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ارع مز ، Heliothis viriplaca،خواركرم پيله در كنترل( EC 5%كش لوفنرون )حشره ارزیابی

 نخود

 

  3و محمد تقی توحيدی 2، عباس خانيزاد1محمدی، غالمرضا گل1*فاطمه شفقی

 

بخش . 2 .ایران تهران، ورزی،سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشا پزشكي كشور،موسسه تحقيقات گياهشناسي كشاورزی، . بخش تحقيقات حشره4

بخش . 3 ، ایران.كردستان، سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزی، كردستانپزشكي، مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي تحقيقات گياه

 ، ایران.كرمانشاه ، سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزی،كرمانشاهپزشكي، مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي تحقيقات گياه

 

  21/1/4331 تاریخ پذیرش:                                                           22/42/4331تاریخ دریافت: 

 چكيده

كش جدید حشره ميلي ليتر در هكتار( 122)در هزار  2و  ليتر در هكتار( ميلي 322) 1/4های غلظت رتاثيبه منظور تعيين 

ترین آفات نخود در كه از مهم ،Heliothis viriplaca ،خوار نخودكرم پيله در كنترل جمعيت (EC %5 ®uFlagl) لوفنرون

شركت ) B.T ،()یك كيلوگرم در هكتار در هزار 1 به نسبت (DF 80%)ای در مقایسه با تيودیكارب مطالعهباشد، كشورمان مي

®ایندوكساكارب )آوانت ،ار(ليتر در هكت 1/2) هزاردر 1/24با غلظت  (رهااندیش كاوان
15%  SC)  در هزار  21/4به نسبت

 1)با  تكرار( و كرمانشاه 1)با  كردستان دو استاندر ، فيداـتص لـكام یاـهكبلو حرـط بـقال در ميلي ليتر در هكتار(212)

اقدام  الرو در متر مربع 3/3تا  2بين  گيدلوآ انميز مالحظه و اوممد ییدهازدبا انجام با انجام شد. 4331در سال زراعي تكرار( 

روز  7و  3و  سمپاشياز  قبلروز  یك ،هندز یهاروال رششما پاشي گردید.و تيمار شاهد نيز آب تيمارها شد پاشيبه محلول

 رطو به تكر هر مياني خط راـچه هـبوت 42 از داریبرنمونه گرفت. منجاا شاهدو  مایشيآز یهاتكردر  سمپاشي از بعد

و  كمترین ميزان پيله آلوده در ده بوتهنشان داد  نتایج. شدند رشماـش اـههـبوت ینروی ا هندز یهاروال ادتعدو ، مجانا فيدتصا

به ثبت لوفنرون  درهزار 2، در هر دو استان برای غلظت بين تيمارها در پاشيمحلول از كمترین الرو زنده در روز هفتم بعد

های به ترتيب در استان %71/31±21/1و  %2/39±32/3 به مقداركارایي روز  7نوبت در  لوفنرونرسيد. برای غلظت دو در هزار 

  كرمانشاه و كردستان در ميان تيمارها به ثبت رسيد.

  .نخودپاشي، محلول خوار، لوفنرون،كرم پيله :های كليدیواژه
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 مقدمه

گونه حشره از روی حبوبات  11در ایران تا كنون 

ها ميزبان مشترك رخي از آنگزارش گردیده است كه ب

اهميت اقتصادی بسياری از این آفات روی حبوبات  .دارند

خوار ولي در مورد كرم پيله ،به طور دقيق تعيين نشده است

های موجود گزارش Heliothis viriplaca Hufn ،نخود

حاكي از آن است كه در مناطق نخودكاری كشور تا پنجاه 

 Sadeghi) رودين ميدرصد محصول توسط این آفت از ب

and Noori, 2008). های از نظر ميزان خسارت، بررسي

خوار در اكثر مناطق دهد كه كرم پيلهانجام شده نشان مي

بيشترین زیان را به مزارع نخود وارد آورده و آفت كليدی 

خسارت این آفت در مزارع  .شوداین محصول محسوب مي

 %33تا  %79ود از نخود دیم مناطق اروميه، مراغه و هشتر

های صدمه دیده در مزارع گزارش شده است. ميزان پيله

در مزارع  و گردیدهگزارش  %47دیم آذربایجان غربي تا 

های دیم زودكاشت اسالم آباد غرب ميزان آلودگي پيله

بوده است. ميزان  %22نخود به الروهای آفت حداكثر 

شده هم گزارش  %32خسارت در مزارع دیم كرمانشاه تا 

است و در مزارع گيالن، مازندران، گرگان و گنبد بطور 

 Sadeghi and) كل محصول بوده است %21متوسط 

Noori, 2008 .) درحال حاضر كنترل شيميایي بيش از

، گيردهای دیگر مبارزه مورد استفاده زارعين قرار ميروش

خطرتری را كه سموم جدید و كم بنابراین ضرورت دارد

تركيباتي كه روی . رایج مصرفي نمایيمجایگزین سموم 

برای باشند ميدارای اثر انتخابي ، و متابوليسم كيتين موثر

كه برای موجوداتي درحالي .آیندبه شمار مي حشرات سمي

مهاركننده جزء 4مانند پستانداران سمي نيستند. لوفنورون

 رشد كنندگانتنظيم به گروه متعلق و سنتزكيتين های

فعاليت  زدن هم بر با تركيب این مصرف .باشدمي حشرات

 روند در اختالل باعث داخلي ترشحي هایعادی سيستم

(. Talebi Jahromi, 2011) شودو نمو در حشرات مي رشد

                                                           
1  Lufenuron 

 و 2فلوفنوكسورون كشحشره دو زیركشندگي اثرات

كامل  حشره و الرو، شفيره مراحل روی لوفنورون
Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: 

Braconidae) شد برای ارزیابي آزمایشگاهي شرایط در 

 از شفيره و الرو مراحل روی ،هاكشحشره این آزمون

 باقيمانده روش از ،بالغ زنبورهای برای و ،وریغوطه روش

-مزرعه غلظت زیركشندگي اثرات بررسي در .شد استفاده

مورد استفاده قرار گرفت.  كشحشره هردو (ppm 500) ای

 و عمر طول ميانگين زیركشندگي، اثرات هایایشآزم در 

روز و  8/27ترتيب )به فلوفنوكسورونتيمار  باروری در

 عدد( 3/349روز و  3/27) لوفنرون در تيمار عدد( و 1/131

داری عدد( اختالف معني 7/332روز و  3/28) با شاهد

 افزایش ذاتي نرخ و توليدمثل خالص نرخ نداشت. اما

( با 293/2و  3/223) لوفنورون در لحشرات كام جمعيت

( 29/2و  3/477) و شاهد (289/2و  1/282فلوكسورون )

 گيری كلي گفته شدكهدر نتيجه .دار داشتاختالف معني

 منفي اثرات لوفنورون و فلوفنوكسورون كشحشره دو هر

 ,Shishe bour and Faal Mohammadali) كمي داشتند

به ساخت كيتين  یي كه لوفنرون بر رواثرات (.2013

بر روی مراحل تخم، الرو و بالغ كرم  گذارد،جای مي

لوفنرون . خوشه خوار انگور مورد بررسي قرار گرفت

به بالغين خورانده شد كه ميزان  ppm 42 به ميزان

ر روی بباروری و بارآوری آنان را كاهش داد ولي 

 همچنين، طول عمر حشرات بالغ تاثيری نداشت.

های تيمارشده خارج شده بودند تخم الروهایي كه از

 ,.Cabezon. et al) قادر به سوراخ كردن انگور نبودند

2006.) 

                                                           
2  Flufenoxuron 
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مقایسه  بهKhanizad et al. (2004)  یبررسي دیگر در

با  SC %15 4)ایندوكساكارب( كش آوانتتاثير حشره

كنترل  در 3و تيودیكارب 2های رایج كارباریلحشره كش

پرداختند. در این بررسي به منظور  خوار نخودالروهای پيله

كشي آوانت بر روی الروهای آفت مشخص شدن اثر حشره

ای و هليوتيس در زراعت نخود دیم در شرایط مزرعه

تيمار  1، آزمایشي با های متداولكشحشرهیسه آن با مقا

ميلي ليتر در هكتار،  222 ایندوكساكاربشامل 

 4كارباریل  ميلي ليتر در هكتار، 212 ایندوكساكارب

كيلوگرم بر هكتار و شاهد  3كيلوگرم بر هكتار، كارباریل 

در دو استان كردستان و كرمانشاه به اجرا در آمد. یك روز 

روز پس از  42و  42، 7، 1، 3، 4قبل از سمپاشي و 

سالم و  هایزنده و مرده و غالف هایتعداد الرو ،سمپاشي

 ،روز 42از  نتایج به دست آمده بعد ند.آلوده شمارش شد

ميلي ليتر بر هكتار  212آوانت  كشحشره نشان داد كه

باالترین  %7/33ميلي ليتر در هكتار  222و آوانت  83/33%

همچنين طي  مرگ و مير را در الروهای آفت ایجاد كردند.

اثر ایندوكساكارب به عنوان یكي  ،آزمایش های صحرایي

توتون كش های جایگزین برای كنترل كرم غنچه از حشر

Helicoverpa armigera  مورد بررسي قرار گرفت. در این

ميلي  322و  212، 222آزمایش ایندوكساكارب با دزهای 

ليتر در هكتار و حشره كش های تيودیكارب به ميزان یك 

با دز دو ليتر در  1كيلوگرم در هكتار و مونوكروتوفوس

 پاشيروی گياه توتون محلول ،هكتار به عنوان سموم رایج

شدو ميانگين تلفات برای روزهای اول و سوم پس از 

پاشي مورد مقایسه قرار گرفت. بيشترین ميزان مرگ محلول

 هایكشو مير الروهای آفت مربوط به حشره

ایندوكساكارب و تيودیكارب و كمترین آن مربوط به 

با دز  ایندوكساكاربكش مونوكروتوفوس بود و حشره

كتار برای كنترل این حشره ميلي ليتر در ه 212تا  222

                                                           
1  Indoxacarb 

2  Carbaryl  

3  Thiodicarb 

4  Monocrotophos 

در (. Mohaghegh Neishabouri et al., 2009) توصيه شد

به آزمایش و مقایسه  Mahjoob et al. (2002) یك یررسي

خوار نخود در مناطق عمده سموم معمول مبارزه با كرم پيله

كش اثر چهار حشره و نخودكاری استان كرمانشاه پرداختند

 1/4) 9تار(، دیپتركس)یك كيلوگرم در هك 1الروین

)یك ليتر در هكتار( و  7، اكامت(كيلوگرم در هكتار

كيلوگرم در هكتار( را بر روی كرم پيله خوار نخود  3)

مورد آزمایش و مقایسه قرار دادند. نتایج حاصله نشان داد 

كه همه سموم مصرفي در مقایسه با شاهد از تاثير مطلوبي 

ها به قرار زیر بوده برتری آن اند ولي ترتيببرخوردار بوده

است: سوین، دیپتركس، الروین و اكامت. بررسي اثر 

 212و  222در دو دز SC های ایندوكساكارب كشحشره

و  3، پریداليلECليتر در هكتار، ایندوكساكارب ميلي

خوار نخود نشان داد كه كارباریل برای كنترل كرم پيله

-ميلي 222با دز SC و ایندوكساكارب  ECایندوكساكارب 

ليتر در هكتار بيشترین نقش را در كنترل این آفت ایفا 

همچنين نشان داده  . (Seyyedi Sahebari, 2010)كردند

 برای نسبتاً كمي سميت لوفنورون كششده كه حشره

 با كشحشره به عنوان رواز این و ددار طبيعي دشمنان

 Shishe bour and Faal) شده است معرفي خطركم

Mohammadali, 2013.) ،به  بنابراین در مطالعه حاضر

خوار نخود ن روی كرم پيلهكش لوفنروبررسي تاثير حشره

تا در صورت به دست آمدن نتایج مناسب به  پرداخته شده،

كشهای كم خطرتر برای انسان و عنوان یكي از حشره

كشهای قدیمي بر روی این محيط زیست، جایگزین حشره

 د.آفت مهم نخود گرد

 

 

                                                           
5  Larvin 

6  Dipterex 
7  Ekamet 

8  Sevin 

9  pyridalil 



 و همكاران شفقي                    418    

 
 

 
 

 هامواد و روش

كش لوفنرون حشره یيرآكا مقایسهو  سيربر رمنظو به

 اروـخهـپيل مرـك یاـهروالروی  های متداولكشبا حشره

 حرـط بـقالدر  مایشيآز ،یمد دنخو عتدر زرا دوـنخ

 استاندر تيمار 9و  ارتكر 1و در  فيداـتص لـكام یاـهبلوك

 هر. شد منجااستان دركرد تيمار 9و  ارتكر 1كرمانشاه و 

 3 خط 1 شاملو  مربع متر 42 مساحت به مایشيآز حدوا

 دنخو وربذو  دبو یكدیگر از انتيمترـس 32 لـصافو به یمتر

با توجه به عرف  ها یفروی رد هماز  سانتيمتر41 فاصله به

كه معموال  ،تاریخ كاشت مناطق مورد بررسيمنطقه و 

 وربذ. گردیدت ـشكباشد، زمستان و اوایل بهار مياواخر 

. شدند دعفونيـضمانكوزب  شـكرچقا با كاشتاز  قبل

 یهاتكرروی  مسمو گيدبردبا ثراز ا یجلوگير جهت

در  متر 3حدود  هماز  مایشيآز یهاتكر فاصله ور،مجا

 لوفنرون شامل های مورد مطالعهكششد. حشره گرفته نظر

)%EC 5 ®Flaglu(  ميلي ليتر  322) در هزار 1/4به نسبت

در  2به نسبت  )EC %5 ®Flaglu(لوفنرون ، در هكتار(

  Thiodicarb)تيودیكارب، ميلي ليتر در هكتار(122هزار )

80%) DF1 یك كيلوگرم در هكتار( در هزار 1 به نسبت( ،

B.T 2 (شركت رها اندیش كاوان)  هزار در 1/42با غلظت 

 SC 15%) ®(Avantایندوكساكارب ، ليتر در هكتار( 1/2)

و تيمار  ميلي ليتر در هكتار( 212) در هزار 21/4ت به نسب

از سمپاش النس  پاشي،محلولبودند. برای پاشي آب شاهد

 محض بهو  اوممد ییدهازدبا بادار معمولي استفاده گردید. 

الرو  3/3تا  2)بين ، سمپاشي حد به گيدلوآ انميز نسيدر

سمپاشي انجام (Radjabi et al., 2005)  در متر مربع(

روز  یك: شامل نوبت 3در  هندز یهاروال رششما. فتگر

 یها تكردر  سمپاشي از بعدروز  7و  3و  سمپاشياز  قبل

 42 داری،بر نمونه جهت گرفت. منجاا شاهدو  مایشيآز

 بنتخاا فيدتصا رطو به تكر هر مياني خط راـچهاز  هـبوت

. شدند رشماـش اـه هـبوت ینروی ا هندز یهاروال ادتعدو 

                                                           
1  Thiodicarb 

2  Bacillus thuringiensis 

آسيب دیده روی  پيله ها وتعداد پيله های هایتعداد كل 

در  هاتكر دعملكربوته به طور تصادفي در هر كرت و 42

 نيز رهكتادر  مكيلوگربه صورت  لمحصو شتدابر نماز

 لفرمواز  مموـس كارایي صددر تعيين جهت گردید.آوردبر

  .شد دهستفا( ا4311) نتيلتو -نسورهند

  كش= درصد تاثير آفت

در كرت تعداد الرو زنده =Tb كه مولفه های آن عبارتند از:

در كرت تيمار تعداد الرو زنده =  Taتيمار قبل از سمپاشي،

در كرت شاهد قبل تعداد الرو زنده = Cbبعد از سمپاشي، 

ای ها توسط آزمون چند دامنهمقایسه ميانگين .از سمپاشي

 ,Ver 9.1 (SAS Institute دانكن و با استفاده از نرم افزار

های سازی، از دادهجهت نرمال. گرفتصورت  2001)

 .مربوط به تعداد الروها، لگاریتم گرفته شد

 نتایج

ها در استان كرمانشاه نشان نتایج تجزیه واریانس داده

 درصد آلودگي در ده بوته تيمارهای مختلف از نظر كهداد 

(2211/2, P= 97/1 , F= 1،22 (df= ف با یكدیگر اختال

در این استان مقایسه تيمارهای مختلف . دشتنداری دامعني

در هزار با  2نشان داد كه تيمار لوفنرون به نسبت 

پيله آلوده، كمترین آلودگي بين تيمارهای  34/2±37/3%

در این  .ه استمختلف آزمایشي را به خود اختصاص داد

از نظر ميزان عملكرد بين تيمارهای مختلف، اختالف  استان،

 (.4)جدول  ني داری مشاهده نشدمع
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های ر استانطي روزهای مختلف پس از سمپاشي دخوار نخود روی كرم پيلهمختلف  هایدرصد تاثير حشره كش ميانگين-2جدول 

.كرمانشاه و كردستان  
Table2 . Mean Mortality percentage of different insecticides on chickpea pod borer during the days after 

the treatment in Kermanshah and Kordestan provinces. 
  

Treatment Concentration 
(ml/l) 

 

Mean (±SE) percent of mortality in 

Kermanshah 
 

Mean (±SE) percent of mortality in 

Kordestan 

3+ 7+ 3+ 7+ 
Lufenuron 1.5 71.80±10.53ab 90.20±3.92a 86.50±8.45a 91.25±8.75a 

Lufenuron 2 83.06±5.77a 96.20±3.32a 91.67±3.75a 94.75±5.25a 

Thiodicarb 5 83.40±5.06a 94.40±5.30a 81.87±10.48a 81.80±10.47a 

B.T2 12.5 53.60±12.85b 48.40±15.88b 27.75±6.22b 27.75±6.22b 

Indoxacarb 1.25 74.60±14.78ab 85.40±8.48a 87.87±7.88a 85.50±8.53a 

Means followed by same letters are not significantly different based on Duncan test (α=0.01) 

 

                                                           
 شرکت رهااندیش کاوان 1

 شرکت رهااندیش کاوان 2

 .كشمانشاه تحت تاثير تيمارهای مختلف حشرهعملكرد نهایي در استان كر وهای آلوده و مقایسه ميانگين درصد پيله -4جدول 
Table 1. Mean comparison of damaged pods percentage on 10 plants and total yield under different 

treatments in Kermanshah province. 

Treatment Concentration 
(ml/l) 

Mean % pods damaged 

after spraying 
Total  yield 

)a(kg/h 
Lufenuron 1.5 5.10±1.27cb 923.00±83.40a 

Lufenuron 2 3.37±0.31c 930.00±50.93a 

Thiodicarb 5 4.01±0.93cb 957.60±84.05a 

B.T4 12.5 7.37±1.82ab 873.20±60.14a 

Indoxacarb 1.25 4.65±0.87cb 993.8±112.15a 

Control - 9.50±0.89a 804.60±72.07a 
Means followed by same letters are not significantly different based on Duncan test (α=0.05) 
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مچنين در این استان تجزیه واریانس، درصد تلفات الرو ه

و هفت  =P= 32/1 , F= 49،1(df 223/2) های سهدر نوبت

پس از سمپاشي  =P= 22/8 , F= 49،1(df 2242/2) روز

 به مربوط ارها نشان داد. محاسباتدار بين تيمتفاوت معني

الروی مشخص كرد كه  تلفات درصد و سموم تأثير درصد

در روز هفتم بعد از سمپاشي تيمارهای مربوط به لوفنرون 

درهزار با  2قرار گرفتند و لوفنرون به نسبت  aدر گروه 

درصد تلفات بيشترین كارایي را به خود  32/3±22/39

شي شده با تيودیكارب و اختصاص داد و تيمارهای سمپا

در هزار در مقام های بعدی قرار  1/4لوفنرون به نسبت 

ها حاصل از تجزیه واریانس داده (. نتایج2گرفتند )جدول 

در استان كردستان نشان داد كه تيمارهای مختلف از نظر 

 , P< 31/223 2224/2) های آلوده در هر كرتدرصد پيله

F= 41 ،1(df= 2224/2عملكرد )و P< 81/27 , F= 41, 

1(df= داری داشتندنظر آماری با یكدیگر اختالف معني از 

 (.3)جدول 

های در این استان مقایسه تيمارهای مختلف روی درصد پيله

آلوده روی ده بوته تصادفي روی هر كرت نشان داد كه 

تيمارهای لوفنرون، تيودیكارب و ایندوكساكارب به طور 

و  BT ه كمتری نسبت به تيمار داری تعداد پيله آلودمعني

 2نيز شاهد داشتند بين تيمارهای مختلف، لوفنرون به نسبت 

درصد كمترین ميزان پيله  31/4±41/2در هزار با ميانگين 

آلوده در ده بوته را دارا بود و پس از آن تيمارهای لوفنرون 

در هزار و تيودیكارب قرار داشتند، از نظر ميزان 1/4

داری يمارهای مختلف اختالف معنيعملكرد نيز بين ت

مشاهده شد. بدین صورت كه بيشترین عملكرد به ترتيب از 

در هزار  2تيمارهای سمپاشي شده توسط لوفنرون به نسبت 

 33/22و  73/744± 39/47در هزار به ميزان  1/4و 

كيلوگرم در هكتار به دست آمد، كه اختالف  ±33/932

  (.3)جدول  د و سایر تيمارها داشتندداری با تيمار شاهمعني

 

 

 .كشدستان تحت تاثير تيمارهای مختلف حشرهدر استان كرنهایي عملكرد  وهای آلوده مقایسه ميانگين درصد پيله -3جدول 
Table 3. Mean comparison of damaged pods percentage on 10 plants and total yield yield under different 

treatment in Kordestan province. 

Treatment Concentration 
       (ml/l)  

Mean % pods 

damaged after 

spraying 

Total yield 
)a(kg/h 

Lufenuron 1.5 1.68±0.11cd 690.33±20.33a 

Lufenuron 2 1.34±0.15d 711.79±17.96a 

Thiodicarb 1 2.29±0.08cd 660.63±16.30ab 

B.T4 2.5 5.38±0.47b 611.75±13.82b 

Indoxacarb 0.25 2.61±0.22c 661.79±9.82ab 

Control - 14.33±0.55a 471.62±12.17c 

Means followed by same letters are not significantly different based on Duncan test (α=0.01) 

 

                                                           
 رهااندیش کاوان 1
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دهنده اختالف معني دار بين همچنين تجزیه واریانس نشان

 2228/2)ارایي سموم مختلف در روزهای سوم درصد ك

P= 22/42 , F= 1،42(df=  2221/2)و هفتم P= 23/42 , 

F= 1،42 (df=  در  در این استان، .باشداز سمپاشي ميپس

و  2لوفنرون به نسبت تيمارهای روز هفتم بعد از سمپاشي 

تلفات بيشترین  %21/34و  %71/31درهزار به ترتيب  با  1/4

 بين سموم مورد بررسي از آن خود كرده اندكارایي را 

  (.2)جدول 

 

 بحث

درصد تلفات  طبق نتایج حاصل از این تحقيق بيشترین

كش لوفنرون با الرو پيله خوار نخود، توسط تيماربا حشره

 Shashibushanنسبت دو در هزار به دست آمد كه با نتایج 

et al. (2010)  ای مطالعهمطابقت دارد. محققين مذكور طي

 روی را های مختلفكشدر هند اثر بخشي حشره

(Lepidoptera: Noctuidae) Spodoptera litura  به عنوان

. ميزان شيوع دادندزميني مورد بررسي قرار آفت مهم سيب

درصد  21/37تا  11/33این حشره قبل از سمپاشي بين 

 99/39تا  1/48متفاوت بود بعد از سمپاشي این درصد بين 

رهای مختلف متفاوت بود كه لوفنرون به عنوان بين تيما

به دست  %1/48بهترین تيمار با كمترین ميزان شيوع یعني 

با  4آمد و پس از آن بهترین تيمارها عبارت بودند از نوالرون

 %83/23و تيودیكارب با  %23/22با  2، كلرفناپير99/22%

در بررسي حاضر (Shashibushan et al., 2010).  شيوع

در هزار نيز بعد از  1/4ای تيودیكارب و لوفنرون تيماره

خوار نخود كارایي خوبي در كنترل كرم پيله تيمار مذكور،

 تا گرچه آزمایش مورد هایكشحشره بقيه نشان دادند.

                                                           
1  Novaluron 

2  Chlorfenapyr 

. بود كمتر آنها كارایي ولي نمودند كنترل را آفت حدودی

-شناسي و بيوشيميایي حشرهطي یك بررسي، مطالعات سم

بر روی  1و كروموفنوزاید 3لوفنرون، كلرفالزولونهای كش

های یك روزه این پروانه گرفت و تخمكرم سرخ پنبه انجام

های مذكور تيمار شدند و اثرات كشبا مقادیری از حشره

این سموم بر روی درصد تفریخ، دوره الروی و شفيرگي، 

ها طول عمر، باروری، بارآوری بالغين حاصل از آن تخم

. نتایج نشان داد كه كمترین درصد تفریخ تخم بررسي شد

در مقایسه  %9/13در تخمهای تيمارشده با لوفنرون به مقدار 

درصد دیده شد.  37با تيمار شاهد با درصد تفریخي برابر با 

همچنين طوالني ترین دوره جنيني نيز در همين تيمار 

 . (kandil et al., 2012) مشاهده گردید

بر روی مراحل مختلف رشدی  كش لوفنروناثر حشره
 Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera: 

Tortricidae) های تيمار بررسي شد. الروهایي كه از تخم

نبودند.  انگور شده خارج شده بودند قادر به سوراخ كردن

لوفنرون دارای خاصيت الروكشي مشابه برای تمامي سنين 

باالترین با  مار شدهتي هایاز الروالروی بود. هيچ یك 

 72و تنها  به مرحله بلوغ نرسيدند غلظت مورد بررسي

 مورد بررسي بالغ شدند غلظت نیدر كمتر الروها  درصد

(Sáenz-de-Cabezón et al., 2006).  در بررسي دیگری

 Phthorimaeaاثر لوفنرون روی بيد سيب زميني

operculella (Zeller) .ه،های تيمار شددر غده بررسي شد 

و  زمينيی سيببه داخل غده قادر به نفوذ هاالروی از اريبس

ند. ظهور بالغين كمتر بودنآن  درصدمه قابل توجه  ایجاد ای

-ری از بالغين ظهور یافته ناهنجاریاز دو درصد بود و بسيا

 های مورفولوژیكي مانند كاهش سایز بال را نشان دادند

(Edomwande et al., 2000). اثر حشره  هطي یك مطالع

                                                           
3  Chlorfluazuron 

4  chromafenozide 
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پره كشمش روی شب 4های لوفنرون و هگزافلومرونكش

Ephestia figulilella Gregson در غلظت بررسي شد ،

ها باالی لوفنرون، حشره كاملي ظاهر تشد و در بقيه غلظت

 Khaje) حشرات یا ناقص بودند یا همزمان ظاهر نشدند نيز

pour et al., 2012.)  

                                                           
1  Hexaflumuron 
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 یكننده ها مياثرات تنظ یبر رو يشگاهیمطالعات آزما

-پيله كرم ی الروروی سومين سن مختلف رشد حشرات 

شش غلظت . انجام شد Helicoverpa armigeraخوار 

 422و  39، 72، 18پس از  و مير مرگ شد و هيمختلف ته

درصد از مرگ  12د كه انشان د جی. نتاگردیدساعت ثبت 

 در، ساعت 422پس از  H. armigera 3سن  الرو ريو م

  ،4توسط لوفنورون، فلوفنوكسوران های مختلف  غلظت

 همچنين شود.يم جادیا 3و دیفلوبنزورون 2كلروفلوزارون

رشد حشرات در  یكننده ها ميكه تمام تنظ دادنشان  جینتا

حال،  نی. با اهستندمؤثر  H. armigeraآفت كنترل 

 Khatri) بيشترین تاثير را داشتندن ون و فلوفنوكسورولوفنور

et al., 2014 .)همچون تحقيقات ذكر شده كه بر اثر-

گذارد، گذاری لوفنرون بر الرو بالپولكداران صحه مي

-حشره بررسي حاضر، نيز مشخص كرد كه كاربرد نتایج

 در هزار نتيجه رضایت 2و  1/4كش لوفنرون به نسبت 

-حشره با مقایسه در نخود خوار پيله الرو كنترل در بخشي

تواند جهت است و مي داشته نطقهم در متداول هایكش

 كنترل این آفت مهم در مزارع نخود كشور پيشنهاد گردد.
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Abstract 

In order to determine the efficacy of the new insecticide lufenuron (Flagu® EC 5%) with two 

concentrations of 1.5:1000 (300 ml/ha) and 2:1000 (400 ml/ha) on Heliothis viriplaca, in 

comparison with Thiodicarb DF 80% at 5:1000 (1 Kg/ha), B.T (Raha Andish Kavan) at 12.5:1000 

(2/5L/ha), Indoxacarb (Avaunt® SC15%) at 1.25:1000 (250 ml/ha) a randomized complete block 

design experiment was conducted in Kordestan (with 4 replicates) and Kermanshah provinces (with 

5 replicates) in the crop year 2015. By continuous visiting, when the amount of pests reached about 

2-3.9 larvae/square meter, insecticides were sprayed on the treatment plots, and water was sprayed 

on the control treatment. Live larvae were counted, a day before spraying, 3 and 7 days after 

treatments in experimental plots and the control. Sampling was carried out by taking 10 plants from 

the middle line of each plot, and the live larvae on the samples were counted. The results show that 

the lowest number of infected pods in 10 plants and the lowest number of live larvae on the 7th day 

after spraying the plants in both the provinces were registered by lufenuron at the concentration of 

2:1000. Efficacy of lufenuron (2:1000) at the 7th day after spraying was recorded to be 96.2±3.32% 

in Kermanshah and 94.75±5.25 % in Kordestan which were the highest among the treatments. 

Keywords: Pod Borer, lufenuron, spraying, Chickpea.  
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