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كشها و فرموالسيونهاي مختلف در كنترل شيميايي حشرات كامل زمستانگذران سن
 كارايي حشره
 در منطقه قزوينEurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) معمولي گندم
2
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چكيده
 كاربرد حشرهكشهاي به نسبت پایدار و. اغلب اوقات كارایي خوبي نداردEurygaster integriceps Put. مهار شیمیایي علیه سن مادر
 میزان،فرموالسیونهایي كه مدت پایداري حشرهكشها را افزایش ميدهند ميتواند ضمن افزایش كارایي كنترل شیمیایي سن مادر
 در، در چهار تکرار، با شش تیمار، این آزمایش در قالب طرح بلوکها ي كامل تصادفي.سطح مبارزه با پورۀ سن گندم را كاهش دهد
 سمپاشي. اجرا شد1971-78 زمان سمپاش ي علیه سن مادر در منطقۀ قزوین (ایستگاه تحقیقات كشاورزي اسماعیلآباد) در سالهاي
امولسیون ها و ریز (میکرو)كپسول توسط سمپاش پشتي موتوري مهپاش (اتومایزر) و دانه (گرانول)پاشي با دست توسط یک فرد ماهر

، لیتر در هکتار2 CS 20%  فنیترتیون، كیلو در هکتار14 G 5%  فنیترتیون، لیتر در هکتار1 EC 50%  فنیترتیون:  تیمارها شامل.انجام شد
 كیلو در هکتار و شاهد (بدون سمپاشي) بودند كه كارایي آنها در24 G 0.2%  فیپرونیل،میليلیتر در هکتار
 944 EC 2.5% دلتامترین
 در كاهش درصد، علیه سن مادرEC 2.5%  محلولپاشي با حشرهكش دلتامترین. پورهها و سن نسل جدید بررسي شد،كنترل سن مادر
 استفاده از حشرهكشهاي پایرتروییدي.درصد نبودند2  بیشتر تیمارها قادر به كاهش سن زدگي در حد استاندارد،سن زدگي مؤثرتر بود
.مانند دلتامترین با فرموالسیون ریزكپسول مي تواند كارایي و دوام كنترل شیمیایي علیه سن مادر را افزایش دهد

. فیپرونیل، فنیتروتیون، فرموالسیون، سن گندم، دلتامترین:واژههاي كليدي
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ABSTRACT
Chemical control against overwintered adults of sunn pest Eurygaster integriceps Put. mostly has low efficacy.
Today using insecticides and formulations that have durable toxicity on overwintered adults is more approved,
because this strategy can reduce treated area against new generation. This research was conducted with six treatments
and four replications in randomized complete block design against overwintered adults of sunn pest in Qazvin (Ismail
Abad Agricultural Research Station) at 2007-2008. Emulsions and micro capsules formulations were applied with
using motorized knapsack atomizer sprayer and with hands respectively. The treatments included delthametrin EC
2.5%, fenitrothion EC50%, fenitrothion G 5%, fenitrothion CS 20%, fipronil G 0.2% and check, that their
effectiveness in controlling on sunn pest adults, new generation adults and nymphs were studied. The delthametrin
EC 2.5% was more effective than the other treatments. Most treatments were not able to reduce damaged in the
standard level (2%). Thus applying of pyrethroid insecticides such as delthametrin with micro capsulated suspension
(CS) formulation can be more affected in chemical control of overwintered adults.
Keywords: delthametrin, fenitrothion, fipronil, formulation, sunn pest.
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مقدمه
مناطق انتشار سن گندم امروزه از مرزهای غربی تا
مرزهای شرقی كشور بهجز كويرهای فالت ايران و نوار
ساحلی را شامل میشود .انتشار سن گندم در ايران به
سه عامل اساسی شامل وجود منابع غذايی ،اماكن
زمستانگذران و شرايط اقلیمی مناسب برای فعالیت
بستگی دارد ،البته اين عاملها در برخی موارد،
انفرادی عمل كرده و گاهی نیز باهم بر فعالیت آفت
تأثیر میگذارند .در اين میان تأثیر عاملهای اقلیمی و
پستی و بلندی (توپوگرافی) منطقه از جمله عاملهايی
هستند كه در مناطق انتشار سن گندم نقش اساسی
دارند .مجموع بررسیهای صورتگرفته مؤيد اين
مطلب است كه سن مادر در هنگام ريزش ،يکباره از
اماكن به كشتزارها ريزش نمیكند و حركات آن
بهصورت مرحلهای و در چندين مرحله صورت میگیرد
همچنین جابهجايیهای كوتاه دارند و توزيع آنها از
نظر تراكم در آغاز يکنواخت نبوده بلکه ممکن است در
بعضی از مناطق تراكم باال داشته و بعضی مناطق بدون
سن باشند .بنا بر اظهارنظر اغلب كارشناسان كارآزموده
بیشتر كشتزارهايی كه علیه سن مادر سمپاشی
میشوند ،قادر به كنترل كامل سن مادر و سن نسل
جديد در سطح پايینتر از آستانۀ زيان اقتصادی
نیستند و اغلب در مرحلۀ پورگی نیز سمپاشی تکرار
میشود (.)Rajabi, 1993
در شرايط آب و هوايی ايران زودترين زمان ريزش
سن مادر بهمنماه و ديرترين در ارديبهشتماه است.
ريزش سن گندم از اماكن زمستانگذران به
كشتزارهای ديم و آبی در ايران متفاوت است در
گروهی از ديمزارها اماكن زمستانگذران و كشتزارهای
ديم ،درهمآمیخته و مرز مشخصی بین آنها وجود
ندارد در اين مناطق سن گندم پس از پايان يافتن
زمستانگذرانی نیازی به جابهجايی ندارند و با مختصر
جابهجايی و حركت به كشتزارها دسترسی خواهد
داشت ،اما در گروه ديگری از ديمزارها فاصلۀ مشخصی
بین اماكن و كشتزارها وجود دارد در گره سوم حالتی
بینابین ديده میشود بدين معنی كه سن گندم ضمن
زمستانگذرانی در مکانهايی جدا از كشتزارها ،فاصلۀ
چندانی را برای رسیدن به كشتزارها طی نمیكند

البته برای دستیابی به كشتزارهای گندم و جو بايد
پرواز كرده و مسافتی را بپیمايد .با توجه به مطالب باال
حركت سن گندم از اماكن زمستانگذران به كشتزارها
با توجه به گسترة سطح زير كشت ايران وضعیتهای
مختلفی دارد و در هر نقطه از ديمكاریهای كشور
حركات خاصی وجود دارد در نواحی آبی ،كشتزارهای
گندم بهطور عمومی از اماكن فاصله زياد دارند،
بهطوریكه آفت مسافتهای به نسبت زيادی را طی
میكند (.)Rajabi, 2000
با توجه به جابهجايی سن مادر بهويژه در زمان اوايل
دورة ريزش ،احتمال سمپاشی كشتزارهای عاری از سن
به نسبت باالست ،همچنین هنگام ريزش سن مادر
همزمان است با افزايش بارشهای جوی (از لحاظ بارها و
میزان بارندگی) كه میتواند در كاهش میزان نشست
حشرهكش در سطح بوتۀ گندم مؤثر باشد ( Sheikhi et
 .)al., 2004وجود چنین شرايط محیطی و ويژگیهای
رفتاری سن مادر در سطح كشتزار ايجاب میكند كه ما
در روشهای كنترل سن مادر راهبرد (استراتژی) خاصی
را به كار ببنديم (.)Areshnikov, 1974
گزارشهای مختلفی از كاربرد حشرهكشهای
مختلف روی سن گندم وجود دارد كه از امولسیون
نفت و صابون در روسیه بهوسیلۀ سوكولوف آغاز شده
( )Kuryokhin, 1948و امروزه نیز شاهد كاربرد سموم
پايرترويیدی در اغلب كشورهای آلوده به سن گندم
هستیم.
بررسی كارايی حشرهكشهای مختلف روی سن
مادر نشان داده است كه حشرهكشهای تريکلرفن،
متیل پاراتیون و فنیتروتیون قادر به كنترل سن گندم
است ( Kamenkova, 1971; Burov & Mende,
 .)1970همچنین بررسی شش حشرهكش روی سن
مادر نشان داد كه فنتیون برای سن بالغ زمستانگذران
سمیتر است (.)Temizer, 1976
در كشور تركیه برای كنترل سن مادر حشرهكش
فنتیون با فرموالسیون  EC50و  P5استفاده شده است
( .)Simsek et al., 1996در سوريه از انواع
فرموالسیونهای  P ،D ،ULV ،ECحشرهكشهای تری
كلرفن ،فوزالن ،دلتامترين ،فنیتروتیون و آلفا سايپرمترين
برای كنترل سن گندم استفاده میشود ( & Sheikh
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 .)Alrahbi, 1996در اكراين برای كاهش تبخیر
حشرهكش تری كلرفن يا دلتامترين استفاده از نیترات
آمونیوم و اوره با روش  ULVنتايج خوبی در كنترل سن
گندم نشان داد ( Areshnikov & Kostyukovskii,
 .)1991در ايران  )1994( Hagh-Shenasكاربرد دانه
(گرانول) ديازينون و فنیترتیون را در كنترل سن مادر
مؤثرتر از پورة سن گندم بیان میكند.
در بررسی كارايی شش حشرهكش استامی پرايد،
كلرپايريفوس اتیل  ،ECالمبدا سای هالوترين ،CS
مونو كروتوفوس  ،SCزتا سايپرمترين و تیاكلوپريد SC
علیه سن مادر در سطح مزرعه مشخص شد كه تنها
حشرهكش المبدا سای هالوترين قادر به كنترل سن
مادر و كاهش تراكم تخم و سن نسل جديد است
(.)Kocak & Babaroglu, 2006
هدف از اين آزمايش بهكارگیری و مقايسۀ همۀ
حشرهكشها و فرموالسیونهای موجود در كشور علیه
سن مادر در سطح كشتزار ،بهمنظور مشخص كردن
كارايی و دوام همزمان آنها روی سن مادر و پورهها بود.
استفاده از تركیب مناسب از نظر كارايی و دوام علیه سن
مادر ،ضمن كاهش جمعیت مولد (سن مادر) ،منجر به
كنترل پورهها و در نهايت كاهش درصد سنزدگی
دانههای گندم خواهد شد .ارائۀ اين راهکار در شرايط
خاص ،با كاهش شمار بارهای سمپاشی علیه اين آفت،
ضمن تقلیل هزينههای تولید ،سبب كاهش اثرگذاریهای
سوء زيستمحیطی نیز خواهد شد.
مواد و روشها
اين تحقیق در شهرستان قزوين ،ايستگاه تحقیقات
كشاورزی اسماعیلآباد و در سالهای  7311-18انجام
شد .كرتهايی به ابعاد  05×00متر تهیه و برای جدا
كردن كرتهای آزمايشی از تیرکهای چوبی در
چهارگوشۀ هر كرت استفاده شد .فاصلۀ بین كرتها
بیشینه  5متر و فاصلۀ بین بلوکها دستكم  70متر
در نظر گرفته شد .الزم به يادآوری است آزمايش در
مناطقی انجام گرفت كه تراكم در بیشتر اوقات باالتر از
سطح زيان اقتصادی بود.
اين آزمايش در قالب طرح بلوکهای كامل تصادفی با
شش تیمار و چهار تکرار انجام شد .تیمارها شامل:
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 -7فنیتروتیون  7 EC 50%لیتر بر هکتار
 -0فنیتروتیون  70 G 5%كیلو در هکتار
 -3فنیتروتیون  0 CS 20%لیتر در هکتار
 -7دلتامترين  300 EC 2.5%میلیلیتر در هکتار
 -5فیپرونیل  00 G 0.2%كیلو در هکتار
 -8شاهد (بدون سمپاشی)
نوع دستگاه سمپاش

برای سمپاشی امولسیونها و ريز (میکرو)كپسول از
سمپاش پشتی موتوری مهپاش (اتومايزر) پس از
واسنجی (كالیبراسیون) سمپاش 705-750لیتر در
هکتار استفاده شد دانهپاشی با دست توسط يک فرد
ماهر انجام گرفت .فاصلۀ بین كرتها و بین بلوکها با
حشرهكش فنیتروتیون سمپاشی شد.
روش نمونهبرداري

برای نمونهبرداری از سن مادر از كادر  7×7مترمربعی
استفاده شد و برای هر كرت شش كادر در جهت
قطرهای آن انداخته و شمار سنهای مادر زنده و مرده
جداگانه يادداشت شد .نمونهبرداریها به ترتیب يک روز
پیش از سمپاشی و  00 ، 75 ،70 ،3 ،7و  05روز پس از
سمپاشی انجام گرفت .در اواخر مرحلۀ ساقهرفتن شش
كادر  7مترمربع انداخته و شمار جوانههای مركزی آسیب
و زيانديده شمارش شد .افزون بر اين برای نمونهبرداری
از پورة سن گندم و سن نسل جديد از تور حشرهگیری
استفاده شد .نمونهبرداری از پورهها هنگامی آغاز شد كه
جمعیت غالب پورهها را پورة سن  3تشکیل میداد و در
پايان كارايی هر يک از تیمارها با استفاده از رابطۀ
هندرسون تیلتون محاسبه شد.
 = Ta × Cb ×700درصد كارايی سم
Ca × Tb

 Cbو  :Caمیزان آلودگی در كرتهای شـاهد پیش و
پس از سمپاشی
 Tbو  :Taمیزان آلودگی در كرتهای تیمارشده پیش
و پس از سمپاشی
تجزیهوتحلیل دادهها

كارايی تیمارها روی سن مادر و پورة سن نسل جديد
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در هر يک از كرتها با فرمول هندرسون تیلتون
محاسبه و با استفاده از نرمافزار  SASتجزيهوتحلیل
آماری شد و در پايان درصد سنزدگی و میزان عملکرد
برای هريک از تیمارها مشخص شد .درصد سنزدگی
پايینتر و میزان عملکرد بیشتر با كارايی باالتر سم و
درصد تلفات بیشتر سن مادر مرتبط بود.
نتايج و بحث
تجزيۀ واريانس مركب در سال درصد كارايی سمپاشی
علیه سن مادر ،نشان داد كه اثر متقابل تیمار در سال در
هر نوبت نمونهبرداری معنیدار نبوده بدين معنی كه اثر
تیمارها در هر دو سال همسان بود كه نتايج تجزيۀ
واريانس اثر متقابل تیمار در سال در روز سوم و بیستم
پس از سمپاشی به شرح زير است (روز سوم ،Pr=0/7
 )df =7, 07 ،F=0/11و روز بیستم پس از سمپاشی
 .)df =7, 07 ،F=0/31 ،Pr=0/17اما در همۀ نوبتهای
نمونهبرداری به جزء ده روز پس از سمپاشی بین
تیمارهای مختلف از نظر درصد كارايی ،تفاوت معنیدار
در سطح احتمال 5درصد وجود داشت (جدول .)0
نمونهبرداری از تراكم سن گندم در شش نوبت
انجام گرفت كه در يک و سه روز پس از سمپاشی،
تراكم سن مادر و در ديگر روزهای نمونهبرداری تراكم
پوره ارزيابی شد (شکل  .)7میانگین كارايی تیمارها در
سه روز پس از سمپاشی علیه سن مادر نشان داد كه
بین تیمارها اختالف معنیداری وجود دارد بهطوریكه
تیمار دانۀ فیپرونیل با  07/1درصد كمترين كارايی را
در میان تیمارها داشت و در گروهبندی دانکن در گروه

دوم قرار گرفت و ديگر تیمارها شامل دلتامترين،
امولسیون ،ريزكپسول و دانۀ فنیترتیون به ترتیب با
 17/87 ،11/18 ،17/51و  81/01درصد كارايی علیه
سن مادر در گروه اول قرار گرفتند (جدول 7و شکل.)7
در ادامۀ بررسیها ،مقايسۀ میانگین كارايی تیمارها در
بیست روز پس از سمپاشی نشان داد كه بین تیمارها
از لحاظ كارايی روی پورة سن گندم اختالف
معنیداری وجود دارد و تیمارهای دلتامترين ،دانه و
امولسیون فنیترتیون بهترتیب با  17/3 ،18/5و 51/78
درصد در گروه اول قرار گرفتند و تیمار دانۀ فیپرونیل
با 70درصد كارايی در گروه دوم قرار گرفت و تیمار
ريزكپسول فنیترتیون با  71/58درصد با هر دو گروه
اختالف معنیداری نداشت (جدول  0و شکل .)7
میانگین درصد سنزدگی در سال  7318در
تیمارهای فیپرونیل ،شاهد امولسیون ،دانه و ريزكپسول
فنیترتیون به ترتیب 70 ،77/1 ،03/3 ،07/1و 70/8
درصد بود كه همگی باالتر از حد استاندارد سنزدگی
(0درصد) قرار گرفتند و تنها تیمار دلتامترين بود كه با
میانگین سنزدگی 0/8درصد پايینتر از حد استاندارد
سنزدگی (0درصد) داشت .میانگین درصد سنزدگی
در سال  7311در تیمارهای فیپرونیل ،شاهد ،دانه و
امولسیون فنیترتیون باالتر از حد استاندارد سنزدگی
(0درصد) بود ،كه به ترتیب شامل  0/5 ،7/1 ،1/8و
 0/3درصد بود تیمارهای ريزكپسول فنیترتیون و
امولسیون دلتامترين با میانگین درصد سنزدگی 0/1
و 7درصد تیمارهای مطلوب بودند كه پايینتر از حد
استاندارد سنزدگی (0درصد) داشتند (شکل .)0

جدول  .7میانگین درصد كارايی تیمارهای مختلف روی سن بالغ زمستانگذران در يک و سه روز پس از سمپاشی علیه سن مادر و
روی پورهها در ده روز پس از سمپاشی علیه سن مادر ،در منطقۀ قزوين
Table 1. The average efficiencies of different treatments on overwintered adult sunn pest 1 and 3 days after treatment
against adult sunn pest and 10 days after spraying the nymphs, in Qazvin region
SE ± Mean

+10 Day

Treatments

+3 Day

1 Day +

79.86 ± 13.69 a

85.5 ± 9.4 a

Fenitrothion EC50%

71 ± 15.1 a

69.28 ± 14.72 a

61.6 ± 11 ab

Fenitrothion G 5%

58.6 ± 14.4 a

74.64 ± 12.30 a

71.33 ± 14.2 a

68.6 ± 13 a

*

69 ± 15.8 a

81.57 ± 57.2 a

32.25 ± 12 a

± 10.78 b

21.53

83 ± 9 a
32 ± 12.8 b

Fenitrothion CS 20%
Deltamethrin EC 2.5%
Fipronil G 0.2%

* حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم معنیداری در سطح  %5میباشد.
* Same letters in a column are not significantly different at 5% level.
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جدول  .0میانگین درصد كارايی تیمارهای مختلف روی پورهها در  00 ،75و  05روز پس از سمپاشی علیه سن مادر ،در منطقۀ قزوين
Table 2. The average efficiency of different treatments on nymphs 15, 20 and 25 days after treatment against adult
sunn pest, in Qazvin region
SE ± Mean
20 Day +
57.16 ± 16.6 a
71.3 ± 14.33 a
48.56 ± 11.01 ab
86.59 ± 7.73 a
10.00 ± 7.56 b

25 Day +
68.5 ± 12 ab
67.7 ± 13.7 ab
40.4 ± 12.3 b
88.28 ± 5.2 a
39.5 ± 12.6 b

Treatments

15 Day +
40.7 ± 10 b
78.25 ± 9.4 a
52.8 ± 12.3 ab
63.14 ± 15.3 ab
41.75 ± 16.5 b

Fenitrothion EC50%
Fenitrothion G 5%
Fenitrothion CS 20%
Deltamethrin EC 2.5%
Fipronil G 0.2%

* حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم معنیداری در سطح  %5میباشد.
* Same letters in a column are not significantly different at 5% level.
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شکل .7میانگین درصد كارايی تیمارهای مختلف در روزهای مختلف پس از سمپاشی علیه سن مادر در سال 7311-7318
در منطقۀ قزوين
Figure 1. The average efficiency of different treatments on different days after spraying against adult sunn pest in
years 2007-2008 in Qazvin region

میانگین تراكم سن بالغ زمستانگذران در طی دو
سال آزمايش متغیر بوده و بسته به اقلیم منطقه و
شرايط غذايی آفت در سال گذشته ،متفاوت بود
بهطوریكه در منطقۀ قزوين میانگین تراكم سن مادر
در سال اول هفت عدد در مترمربع و در سال دوم سه
عدد در مترمربع بود و اين موضوع میتواند ناشی از
دورهای بودن طغیان سن گندم باشد (.)Rajabi, 1993
آسیب و زيان سن گندم در حالت كلی كمی و كیفی
است .آسیب و زيان سن مادر تنها كمی بوده ولی پوره و

حشرات كامل نسل جديد میتوانند آسیب و زيان كمی و
كیفی داشته باشند .ريزش سن مادر اغلب همزمان با
مرحلۀ پنجهزنی كشتزارهای گندم است كه طی آن
جوانههای مركزی به علت نیش و در پی تغذيۀ سن مادر
زرد میشود اگر حمله شدت يابد گندمزارها به علفزار
تبديل میشوند .آسیب و زيان كیفی سن گندم منجر به
تخريب دانه میشود ،كیفیت آن از نظر بو و مزه تغییر
میكند و نقش تعیینكنندهای در قیمت خريد محصول
گندم دارد ).(Ozberk et al., 2005
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شکل .0درصد سنزدگی در تیمارهای مختلف سمپاشیشده علیه سن مادر در سالهای  7311-7318در منطقۀ قزوين
Figure 2. Grain damage percentage in different treatments against adult sunn pest in years 2007-2008 in Qazvin region

حمله به دانه از مرحلۀ پورگی سن  3آغاز و تا سن
نسل جديد ادامه میيابد .هرچه آسیب و زيان پوره به
سنین آخر نزديک میشود بر میزان و شدت آسیب و
زيان پوره افزوده میشود آسیب و زيان پوره و سن نسل
جديد در ايران بهصورت دانۀ سنزده بیان میشود .و دانۀ
سنزده دانهای است كه دارای لکۀ سیاه (محل ورود
خرطوم سن) و هالهای گرد و رنگپريده به دور آن نقطه
خودنمايی میكند .در اين نوع دانهها آنزيم شبه تريپسین
سن گندم باعث تخريب گلوتن شده و كیفیت نانوايی
گندم را كاهش میدهد (.)Rajabi, 1993
بررسی انجامشده توسط (2004) Kinaci & Kinaci
در تركیه نشان داد كه آسیب و زيان سن گندم سبب
كاهش  1درصد وزن هزاردانه71 ،درصد پروتئینی و 17
درصد مواد تهنشینشدة دانه میشود .در اين تحقیق
بررسی دانهای سنزده در تیمار دلتامترين نشان داد كه
درصد سنزدگی در اين تیمار كمتر از 0درصد ،اما در
تیمارهای فنیترتیون  G ،ECو فیپرونیل  Gدرصد
سنزدگی باالتر از 0درصد بود .در تیمار فنیترتیون CS
در مورد آزمايش سال  7311درصد سنزدگی كمتر از
0درصد و در مورد سال  7318بیشتر از  0درصد بود.

بررسیهای انجامشده نشان میدهد كه سمپاشی
علیه سن مادر ،قادر به كنترل قاطع سن مادر در اوايل
فصل بهار نیست بهطوریكه میزان باقیماندة
حشرهكشهای فسفرة آلی در سطح برگ مانند
دیمتوات و تريکلرفن به خاطر تجزيۀ سريعشان در
محیط و ده روز پس از سمپاشی بسیار ناچیز است .اما
استفاده از حشرهكشهای پايرترويیدی مانند المبدا
سای هالوترين با فرموالسیون ريزكپسول (Hagh-
 )Shenas, 1993به خاطر دوام بیشتر در محیط و
مقاوم بودن به شستشوی ناشی از بارندگی میتواند
حشرهكش مناسب برای كنترل سن مادر باشد
(.)Konac & Babaroglu, 2006
بررسی روند تأثیر تیمارها تا بیست روز پس از
سمپاشی بیان میكند كه تیمار دلتامترين تنها تیماری
است كه بیش از  10درصد كارايی دارد .دلیل اين
مورد میتواند مربوط به ويژگی حشرهكشهای
پايرترويیدی دانست كه در مقايسه با حشرهكشهای
فسفرة آلی پايداری بیشتری دارند ( & Kocak
.)Babaroglu, 2006
 (2004) Sheikhi et al.در بررسی میدانی كارايی
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سمپاشی زمینی علیه سن بالغ زمستانگذران و پوره
نشان داد كه استفاده از سمپاش هیدرولیک النسدار
علیه سن مادر  35/17درصد و علیه پوره  81/1درصد
كارايی دارد .البته با افزايش بارهای سمپاشی میزان
كارايی به بیش از  15درصد نیز میرسد .ايشان پايین
بودن كارايی كنترل شیمیايی توسط كشاورزان را
نداشتن آگاهی فنی از محلولپاشی بیان میكنند.
نتايج بهدستآمده از اين تحقیق مؤيد نظر و ديدگاه
آنان است ،زيرا در اغلب تیمارهای امولسیون
فنیتروتیون و دلتامترين در اين آزمايش ،درصد
كارايی باالتر از 10درصد بود .بنابراين از جمله
عاملهای مؤثر در كاهش درصد كارايی كنترل
شیمیايی علیه سن مادر در سطح اجرايی میتوان به
نداشتن آگاهی بیشتر كشاورزان از نحوة سمپاشی،
زمان و میزان بارندگی و دمای محیط و در نهايت
بارهای ريزش سن مادر اشاره كرد .چنانچه میزان
بارندگی 30میلیمتر در كمتر از  07ساعت پس از
سمپاشی رخ دهد میزان كارايی سمپاشی به صفر
میرسد .همچنین سمپاشی در اوايل دورة ريزش سن
مادر به خاطر ريزش دوبارة سن گندم میتواند درصد
كارايی كنترل شیمیايی را كاهش دهد.
سمپاشی علیه سن مادر باوجود داشتن نقاط ضعف
اشارهشده میتواند از آسیب و زيان آفاتی مانند شتۀ
گندم ،زنبور ساقهخوار و تريپس جلوگیری كند .از
مزيتهای سمپاشی علیه سن مادر اين است كه در
اين مرحله میزان باقیماندة سموم به دلیل فاصلۀ
زمانی بیشتر تا هنگام برداشت ،كمتر از سمپاشی در
مرحلۀ پورگی است .از پخش شدن آفت در سطح
گسترده جلوگیری و درنتیجه سطح سمپاشی علیه
پورة سن گندم نیز كاهش خواهد يافت.
در حالت كلی برای داشتن كارايی مطلوب در
سمپاشی علیه سن مادر موارد زير پیشنهاد میشود:
 .7سمپاشی علیه سن مادر بايد در مناطقی انجام
شود كه تنوع و فعالیت دشمنان طبیعی كمتر است.
اغلب در كشت ديم تنوع دشمنان طبیعی كمتر از
كشت آبی بوده و آسیب و زيان ناشی از سن مادر در
كشتزارهای آبی قابلتحملتر از ديمزارها است.
 .0آستانۀ زيان اقتصادی علیه سن مادر بهويژه در
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كشتزارهای آبی بايد اصالح شود و سمپاشی در مناطقی
متمركز شود كه تراكم سن مادر در آن بیشتر بوده،
همچنین پیشینۀ ريزش سن در اين مناطق باال باشد.
 .3حشرهكشهای پايرترويیدی مانند دلتامترين
بهويژه با فرموالسیون ريزكپسول در مقايسه با سموم
فسفرة آلی كارايی و دوام به نسبت بااليی داشته و
استفاده از اين گروه برای كنترل سن مادر تأكید میشود.
 .7از ديدگاه مديريت آفت در كشاورزی پايدار،
میبايست سطح سمپاشی علیه سن مادر محدودتر و
كارايی آن افزايش يابد .همزمان با سمپاشی علیه سن
مادر ،تنوع و فعالیت دشمنان طبیعی باال بوده و
ضروری است برای حفظ و حمايت از آنها ،در ارتباط
با كنترل شیمیايی علیه سن مادر تجديدنظر صورت
پذيرد تا سمپاشی علیه سن مادر از جنبههای فنی،
زيستمحیطی و اقتصادی توجیهپذير باشد.
 .5در سال  Deltamethrin EC 2.5% 7318با
میانگین سنزدگی 0/8درصد و در سال 7311
 Fenitrothion CS 20%و  Deltamethrin EC 2.5%با
میانگین درصد سنزدگی  0/1و  7تیمارهای مطلوب
بودند .اين مطلب نشانگر دوام مناسب دو تركیب
مورداشاره است كه توانستهاند با تأثیر بر جمعیت پورهها،
بازدارندة سنزدگی معنیدار دانههای گندم شوند.
 .8امروزه برای كنترل شیمیايی سن مادر كه بر پايۀ
آستانۀ زيان اقتصادی موجود انجام میشود ،استفاده از
دانۀ حشرهكشهايی مانند فنیترتیون پیشنهاد نمیشود.
اين فرموالسیون تنها در مناطقی توصیه میشود كه
نخست تراكم سن مادر خیلی باال نیست و دوم احتمال
بارندگی پس از سمپاشی وجود دارد.
 .1سمپاشی علیه سن مادر با توجه به شرايط آب و
هوايی منطقه70-5 ،روز پس از نخستین ريزش صورت
گیرد.
سپاسگزاري
از مسؤوالن مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشکی كشور به
دلیل پشتیبانی فنی و مالی ،همچنین از همکاران و
كاردانهای ايستگاه تحقیقات اسماعیلآباد مركز
تحقیقات استان قزوين كه در اجرای اين پروژه
همکاری داشتند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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