conditions. 
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 مقدمه

   Frankliniella occidentalis (Pergande)تریپس غربی گل

یکی از آفات مهم گیـاهی بـا دامنـه  ،Thripidaeاز خانواده 

زند میزبـانی بسیار وسیع است که در اکثر نقاط دنیا خسارت می

(Elimem & Chermiti 2014) سال . این آفت برای اولین بار در

 (Jalili Moghadam & AzmayeshFard 2004از ایران ) 2114

( Fekrat & Manzari 2014از خراسان رضوی ) 2104و در سال 

 ازو ه بود ژفابسیار پلی این جنس های اصلیگونه .گزارش گردید

زمینی و انواع متنوعی از زردآلو، نارنگی، سیب روی گیاهانی چون

 224طوریکه حداقل به  به ،ستا هآوری شدهای هرز جمععلف

 Tommasini & Mainiرساند )تیره گیاهی آسیب می 22گونه از 

از  ای در جهانترین آفت گیاهان گلخانهاین آفت مهم (.1995

باشد و باعث کاهش کمی و کیفی ای میجمله خیار گلخانه

عالوه بر  و (Deligeorgidis et al. 2006شود )می محصول

میزبان، ناقل خسارت مستقیم در اثر تغذیه از شیره گیاهی 

افزایش (. German et al. 1992) باشدمیبیماری ویروسی نیز 

 & Loomansها )کشسریع مقاومت این آفت در مقابل حشره

Van Lenteren 1995) در بیشتر و  های متعددپاشیباعث سم

 Nault & Sheltonشده است ) نوبت در ماه هشتبیش از موارد تا 

ها و خطرات زیست (. این امر عالوه بر تحمیل هزینه2010

های افزایش مسمومیت( باعث Ardeh et al. 2015محیطی زیاد )

مزمن، افزایش جمعیت آفات ثانویه، مسمومیت برای انسان 

های کشمعرفی حشرهبنابراین . (Hardin et al. 1995شود )می

و کاهش خسارت  آفتثر این مؤخطر جهت کنترل جدید و کم 

ای الزم و ضروری ناشی از آن روی محصوالت زراعی و گلخانه

 باشد.می

ها، ی کاربردی برای کنترل تریپسهاکشیکی از حشره

روی  یبترکایمیداکلوپرید از گروه نئونیکوتینوئیدها است. این 

های استیل کولین در پس سیناپس سیستم عصبی گیرنده

 OD) ®وسئکش پروت(. حشرهYu 2008گذارد )مرکزی تأثیر می

دلتامترین است و  کشهای تیاکلوپرایدمخلوطی از حشره (11%

 Oil به نامجدیدی که در چند سال اخیر با فرموالسیونی 

Dispersion  بازار شده است. این فرموالسیون برای افزایش وارد

ثره تیاکلوپراید به وجود آمده است. ؤخاصیت سیستمیک ماده م

( xylen) ه جای زایلنب های گیاهیدر این فرموالسیون از روغن

. این فرموالسیون سطح زایی نداردطاناثر سراستفاده شده که 

-ونیسوسپانسفرموالسیون پوشش داده و نسبت به خوب برگ را 

 Vermeer)کند گیاه ریزش میسطح غلیظ شونده کمتر از  یها

& Baur 2007کشی است تماسی از (. سایپرمترین نیز حشره

اب های سدیم طنگروه پایریتروئیدها که از طریق اختالل در کانال

(. Sheikhi Garjan et al. 2012گردد )سبب مرگ آفت می عصبی

®کش فلوکسامتامید )گراسیاحشره
EC 10%)، کش یک حشره

یک  که به عنواناست  (Isoxazolineها )جدید از ایزوکسازولین

در  های کلریدهای کانالآنتاگونیسم گیرنده کش عصبی وحشره

گیرنده  کش در رویکند. فعالیت این حشرهحشرات عمل می

های کلراید پستانداران تقریباً ناچیز بوده و های عصبی کانال

کش به صورت انتخابی روی بندپایان توان گفت که این حشرهمی

اثر کرده و ایمنی باالتری برای انسان و سایر پستانداران دارد 

(Asahi  et al. 2018.)  کش پروتئوس و کارایی حشرهتاکنون

پیاز مورد آزمایش قرار گرفته است سایپرمترین روی تریپس 

(Shirdel & Sheikhi Garjan 2016; sheikh Garjan et al. 

2018; Sheikhi Garjan & Golmohammadi 2013; Ardeh et 

al. 2015)  بررسی حساسیت تریپس غربی گل نسبت  درو تنها

( و LC50های شیمیایی و گیاهی، میزان سمیت )کشهبه حشر

( ترکیب سایپرمترین بیشتر از ایمیداکلوپرید KT50ای )اثر ضربه

  (Gholami et al. 2015). ه استبدست آمد

 ترین شاخص اثرشاخص تلفات یا تلفات اصالح شده متداول

ان تواند نشباشد که فقط تا حدی میبخشی در کنترل آفات می

ام های انجدهنده اثربخشی اقدامات کنترلی بوده و نتیجه گیری

اساس این دو شاخص همیشه قابل اعتماد نیستند. در شده بر 

های مختلفی برای ارزیابی اثربخشی اقدامات این زمینه روش

کنترلی در خصوص آفات مختلف توسط محققین ارایه گردیده 

است که مبتنی بر روند رشد جمعیت، محافظت از شاخ و برگ و 

ها ریپساز آنجایی که ت(. Mu et al. 2015باشد )جدول زندگی می

از جمله آفاتی هستند که به علت سرعت تولید مثل و نرخ باروری 

دهند، ها مقاومت نشان میکشباال به سرعت نسبت به آفت

های جدید، غلظت بهینه و تعیین کششناسایی و توصیه حشره

ز اباشد. لذا پاشی از اهمیت باالیی برخوردار میزمان مناسب سم

ارایه دو شاخص اثر بخشی جدید  پژوهش،این اهداف 

شاخص تلفات اصالح در کنار های کنترل و خسارت( )شاخص

 توانب تا باشدمی کنترل آفت تریپس غربی گل منظوربه شده

 تری از اثربخشی ترکیبات شیمیایی ارایه داد. تحلیل دقیق

های آبی رنگ نسبت به دیگر تلههمچنین با توجه به اینکه 

 گلبی غرداری تعداد بیشتری تریپس به طور معنی ی رنگیهاتله

و از طرفی  (Mahmoudi et al. 2018)نمایند میرا جلب 

 .Mound et alها )ترین فعالیت تریپس غربی گل درون گلبیش

باشد، بررسی وجود همبستگی و تعیین ضریب تبدیل می (2005

 تعداد تریپس شکار شده توسط هر کارت به تعداد تریپس درون

 باشد. هر گل، از اهداف دیگر این پژوهش می
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 هامواد و روش

 ششهای کامل تصادفی با این تحقیق در قالب طرح بلوک

 Jazeel) خیار رقم جزیل گلخانهبخشی از تکرار در  چهارتیمار و 

variety)  متر مربع واقع در منطقه توس  0111با مساحت

 ± 5شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی در شرایط دمای 

درصد و در سال  55 ± 01درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  23

های یک خطه خیار ها بصورت ردیفبلوک انجام گرفت. 0391

ه بوت چهاردر هر کیسه  کهای بدون خاک صورت کشت کیسهبه

قرار داده شد، اجرا گردید. واحدهای آزمایشی درون هر بلوک 

بوته خیار و فاصله بین واحدهای آزمایشی یک متر و  24شامل 

متر در نظر گرفته شد. در هر واحد دو  ها حدودفاصله بین بلوک

متری یک  دودر حدود های متری بوته 5/0آزمایشی در ارتفاع 

ها نصب گردید. کارت (Mahmoudi et al. 2018عدد کارت آبی )

روز بعد از  04و  هفت، سهپاشی، بالفاصله، یک روز قبل از سم

های شکار شده در هر پاشی نصب و تعویض و تعداد تریپسسم

 روند تغییرات جمعیت تریپس در کارت شمارش گردید تا

و رابطه بین جمعیت تریپس روی هر  مختلف واحدهای آزمایشی

 .های شکار شده روی هر کارت بدست آیدگل با تعداد تریپس

پاشی در تراکم آستانه زیان اقتصادی متوسط حداقل شروع سم

 .Shipp et alانجام شد ) "سه گل روی هر بوته"تریپس در  01

، هس ،یک روز قبل ها نیزتریپس از روی گل نمونه برداری. (2000

صورت پذیرفت. از هر واحد پاشی روز بعد از سم 04و  هفت

طور گل، به 31 بوته و از هر بوته سه گل جمعاً 01آزمایشی 

برداری با زدن سه ضربه نمونه .تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت

های فعال ریخته شده روی های خیار و شمارش تریپسبه گل

نگه داشته  گلهر زیر که در  A4سفید به ابعاد کاغذ  صفحه

پاشی، تعداد بعد از سم 04. همچنین در روز شدشد، انجام می

های نواری شکل های خمیده دارای زخمبد شکل )میوه هایمیوه

در هر  (Shipp et al. 2000ای( ناشی از خسارت تریپس )نقره

ها شمارش و ثبت گردید. محلول پاشی کرت به کل میوه

پاش پشتی موتوری واحدهای آزمایشی با استفاده از سم

 تیمارهای مختلف شاملدار برای هیدرولیک النس

®گراسیافلوکسامتامید )های کشحشره
EC 10%  شرکت نیسان

لیتر در لیتر، ایمیداکلوپرید میلی 5/1و  3/1با غلظت  (کمیکال

(SC 35% با غلظت سمشرکت به )لیتر در لیتر، میلی 5/1

 5/1( با غلظت شرکت خزر سم کود EC 40%سایپرمترین )

®دلتامترین )پروتئوس + ایدلیتر در لیتر، تیاکلوپرمیلی
OD 11% 

لیتر در لیتر و شاهد میلی 1/1( با غلظت شرکت بایر کراپ ساینس

 پاشی( انجام گردید.)آب

ای ثیر بر مبنأهای بدست آمده میانگین درصد تبر اساس داده

تعداد تریپس زنده در هر یک از تیمارها و شاهد به روش 

(Henderson & Tilton (1995  تلفاتمحاسبه و میانگین درصد 

توکی مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین مدل آزمون با تیمارها 

رگرسیونی غیرخطی برای روند تغییرات جمعیت تریپس بعد از 

زمان شروع "صورت پاشی برازش گردید و شاخص کنترل بهسم

افزایش مجدد جمعیت آفت )نقطه رأس هرمی منحنی( و تراکم 

های بد تعریف و محاسبه گردید. درصد میوه "آفت در آن زمان

پاشی پس از سم 04شکل ناشی از تغذیه تریپس نیز در روز 

کش محاسبه عنوان شاخص خسارت آفت بعد از مصرف حشرهبه

ردید. مقایسه گمیانگین درصد بد شکلی تیمار با آزمون توکی و 

 های تراکم تریپس روی هر گل با تراکم روی هردر پایان داده

پاشی، با مدل رگرسیون خطی کارت در واحد آزمایشی بعد از سم

 SPSSها با استفاده از نرم افزار ساده برازش گردید و تمامی داده

16  (SPSS Inc. 2007.تجزیه و تحلیل شد ) 

 

 نتایج

 شاخص تلفات اصالح شده

نتایج تجزیه واریانس درصد تلفات تریپس غربی گل توسط 

دار پاشی معنیبعد از سم 04و  هفت، سهها در روزهای کشآفت

 هفتو  سه(. بر این اساس در روزهای 0( )جدول P<0.05گردید )

و  5/1های کش فلوکسامتامید در غلظتپاشی، حشرهبعد از سم

 ®ئوسکش پروتلیتر در لیتر بیشترین تلفات و حشرهمیلی 3/1

 04ز رولیتر در لیتر کمترین تلفات را ایجاد نمود. در میلی 1/1

لیتر در لیتر میلی 5/1کش فلوکسامتامید پاشی حشرهبعد از سم

لیتر در لیتر و میلی 3/1بیشترین تلفات و سموم فلوکسامتامید 

لیتر در لیتر در گروه دوم قرار گرفتند. در میلی 5/1سایپرمترین 

ش کاین زمان نیز کمترین تلفات در جمعیت تریپس، در حشره

(. 2یتر در لیتر مشاهده گردید )جدول لمیلی 1/1 ®پروتئوس

نشان داد که روند تلفات بین  زوجیهای نمونه برای  t-test آزمون

، 5/1پاشی در سموم فلوکسامتامید بعد از سم 04و  سهروز 

لیتر در لیتر، افزایشی میلی 5/1و سایپرمترین  5/1ایمیداکلوپرید 

و بیشترین تلفات در هر یک از سموم مورد نظر در روز چهاردهم 

 1/1 ®کش پروتئوسکه در حشرهمشاهده گردید، درحالی

 (. P<0.05لیتر در لیتر روند تلفات، کاهشی مشاهده شد )میلی

 
 شاخص خسارت

نتایج تجزیه واریانس درصد بد شکلی ناشی از خسارت 

(. 0دار گردید )جدول پاشی معنیبعد از سم 04تریپس در روز 

بیشترین بدشکلی خیارهای رشد یافته در تیمار شاهد با میانگین 
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درصد و کمترین بدشکلی خیارها نیز در تیمار  91/02

درصد  40/4در لیتر با میانگین  لیترمیلی 5/1فلوکسامتامید 

2R =  ;0.904مشاهده شد. با توجه به رابطه همبستگی معکوس )

P = 0.013ر د ( بدست آمده بین درصد تلفات تریپس در تیمارها

بعد از  04پاشی با درصد بدشکلی خیار در روز بعد از سمسه روز 

پاشی عنوان شاخص خسارت بعد از سمپاشی، این درصد بهسم

در نظر گرفته شد. بر این اساس در تیمارهای آزمایش شده، 

درصد( و باالترین  02/9 ± 22/1بیشترین درصد بد شکلی خیار )

 1/1 ®( در ترکیب تجاری پروتئوسIIIشاخص خسارت آفت )

 40/4 ± 42/1لیتر در لیتر و کمترین درصد بد شکلی خیار )میلی

کش ( در حشرهIپایین ترین شاخص خسارت )درصد( و 

 (.2لیتر در لیتر مشاهده گردید )جدول میلی 5/1فلوکسامتامید 

 
 شاخص کنترل

 پاشی وبررسی رابطه رگرسیونی فواصل زمانی بعد از سم

جمعیت تریپس غربی گل با مدل غیرخطی درجه دوم برازش شد 

ت که با توان چنین بیان داش(. بر اساس این مدل می3)جدول 

پاشی، جمعیت آفت شروع به کاهش نموده و با گذشت انجام سم

 زمان به تدریج با کاهش اثر ترکیب شیمیایی، جمعیت مجدداً 

یابد که زمان شروع افزایش جمعیت و تراکم روند افزایشی می

جمعیت آفت در این زمان در ترکیبات شیمیایی مختلف متفاوت 

ها، زمان شروع ی منحنیباشد. با محاسبه نقطه رأس هرممی

پاشی تعیین گردید و تراکم افزایش مجدد جمعیت آفت بعد از سم

آفت در این زمان نیز با توجه به معادله بدست آمد. در مجموع 

تر و پاشی طوالنیهر چه زمان شروع افزایش جمعیت بعد از سم

تراکم جمعیت آفت در این زمان کمتر باشد، نشان دهنده کارایی 

ا، هباشد. بر اساس این مدلکش در کنترل آفت میآفتباالتر 

لیتر در لیتر با زمان میلی 5/1ترکیب شیمیایی فلوکسامتامید 

 کمترین روز بعد از سم پاشی و 91/9شروع افزایش جمعیت، 

در هر گل در این زمان، در بهترین شرایط  (1/1-011/1)تراکم 

ری تجا کنترل کنندگی و باالترین شاخص کنترل و ترکیب

لیتر در لیتر با زمان شروع افزایش جمعیت، میلی1/1 ®پروتئوس

 (102/0-311/2)تراکم بیشترین پاشی و روز بعد از سم 10/9

ترین شرایط کنترل تریپس در هر گل در این زمان، در ضعیف

 (. 3ترین شاخص کنترل قرار گرفت )جدول کنندگی و پایین

 
 پاشیپایش آفت بعد از سم

برای بررسی و پایش جمعیت تریپس غربی گل بعد از 

توان متوسط تراکم آفت در هر گل را مطابق روش پاشی میسم

برداری انجام شده در این پژوهش تخمین زد. اما برای  نمونه

سهولت تخمین تراکم آفت، رابطه بین تراکم تریپس غربی گل با 

دهای تراکم آفت شکار شده روی هر کارت آبی رنگ در واح

آزمایش، مورد بررسی قرار گرفت و همبستگی مثبت بین این دو 

ضریب تبدیل  ،(. بر این اساسP < 0.05دار شد )متغیر معنی

درون واحدهای  های شکار شده در هر کارتتعداد تریپس

خیار محاسبه گردید.  های درون هر گلآزمایشی به تعداد تریپس

برداری روز پاشی )نمونهسمدر فاصله زمانی سه روزه اول بعد از 

 در سموم فلوکسامتامید، ایمیداکلوپرید، تبدیل سوم(  ضریب

 115/1، 114/1، 151/1سایپرمترین و پروتئوس به ترتیب برابر 

بدست آمد. این ضرائب برای فاصله زمانی چهار روزه  110/1و 

برداری روز هفتم( به ترتیب برابر پاشی )نمونهدوم بعد از سم

محاسبه گردید. همچنین برای  129/1و  115/1، 133/1، 105/1

برداری روز پاشی )نمونهفاصله زمانی هفت روزه سوم بعد از سم

 152/1و  152/1، 102/1، 101/1چهاردهم(، ضرائب برابر 

(. کاهش ضریب تبدیل از روز سوم تا روز 4محاسبه شد )جدول 

بودن حضور  ترتواند بدلیل طوالنیچهاردهم نمونه برداری می

روزه(  هفتو  چهار، سهها در فواصل زمانی نمونه برداری )کارت

ها باعث شکار بیشتر باشد که مدت زمان بیشتر حضور کارت

 تریپس شده و برای تبدیل به تعداد تریپس در هر گل عمالً 

دهد. از طرفی کاهش اثرات سم در ضریب، کاهش را نشان می

نش و جابجایی تریپس اثرگذار تواند بر نحوه پراکطول زمان می

های باشد که این امر باعث تغییر در ضرائب تبدیل در طی زمان

 مختلف شده است.
 

 بحث
با توجه به اهمیت و حساسیت استفاده از سموم شیمیایی در 

ها کشهای اثربخشی حشرهای، استفاده از شاخصشرایط گلخانه

ات این ترکیبپاشی به منظور کاربرد صحیح و دقیق پس از سم

رسد. در این تحقیق با معرفی دو شاخص ضروری به نظر می

ر های آبی دکنترل و شاخص خسارت آفت و نیز بکارگیری کارت

پاشی آفت، عالوه بر تعیین میزان درصد کاهش پایش بعد از سم

جمعیت آفت با استفاده از شاخص تلفات اصالح شده، میزان 

پاشی به فت بعد از سممحافظت از محصول و حداقل تراکم آ

 آید.می ترتیب توسط دو شاخص خسارت و کنترل بدست

توان تحلیل ها میدر مجموع با استفاده از این شاخص

های مجدد انجام پاشیتری در کارایی و زمان مناسب سمدقیق

کش طور کلی متوسط میزان تلفات آفت در حشرهداد. به

 5/1لیتر در لیتر نسبت به ایمیداکلوپرید میلی 5/1سایپرمترین 

د از آزمایش، باالتر روز بع 04و  سههای لیتر در لیتر در دورهمیلی

 .Gholami et alمشاهده گردید که این نتیجه با مشاهدات 

مطابقت دارد اما شاخص خسارت و شاخص کنترل این  (2015)

داری نشان ندادند و در مجموع دو ترکیب شیمیایی اختالف معنی
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 .خسارت آفتناشی از  کش و بد شکلی خیارحشره ترکیبات در غربی گلتریپس درصد تلفات تجزیه واریانس . 1جدول 
Table 1. Analysis of variation in the percentage of Frankliniella occidentalis mortality in insecticide treatment and the 

deformity of cucumber caused by pest.

Source df 
Mean squares of percentage of F. 

occidentalis mortality after spraying 

(days) 

Mean squared of percentage of cucumber 

deformity caused by F. occidentalis after 

spraying (days) 
3 7 14 14 

Block 3 0.003n.s. 0.002n.s. 0.024n.s. 0.001n.s. 

Treatment 4 0.046** 0.068** 0.168** 0.101** 

Error 12 0.001 0.0005 0.0175 0.001 

C.V. (%) 4.1 8.4 15.7 8.8 
** and n.s. They are significant at the level of 0.01 and non-significant, respectively. 
1 Mortality data were transformed to Arcsin√x. 

 

 .و بد شکلی خیار ناشی از آن کشحشره ترکیبات در تریپس غربی گل درصد تلفاتخطای استاندارد(  ±مقایسه میانگین ) .2جدول 
Table 2. Comparison of the mean (± SE) in the percentage of Frankliniella occidentalis mortality in insecticide 

treatment and the deformity of cucumber caused by pest. 

Comparison of the mean 

percentage of cucumber deformity 

caused by thrips 14 days after 

spraying 

Comparison of the mean percentage of thrips 

mortality after spraying (days) 
Insecticides (ml/l) 

damage index Percentage of 

deformity 14 7 3 
I d0.46 ± 4.41  a1.41 ± 89.25  a1.27 ± 81.57  a0.75 ± 72.07  Fluxametamide 0.5  
II c0.40 ± 6.66  b1.21 ± 68.89  a1.96 ± 77.37  a1.68 ± 69.53  Fluxametamide 0.3  
II c0.58 ± 6.73  c1.62 ± 56.08  b1.27 ± 59.14  c1.29 ± 44.50  Imidacloprid 0.5 
II c0.41 ± 6.56  b1.24 ± 69.25  b0.78 ± 62.22  b1.79 ± 55.33  Cypermethrin 0.5 
III b0.66 ± 9.16  d2.15 ± 37.29  c1.98 ± 40.72  c1.92 ± 43.23  0.7 ®Proteus 
- a0.85 ± 12.97  - - - Control 

Numbers followed by the same letter in each column are not significantly differentns (P<0.05). 

ن داری بین ایتوان بیان نمود که از نظر کارایی تفاوت معنیمی

میزان  تریندو ترکیب وجود ندارد. در خصوص مشاهده کم

 ارتخس باالترین شاخصو   ترین شاخص کنترلپایین تلفات،

لیتر در لیتر عالوه بر نتایج میلی 1/1کش پروتئوس در حشره

Shirdel & Sheikhi Garjan (2016)  مبنی بر افزایش حدود

لیتر در لیتر نسبت میلی 5/1برابری تلفات ایمیداکلوپرید  5/0

et Beresلیتر در لیتر علیه تریپس پیاز، میلی 1/1 ®به پروتئوس

al. (2017) های ذرت )از جمله تریپس ای روینیز طی مطالعه

دلتامترین  + ترپیس غربی گل(، میزان تلفات ترکیب تیاکلوپراید

د مؤید توانلیتر در لیتر را پایین مشاهده کردند که میمیلی 5/1

 Shan et al. (2012)نتایج حاصل از این تحقیق باشد. همچنین 

ها علیه پوره سن اول تریپس غربی گل در کشدر ارزیابی حشره

 mg/l( ایمیداکلوپرید )LC50شرایط آزمایشگاهی، سمیت )

 mg/l( را به مراتب بیشتر از دلتامترین )بیش از 451/039

( بدست آوردند mg/l 41111( و تیاکلوپراید )بیش از 01111

ز ن تحقیق نیهای کارایی این دو ترکیب در ایکه تمامی شاخص

 3/1باشد. همچنین ترکیب فلوکسامتامید مؤید این مطلب می

 یفواصل زماندر تمام  رغم اینکه تقریباًلیتر در هزار علیمیلی

پاشی تلفات باالتری از ترکیبات ایمیداکلوپرید و بعد از سم

ساپرمترین داشت اما شاخص کنترل و شاخص خسارت آن 

توان کارایی ر این اساس نمیداری نشان نداد و بتفاوت معنی

لیتر در هزار را نسبت به ایمیداکلوپرید میلی 3/1فلوکسامتامید 

لیتر در هزار باالتر اعالم نمود. در میلی 5/1و سایپرمترین 

، با توجه به پایین بودن شاخص ®کش پروتئوسمجموع حشره

کنترل و باال بودن شاخص خسارت تریپس غربی گل و نیز میزان 

پایین این آفت و از طرفی باال بودن فاصله برداشت پس تلفات 

ای، برای در محصوالت گلخانهPHI)  = 1از مصرف این سم )روز 

 ای توصیهکنترل تریپس غربی گل در شرایط خیار گلخانه

 .شودنمی

هایی مبنی بر مقاومت تریپس دلیل گزارشهمچنین به

( و نیز Gao et al. 2012کش سایپرمترین )غربی گل به حشره

 .PHI (Srinivas et al) =05باال بودن فاصله برداشت آن )روز 

رغم کارایی نسبتا قابل قبول، این سم نیز برای (، علی2012

 شود. ترکیب کنترل آفت در گلخانه با احتیاط توصیه می
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 . Frankliniella occidentalisپاشی و جمعیت تریپس سمرابطه رگرسیونی درجه دوم بین زمان . 3جدول 

Table 3. Quadratic regression relationship between spraying time and Frankliniella occidentalis population. 

 

 .رابطه خطی ساده بین تعداد تریپس شکار شده به ازای هر کارت در واحد آزمایش با تعداد تریپس درون هر گل .4جدول 
Table 4. A simple linear relationship between the number of thrips hunted per card in the experimental unit and the 

number of thrips inside each flower. 

P-value Blue card to flower 

conversion ratio (β1) β0 2R 
Sampling time 

after each 

spraying (days) 
Insecticides (ml/l) 

0.019 *0.008 ± 0.057  n.s.0.219± 0.008 -
 

0.962 3 
Fluxametamide 0.5  0.029 *0.003 ± 0.015  n.s.0.087± 0.176  0.942 7 

0.010 *0.002 ± 0.018  n.s.0.040± 0.079  0.980 14 
0.033 *0.016 ± 0.084  n.s.0.441± 0.388 - 0.935 3 

Imidacloprid 0.5 0.022 *0.005 ± 0.033 
 

0.759 ± 0.147 * 0.956 7 
0.038 *0.002 ± 0.012 

 ** 0.079± 1.182  0.925 14 
0.019 *0.010 ± 0.075  n.s.0.225± 0.156 - 0.962 3 

Cypermethrin 0.5 0.045 *0.019 ± 0.085 
 n.s.0.345± 0.365  0.912 7 

0.028 *0.006 ± 0.052 
 * 0.086± 0.627  0.956 14 

0.032 *0.013 ± 0.071  n.s.0.249± 0.216 - 0.937 3 
0.7 ®Proteus 0.013 *0.008 ±  0.069 

 n.s.0.087± 0.176  0.974 7 
0.038 *0.011 ± 0.056 

 *0.198± 1.618  0.924 14 
**, * and n.s. they are significant at the level of 0.01, 0.05 and without significance, respectively. 

عنوان جدیدترین در هزار به لیترمیلی 5/1 فلوکسامتامید

ها کشکش در کمیته اقدام به مقاومت در برابر حشرهحشره

(IRAC که دارای اثرات سوء پایین روی انسان و موجودات زنده )

ترین باشد، باالترین درصد تلفات و شاخص کنترل و پایینمی

شاخص خسارت در بین تیمارهای مورد آزمایش را نشان داد و 

کش مناسب برای کنترل تریپس غربی گل در هرعنوان حشبه

 باشد.ای قابل توصیه میشرایط گلخانه

 سپاسگزاری

بخش مرکزی )تبادکان(  از همکاران جهاد کشاورزی

 دارویژه خانم مهندس صالح آبادی و گلخانهشهرستان مشهد به

محترم جناب آقای خدادادی که ما را در انجام این پژوهش یاری 

  نمودند، سپاسگزاریم. 
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