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 Aonidiella،روی سپردار زرد شرقی مرکبات (EC 40.8%)روغن ولک و کلرپیریفوس  کاراییارزیابی 

orientalis ، و کفشدوزکChilocorus bipustulatus L. 
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11/1/1931:تاریخپذیرش23/9/1935:تاریخدریافت

 :چکیده

لذاكنترلآفتبرای،استیكيازآفاتمهممركباتدرمنطقهجيرفت،Aonidiella orientalis،شرقيسپردارزرد

جلوگيریازخسارتضروریاست سپردارزرد روی (EC 40.8%)كارایيروغنولکوكلرپيریفوسدراینمطالعه.

كاملهایبلوکقالبطرحدر1931درسالبهعنواندشمنطبيعيآنChilocorus bipustulatusوكفشدوزکشرقي

 5/0غلظت9درروغنولکشاملتيمار5تصادفيبا 5/1و1، درهزاروكلرپيریفوسیک5/1كلرپيریفوسدرصد،

پاشيازمحلولروزبعد11و9،7نمونهبردارییکروزقبلو.تكرارانجامشد1درصدبا1نولکدرهزاربههمراهروغ

تيلتونمحاسبهگردید-انجامودرصدتاثيرتيمارهاتوسطفرمولهندرسون برداریدرتماميمراحلنمونهدتایجنشاندان.

دامنهتاثير رویسپردارداشته50-11كلرپيریفوسبههمراهروغنولکرویپورهسنیکبا درصدبيشترینكنترلرا

.شددرصدمشاهده12/11پاشيبهميزاندرهفتمينروزپسازمحلولكلرپيریفوسهمراهباروغنباالترینتلفات.است

پاشيبهتریننتيجهرادرصددرسومينروزپسازمحلول5/13كلرپيریفوسبههمراهروغنباتاثير،آفتدرمرحلهبالغ

داشت وحشرهسهغلظتروغنولکرویالروسميتميزان،الملليكنترلبيولوژیکبين سازمانبندیبراساسگروه.

 كامل كفشدوزکدر محلولتمامي پساز گروهروزهای در پاشي بابيهای و گرفتخطر قرار ندخطرجزئي تيمارهای.

روغنولکحشره با تنهایيوهمراه خطرجزئيوهایدرگروهسوموهفتمدرروزرویالروكفشدوزکكشبه با

بهتنهایيوباروغنولکرویمرحلهبالغكفشدوزکدرروزهایپسازمحلولكشحشرهسميت.خطرقرارگرفتندبي

كشبههمراهروغنولکدرتناوبباروغنكاربردحشره،نتایجاینبراساس.باخطرجزئيقرارگرفتپاشيدرگروه

.شودولکبهتنهایيبرایكنترلآفتسپردارزردشرقيمركباتتوصيهمي

 

 .،جنوبكرمانكنترل،مركبات،,Aonidiella orientalis Chilocorus bipustulatus:واژه های کلیدی
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 :مقدمه

  Aonidiella orientals ،سپردارزردشرقيمركبات

Newstead، گونه مهمترین خسارتاز خانوادههای زای

1910كهدرایرانبرایاولينباردرسالاستسپردارها

است شده گزارش بندرلنگه و بندرعباس جيرفت، از

(Farid, 1993) .مناطق احتماالً آفت این ظهور مبدأ

توسطنقلو گرمسيرشرقآسياستكه نيمه و گرمسير

است یافته انتشار دنيا مختلف نقاط به انسان انتقاالت
(Astridge and Elder, 2005).درمناطقجنوبيایراناز

این خوزستان بوشهر، فارس، بندرعباس، جيرفت، جمله

مهم شودآفاتمركباتمحسوبميترینآفتیكياز

(Safavi, 1987; Khalaf and Sokhansang, 1992.)در

 ارقام روی جيرفت منطقه مختلف مانندمركبات

گریپ ليموشيرین، نارنگي،ليموترش، پرتقال، فروت،

 دارد شيره.(Farid, 1993)فعاليت مكيدن با آفت این

و رنگ تغيير موجب اغلب ميوه و برگ گياهي

ميوهبرگخشكيدگي ميوهها، ریزش نهایتاً و هایها

هایآلودهتلخمزه،كمآبوغيرميوه.شودكوچکمي

(.Astridge and Elder, 2005)قابلاستفادهاند

بادرنظرگرفتننوعزندگياینآفت،بهترینزمانمبارزه

آنوقتياستكهحداكثر تخمسنهایپورهبا یکاز

 ورویشاخه وبرگخارجشده متحرکهستندها در.

همرا یا تنهایي به ولک روغن كاربرد زمان بااین ه

كشحشره مانند دیازینونهایي نتيجهكلرپيریفوسیا

كاهشجمعيتآ در .(Farid, 1993)داردفتمطلوبي

انحاللقشرروغن ازجملهسمومفيزیكيهستندكهبا ها

سپر حشراتیا زدنموميكوتيكول بهم طریق از یا و

ساختمانسلوليواختاللدرتوازنآبواحتماالدراثر

ایجادخفگيباعثمرگحشرات وبههميندليلشده

 برای استفاده سپردار آفات شوندميكنترل سایر.

هایپایينيهایكنترلاینآفتشاملهرسشاخهروش

استفادهآنها،هایآلودهوانهدامآوریميوهمعجدرختان،

 باغ، در سيستمآبياریتحتفشار كاشتدرختاندراز

 و مناسب خصوصفواصل به طبيعي دشمنان كاربرد

 Chilocorus  (Col: Coccinellidae)هایكفشدوزک

bipustulatusوScymnus sp.باشندمي(Peveling and 

ouldely, 2006.)لكه دو نقابدار ایكفشدوزک

Chilocorus bipustulatusفعال شكارگرهای از

 خانواده زردDiaspididaeسپردارهای سپردار جمله از

باروس شرقيمركباتدرمنطقهجيرفتاستانكرمانو

 ,Khalaf and Sokhansang, 1992; Farid)استانفارس

مي(1993 حشره .شودمحسوب تاثير هایكشبررسي

 فوزالنشيميایي ماالتيون، اندوسولفان، بهدیازینونو

دارهمراهروغنوروغنولکبهتنهایيباسمپاشالنس

نشاندرمنطقهجيرفترویسپردارزردشرقيمركبات

 ولکداد بهينه1روغن كنترل ضمن تنهایي به درصد

مي كمک نيز آن طبيعي دشمنان حفظ به كندآفت

(Farid,1993).35تاثيرروغنسولفونيکمطالعه–Nدر

داربرایكنترلمنطقهباروساستانفارسباسمپاشالنس

درصدروغنتأثيرمناسب1كهغلظتنشانداداینآفت

است داشته آفت این جمعيت كنترل در موثری و

(Khalaf and Sokhansang, 1992) .كارایيدرتحقيقي

هایكشحشره بوپروفزینكلرپيریفوس، ایميداكلرپراید،

بررسي موردA.aurantii معدنيرویآفتهایوروغن

 گرفتقرار . داد نشان حاصل ونتایج كلرپيریفوس كه

 Kirk)رندروغنولکتاثيربهتریدركنترلاینآفتدا

et al., 2000.)آفتموردنظرازكنترلدراسترالياجهت

تركيباتروغنياستخراجشدهازنفتخاماستفادهشدو

بهترینزمانسمپاشياوایلصبحبهمنظورحفظدشمنان
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و(مناطقآلوده)پاشيموضعيصورتروغنهطبيعيوب

 دفعات 1به شد2یا توصيه آفت جمعيت به بسته بار

(Astridge and Elder, 2005.)

پاشيجهتهایمختلفروغنروشكارایيایدرمطالعه

درمنطقهجيرفتكنترلبهينهسپردارزردشرقيمركبات

گرفت قرار بررسي مورد . این دادتحقيقنتایج نشان

 ولک روغن 5/1كاربرد توسط هایسمپاشدرصد

فرغونيالنس باغي، اتومایزرمعموليتوربوالینر و بهدار

 اترتيب كنترل در مطلوبي استكارائي آفتداشته ین

(Ranjbar and Heidari, 2010). 

 تحقيقي خامتاثيردر نفت های كنترلدرروغن

جملهیمركباتهاشپشک در.Aonidiella spگونهاز

درختانروغنپاشيشدهنسبت.بررسيشدجنوبچين

جمعيتآفتكمتریوكيفيت(بدونسمپاشي)بهشاهد

داشتند بهتری نتایج،(Rae and et al., 2000)ميوه

تاثيرحشرهمطالعه هایمختلفوروغنكشایدرزمينه

سپردارزردشرقينشاندادكهمحلولپاشيآفتروی

روغن همراه به دیازینون تنهایيبا به روغن موجبو

مي آفت این  ,Elder and Bell)دشوكاهشجمعيت

حشرهد(.2001 تاثير تحقيقي ور اسپيروتترامات كش

كفشدوزک الرو روی پارافين معدني روغن

Ch. bipustulatusمزرعه شرایط در شدای .بررسي

ترتيب تركيباتبه این تاثير 1/55ميزان درصد9/51و

1ازنظرسازمانبينالملليكنترلبيولوژیکبدستآمدو

 گروه گرفت2در قرار جزئي خطر با محقق. ينهمين

حشره برابر در را تلفاتكفشدوزکمذكور كشميزان

1/15و3/17بهترتيبرافنپيریپروكسيوكلرپيریفوس

متوسطقرار خطر با گروه در درصدبدستآوردندكه

.Simsek et al., 2012))گرفتند

                                                           
1 International organization for biological control 

(IOBC) 

لتامتریند،داتيونمتيهایكشدرمطالعاتكاربردحشره

 مخلوط كفشدوزکداتيونمتيو روی روغن همراه به

Ch. bipustulatusای مزرعه شرایط بررسيدر مورد

گرفت قرار حشره. تاثير داد هایكشنتایجحاصلنشان

آزمایشرویشكا نظررمورد از (IOBC)بندیگروهگر

روغن و خطرناک گروه دردر تنهایي به معدني های

بي ميگروه قرار (.Erkilic et al., 2012)گيرندخطر

بررسي كاربردSuma et al. (2009)های كه داد نشان

وآدميرال،دورسبانهایكشوحشرهروغنهایمعدني

مطالعه غلظتایدر سه اثر الروهایولکرویروغن

 Ch. bipustulatusكفشدوزکوحشراتكامل1سن

 شدبررسيدرشرایطآزمایشگاه نتایجحاصلنشانداد.

روغنولکرویهردومرحلهدرصد5/0تاثيرغلظتكه

درصددرگروه5/22-25تاثيردامنهبازندگيشكارگر

دامنهدرصدبا5/1و1هایروغنوغلظت"خطربي"1

دگيرميقرار"باخطرجزئي"2درگروه90-5/12تاثير

(Ranjbar and Heidari, 2010).

2013)همچنين ) Garcera, et al. تحقيقات خوددر

وتتراماتكشاسپيرحشرهمخلوطنشاندادندكهكاربرد

تنهایيرویآفت به روغن تيمار با مقایسه روغندر و
Aonidiella aruntiiموجب آفت، فعاليت دوره در

جمعيتاینآفتمي همين.شودكاهشچشمگيریدر

حشرهمحققين بررسيتاثير كشاسپيروتتراماترویدر

Aphytis melinusدشمنطبيعيA. aruntiiبهایننتيجه

اینحشره تاثير كه طبيعيدررسيدند كشرویدشمن

 .گيردگروهباخطرمتوسطقرارمي

عدمرعایتمسائلبهمسائليمانند زراعيتغييراتاقليم،

هرس نادرستومانند كارایي مناسبو كاشت فاصله

چكان درسيستمآبياریتحتفشارقطره هایدرسالها

درمنطقهزردشرقياخيرمنجربهافزیشجمعيتسپردار

است شده روغنهب،جنوبكرمان كاربرد بهطوریكه ها
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نيستتنهایيجواب آن از .گویكاهشخسارتناشي

كشحشرهمخلوطكارایيبررسياینتحقيقباهدفلذا

كلرپيریفوسوروغنبطورمجزا كلرپيریفوسوروغن،

شرقيبرایكنترل زرد بررسياثراتمركباتسپردار و

جانبياینتركيباترویكفشدوزکشكارگراینآفت

گر فتانجام . این در اساس این شد،مطالعهبر تالش

پوره زمانخروجحداكثر آفتدر هایسنكنترلبهينه

حفاظتنيزواولوكاهشجمعيتآندرفصولبعدی

.ازدشمنطبيعيآنبررسيشود

 
 

 :هاو روش مواد

تحقيقات مركز مركبات باغات در بررسي این

طبيعيجنوباستانكرمانوآموزشكشاورزیو منابع

نجاماهفته1اصلهفطيدومرحلهبه1931سالبهاردر

شد رویسپردارزردكشحشرهكارایيبرایبررسي. ها

1تصادفيبادرقالبطرحبلوکكامليآزمایششرقي

.تكرارانجامشد1درو(پاشيهمراهتيمارآببه)تيمار

درختبافاصلهیکدرخت2شامليآزمایشپالتهر

عنوانفاصله ویکردیفكاملدرختبه بينتيمارها

بلوک شدبين گرفته نظر در ها شامل. روغنتيمارها

كشوحشرهدرصد5/1و5/0،1هایدرغلظت1ولک

غلظت2كلرپيریفوس ه5/1در روغندر مخلوط و زار

حشره همراه به ولک كش كلرپيریفوس ترتيب بابه

.یکدرهزاربودیکدرصدوهایغلظت

هم سمپاشي پورهبازمان خروج واوج یک سن های

 فروردین اوایل در سپرهایجدید گرفتتشكيل .انجام

 آفت بالغ حشره تعدادی زمان این در سپرنيز زیر در

                                                           
 
 شركتاكسيركشاورزی.  
 
 شركتگلسمگرگان 

تاثيرتيمارهارویهردومرحلهداشت،لذابررسيدوجو

برای.فتوحشراتكاملزیرسپرانجامگر1پورهسن

نمونه تيمارها، تأثير ازارزیابي قبل روز یک برداری

جهت.روزبعدازآنانجامگرفت11و9،7سمپاشيو

هایمختلفدرختشاملقسمتازقسمتنمونهبرداری

یکمتریازسطحارتفاعبيرونيودرونتاجدرختدر

تصادفي20زمين، وداخلكيسههایچيدهبرگبطور

منتقل آزمایشگاه برچسببه با مشخصشده پالستيكي

شدند . حشراتزنده تعداد آزمایشگاه زیرآفتدر در

بدن) توسطبينيكوالرشمارشویادداشتگردیدسپر

در آبدار، و زرد رنگ به سپر زیر در زنده حشرات

حشر قهوهحاليكه خشکمياتمرده و تيره  (.باشندای

روشنصبنوارهایجهتشمارشپوره از جوان های

عنوانتلهبه)چسبي استفادهرویسرشاخه( در .گردیدها

دومرحلهزیستيكفشدوزکنقابداردواینآزمایشاز

بهاینصورتكهرویهر.شدنمونهبردارینيزایلكه

 1درخت طول به وسانتي90شاخه گرفته نظر در متر

.تعدادالرووحشراتكاملكفشدوزکشمارشگردید

رویسپرداروكفشدوزکشكارگردرصدتاثيرهرتيمار

.تيلتونمحاسبهشد–بااستفادهازفرمولهندرسون

درصدكارایي(=1-)×100

Ta=پاسازاعماالتيماارقطعاتميانگينتعدادآفتدر

قبالازتيماارقطعااتدرميانگينتعادادآفات=Tb تيمار

اعمالتيمار

Ca در= آفتزنده تعداد اعمالميانگين پساز شاهد

Cb تيمار از= قبل شاهد در زنده آفت تعداد ميانگين

اعمالتيمار
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 SAS Institute 2001)هایحاصلهتوسطنرمافزارداده

Ver 9.1)ایدانكنهاباآزمونچنددامنهميانگينآناليزو

شدند روی.مقایسه آزمایشي تيمارهای تاثير درصد

كفشدوزک الرو و كامل طبقحشرات شكارگر های

بين سازمان شاخص كنترلالمللي (IOBC)بيولوژیک

وهرتيماردرگروهمربوطهقرار(1جدول) ارزیابيشد

ایمن دوگرفتو برای غلظتروغن مضرترین و ترین

.كفشدوزکتعيينشدزیستيمرحله



.دشمنانطبيعيهارویكشبندیميزانتاثيرآفتبرایگروهIOBCهایمعيار -1جدول
Table 1. Standards of IOBC for grouping pesticides effects on natural enemies. 

 

 

 

 :نتایج

 واریانسنتایج تيمارهایتجزیه بين كه داد نشان

مرگوميررویهاكشحشره مختلفازنظرميزانتاثير

یک سن مركباتپوره شرقي زرد روزهایسپردار در

چهاردهم هفتمو محلولبعدسوم، پاشياز ،(p<0.01; 

F=171/78, df=(4,12))،(p<0.01; F=185/43, 

df=(4,12)) و(p<0.01; F=154/57, df=(4,12))
.داروجودداردمعنياختالف

كاملحشراتهمچنيناثرتيمارهایمختلفرویتلفات

سپر هایدرزیر 9زمان ،7 ازروز11و  ،تيمارپس

(p<0.01; F=511/12; df=(4,12))،  (p<0.01; 

F=498/64; df=(4,12)) و (p<0.01; F=353/47; 

df=(4,12)) شتداروجوددااختالفمعنينيز.

روی آزمایشي تيمارهای تاثير درصد ميانگين مقایسه

پوره جمعيت یکآفت سن های روز ازدر پس سوم

پاشيمحلول داد تاثيرنشان بهحداكثر مخلوطمربوط

یکكلرپيرفوسكشحشرهباروغنیکدرصدهمراه

 هزار 1/10)در اول% 7/11-مرحله دوم% مرحله مي(

%33/51)درهزار5/1بعدازآنتيماركلرپيریفوس.باشد

2هایجدول)قرارگرفت(مرحلهدوم%53-مرحلهاول

(.9و

 ميانگيندرصدپاشيمحلولدرروزهفتمپساز مقایسه

آفت یک سن پوره روی آزمایشي تيمارهای تاثير

مخلوطموثرترینتيماردركنترلآفتكهمشخصكرد

یکكلرپيرفوسروغنیکدرصدبههمراهحشرهكش

 هزار 12/11)در اول% دوم%5/13-مرحله (مرحله

درهزار5/1كشكلرپيریفوسازآنحشرهپس.باشدمي

 را تاثير 75/53)داشتبيشترین اول% %5/57-مرحله

(.9و2هایجدول)(مرحلهدوم

 پس چهاردهم روز محلولدر ميانگينپاشياز مقایسه

درصدتاثيرتيمارهایآزمایشيرویپورههایسنیک

آفت كهنشان داد را تاثير یکبيشترین روغن مخلوط

 همراه به كلرپيرفوسدرصد هزار %12/53)یکدر و(

درودرمرحلهاول(%15/51)هزاردر5/1كلرپيریفوس

و%(55/53)هزاردر5/1تيماركلرپيریفوسمرحلهدوم

حشرهكشبابعدازآنمخلوطروغنیکدرصدهمراه

.(9و2هایجدول)داشتهاست(%12/53)یکدرهزار

Pesticides effects on 

natural enemies 
Group name Group number 

30٪ Harmless 1
79–30٪Slightly harm 2
99–80٪Moderated harm 3

99٪ Hazardous 4
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 مركبات-2جدول شرقي زرد یکسپردار سن پوره مرحله روی آزمایشي تيمارهای تاثير درصد ميانگين اول)مقایسه مرحله

.(محلولپاشي
Table 2. Means comparison of efficiency percent (±SE) of different treatments applied on 1 st 

nymph A. orientalis (first stage spraying). 

14days after 

treatment 

7days after 

treatment 

3days after 

treatment 

Treatments (concentration) 

30.6±1.2 d 30.07±0.95 e 31.77±0.82 c Volk oil (0.5%) 

40.12±1.8 c 40.6±1.1 d 35.95±0.76 c Volk oil (1%) 

49.75±1.5 b 50±0.97 c 44.62±2.1 b Volk oil (1.5%) 

58.15±2.1 a 59.75±0.76 b 58±0.99 a Chlorpyrifos(1500 ppm) 

59.12±1.5 a 68.42±0.88 a 60.4±0.96 a Chlorpyrifos(1000 ppm) +volk 

oil(1%) 

            Means with the same letters in each column are not significantly different (Duncan  =5%). 




 مركبات-9جدول شرقي زرد یکسپردار سن پوره مرحله روی آزمایشي تيمارهای تاثير درصد ميانگين دوم)مقایسه مرحله

.(محلولپاشي
Table 3. Means comparison of efficiency percent (±SE) of different treatments applied on 1 st 

nymph A. orientalis (second stage spraying). 

14days after 

treatment 

7days after 

treatment 

3days after 

treatment 

Treatments (concentration) 

29.5±1.1 d 28. 7±1. 5 e 30.6±1. 2 c Volk oil (0.5%) 

41.1±1.2 c 41.3±0.1 d 32.1±0.76 c Volk oil (1%) 

47. 5±1.5 b 52±1.7 c 45.4±1.1 b Volk oil (1.5%) 

59.55±1.1 a 57. 5±0.76 b 59±1.2 a Chlorpyrifos (1500 ppm) 

59.12±0.5 a 69.5±1.5 a 61.7±1. 6 a Chlorpyrifos (1000 ppm) +volk 

oil(1%) 

                Means with the same letters in each column are not significantly different (Duncan  =5%). 
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.(پاشيمرحلهاولمحلول)سپردارزردشرقيمركباتكاملمقایسهميانگيندرصدتاثيرتيمارهایآزمایشيرویحشرات-1جدول
Table 4. Means comparison of efficiency percent (±SE) of different treatments applied on adult A. 

orientalis (first stage spraying). 

 

14days after 

treatment 

7days after 

treatment 

3days after 

treatment 

Treatments (concentration) 

24.35±2.2 d 27.67±1.5 d 24.52±1.2 c Volk oil (0.5%) 

41.2±2.7 b 36.27±1.8 c 41.32±0.98 b Volk oil (1%) 

54.07±2.5 a 51.62±1.9 a 48.95±2.7 a Volk oil (1.5%) 

32.4±1.1 c 35.6±2.7 c 38.67±1.9 b Chlorpyrifos (1500 ppm) 

46.2±0.5 b 45.52±2.5 b 49.5±1. 6 a Chlorpyrifos (1000 ppm) +volk 

oil(1%) 

             Means with the same letters in each column are not significantly different (Duncan  =5%). 

 
.(پاشيمرحلهدوممحلول)مقایسهميانگيندرصدتاثيرتيمارهایآزمایشيرویحشراتكاملسپردارزردشرقيمركبات-5جدول

Table 5. Means comparison of efficiency percent (±SE) of different treatments applied on adult A. 

orientalis (second stage spraying). 

 

14days after 

treatment 

7days after 

treatment 

3days after 

treatment 

Treatments (concentration) 

26. 5±1.2 d 25. 7±0.5 d 22. 2±0.2 c Volk oil (0.5%) 

42.6±1.2 b 34. 7±0.8 c 40.5±1.5 b Volk oil (1%) 

56.17±2.1 a 53.4±1.9 a 49.2±1.7 a Volk oil (1.5%) 

34.7±0.1 c 36.8±1.7 c 36. 7±0.9 b Chlorpyrifos (1500 ppm) 

47.5±1.5 b 48.32±1.2 b 51.5±0. 6 a Chlorpyrifos (1000 ppm) + 

volk oil (1%) 

              Means bearing the same letters are not significantly different (Duncan  =5%)


روی آزمایشي تيمارهای تاثير درصد ميانگين مقایسه

 كاملجمعيت حشرات ازآفت پس سوم روز در

نشاندادكهپاشيمحلول مخلوطروغنبيشترینتاثيررا

حشره همراه به یکدرصد هزار %5/13)كشیکدر

اول داشتهاست(مرحلهدوم%5/51-مرحله ازآنپس.

 ولک 5/1روغن گرفتدرصد مرحله%35/11)قرار

.(5و1هایجدول)(مرحلهدوم%2/13-اول

5/1تيمارروغنولکپاشيمحلولدرروزهفتمپساز

مرحلهدوم%1/59-مرحلهاول%12/51)درصد بهترین(

 استتاثير آفتداشته كنترل در را مخلوط. آن از بعد

هزار كشیکدر حشره همراه به یکدرصد روغن

بود اول%52/15)موثرتر دوم%92/11-مرحله (مرحله

(5و1هایجدول) درروزچهاردهمپسبهترینتيمار.

 پاشيمحلولاز به ولکمربوط 5/1روغن بوددرصد

اول07/51%) دوم%17/51-مرحله مرحله آنپس(. از
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حشره همراه كشیکدرمخلوطروغنیکدرصدبه

%5/17-مرحلهاول%2/11)هزاربيشترینتاثيرراداشت

.(5و1هایجدول)(مرحلهدوم



Chilocorus bipustulatusمقایسهميانگيندرصدتاثيرتيمارهایآزمایشيرویالروكفشدوزک-1جدول
Table 6. Means comparison of efficiency percent (±SE) of different treatments applied on Chilocorus 

bipustulatus larva. 
 

IOBC 

Grouping 

 

7days after 

treatment 

IOBC 

Grouping 

 

3days 

after 

treatment 

IOBC 

Grouping 

 

1days after 

treatment 

Treatments 

Harm less(1) 25.32±1.4 c Harm less(1) 29.8±0.7 c Slightly harm(2) 36.32±1.2 d Volk oil (0.5%) 

Harm less(1) 28.7±0.8 c Slightly harm(2) 47.6±1.3 

b 

Slightly harm(2) 45.75±0.8 c Volk oil (1%) 

Slightly 

harm(2) 

42.07±1.5 b Slightly harm(2) 51.55±2.1 

b 

Slightly harm(2) 60.07±1.3 b Volk oil (1.5%) 

Slightly 

harm(2) 

63.8±2.3 a Slightly harm(2) 70.3±1.1 a Moderated harm(3) 84.5±0.7 a Chlorpyrifos (1500 ppm) 

Slightly 

harm(2) 

60.8±2.1 a Slightly harm(2) 69.5±0.9 a Moderated harm(3) 82.3±1.3 a Chlorpyrifos (1000 ppm) 

+volk oil (1%) 

Means with the same letters in each column are not significantly different (Duncan  =5%). 

 



 Chilocorus bipustulatusمقایسهميانگيندرصدتاثيرتيمارهایآزمایشيرویحشرهكاملكفشدوزک-7جدول
Table 7. Means comparison of efficiency percent (±SE) of different treatments applied on Chilocorus 

bipustulatus adult. 

IOBC 

Grouping 

 

7days after 

treatment 

IOBC 

Grouping 

 

3days 

after 

treatment 

IOBC 

Grouping 

 

1days after 

treatment 

Treatments 

Harm less(1) 20.1±0.4 c Harm less (1) 24.4±1.2 c Harm less(1) 29.4±0.7 c Volk oil (0.5%) 

Harm less(1) 23.61±1.5 c Harm less (1) 29.7±1.1 c Slightly harm(2) 31.25±1.8 c Volk oil (1%) 

Slightly harm(2) 35.6±2.1 b Slightly harm(2) 45.3±2.3 b Slightly harm(2) 50.31±0.9 b Volk oil (1.5%) 

Slightly harm(2) 58.4±1.3 a Slightly harm(2) 64.2±0.1 a Slightly harm(2) 66.4±1.4 a Chlorpyrifos (1500 

ppm) 

Slightly harm(2) 58.91±2.2 a Slightly harm(2) 65.3±1.8 a Slightly harm(2) 65.7±0.8 a Chlorpyrifos (1000 

ppm) +volk oil (1%) 

Means with the same letters in each column are not significantly different (Duncan  =5%). 



روزهایبررسيتيمارهایمختلف سومدر هفتمواول،

كفشدوزکپاشيرویالرووحشرهكاملپسازمحلول

-نقابداردولكهاینشاندادكهبينتيمارهااختالفمعني

دارد وجود ، ,(p<0.01; F=304/21, df=(4,12))دار

(p<0.01; F=199/65, df=(4,12)) و (p<0.01; 

F=211/22, df=(4,12))( و )مرحلهالروی (p<0.01; 

F=234/42, df=(4,12)) ،(p<0.01; F=321/16, 

df=(4,12)) (p<0.01; F=167/74, df=(4,12)),.مرحله

.)حشرهكامل
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كلرپيریفوستيمارهایپاشيروزپسازمحلولاوليندر

یکدرصدبههمراهولکمخلوطروغنوهزاردر5/1

راداشتنداثيرتباالترینبهترتيبكشیکدرهزارحشره

(5/11% آماری%(9/12و گروه در نظرو aكه از

رده IOBCبندی گروه متوسط"9در خطر قرار"با

درصدبا1و5/1سایرتيمارهاشاملروغنولک.گرفتند

ازوcوbتاثيردرگروههایآماری%75/15و07/10%

"باخطرجزئي"2درگروهIOBCنظرردهبندیسازمان

)گرفتندقرار 1جدول .) تاثير درصد بيشترین درتيمارها

سومين از پس پاشيمحلولروز در كشحشرهكاربرد

مخلوطروغنیکدرصدبهوهزاردر5/1كلرپيریفوس

%5/13و%9/70بهترتيبهمراهحشرهكشیکدرهزار

قرارگرفتند"باخطرجزئي"2كهدرگروهمشاهدهشد

باالترینپاشيمحلولروزپسازهفتميندر.(1جدول)

را هزاردر5/1كلرپيریفوستاثير مخلوطروغنیکو

باتاثيربهترتيبحشرهكشیکدرهزاربادرصدهمراه

1/19% وداشتند%1/10و گروه جزئي"2در خطر "با

.(1جدول)گرفتندجای

پاشيبيشترینتاثيرمربوطبهروزپسازمحلولاوليندر

كشتيمارهایمخلوطروغنیکدرصدبههمراهحشره

 و هزار بههزاردر5/1كشكلرپيریفوسحشرهیکدر

%1/11ترتيب آماری%7/15و گروه در كه از aبود و

رده IOBCبندینظر گروه "2در خطر قرار"جزئيبا

پسوهفتمباالترینتاثيردرروزسوم.(7جدول)گرفتند

روغنیکدرصدبههمراهحشرهتيماردرپاشيمحلولاز

 هزار در یک كش ترتيب %9/15)به %2/11و و(

باخطر"2درگروهكهمشاهدهشد%(1/51و31/51%)

كلرپيریفوسپسازآن.(7جدول)گرفتندجای"جزئي

هزاردر5/1 در درهردوروزداشتوبيشترینتاثيررا

.(7جدول)قرارگرفت"باخطرجزئي"2گروه



 :بحث

یک سن پوره مختلفروی تيمارهای تاثير بررسي

تمامي در كه داد نشان مركبات شرقي زرد سپردار

محلول از پس روزهای پاشي یکتيمار روغن مخلوط

حشره همراه به هزاردرصد كشكلرپيریفوسیکدر

واینداشتهاستدرصد50-11دامنهرادربيشترینتاثير

تركيب برابر در آفت نابالغ دوره حساسيت دليل به

استحشره بوده روغن و كشحشرههمچنين.كش

درهزار1كلرپيریفوس تنهایي به تاثير دامنه 11-53با

بعدیدرصد مرتبه در مرحله این روی .گرفتقرار

وكلرپيریفوسحشره گوارشي خاصيتتماسي با كشي

كه شود باعثمي آن خاصيتتدخيني است، تدخيني

 و كند نابود سپر زیر در را سپردار حشرات اثربتواند

دارد اثر آفت نابالغ مراحل روی آن گوارشي تماسي

(Talebi Jahromi, 2007). 

هایگذشتهاستفادهازهرچندتحقيقاتانجامشدهدرسال

برای سنیکاینآفتروغنرا كاهشجمعيتپوره

است كرده ،(Farid, 1993)توصيه بهولي توجه با

درمنطقهجنوبكرمانوهایاخيرتغييراتاقليمدرسال

نظرمي شرقيبه زرد رسدافزایشجمعيتآفتسپردار

بایستيتمهيداتدیگریبهغيرازكاربردروغننيزبرای

برد كار به مذكور آفت كنترل تركيبكا. یک ربرد

آفاتكشحشره گروه برای كه كلرپيریفوس مانند

شده توصيه سپردار روغن ازميو مناسبي كنترل تواند

دهد ارائه شرقيرا زرد سپردار درمحققيندیگرینيز.

خود در تحقيقات حشرهمورد هایكشكارایي
و ایميداكلرپراید بوپروفزین، اتيل، كلرپيریفوس

روغن معدني آفتهای نتيجهA. aurantii روی این به

كه بهتریدررسيدند روغنولکتاثير كلرپيریفوسو

آفتدا این  همچنين(.,.Kirk et al 2000)رندكنترل

Garcera et al. (2013) نشاندادند تحقيقاتخود در
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وروغندروتتراماتكشاسپيرحشرهمخلوطكهكاربرد

تنهایيرویآفت تيمارروغنبه با  Aonidiellaمقایسه

aruntiiدردورهفعاليتآفت،موجبكاهشچشمگيری

مي آفت این جمعيت این.شوددر از حاصل نتایج

مطابقت آمده، بدست مطالعه این از آنچه با تحقيقات

از.كندمي استفاده مورد در اندكي تحقيقات چند هر

دارد،كشوحشره آفتوجود این كنترل برای روغن

هایاخيروعدموليبهدليلافزایشجمعيتآندرسال

بهخصوصدركارایيروغنبهتنهایيبرایكنترلآفت

كه بهار خسارتابتدای استجمعيت بيشتر آفت ،زای

ازمي روغنرویسپردارزردمخلوطحشرهتوان كشو

ازطغيانجمعيتامركهاینكرداستفادهشرقيمركبات

 جلوگيری شهریور اواخر در آفت تعدادكندمياین و

محلول دفعات را نيزپاشي اینكه.دهدميكاهش ضمن

درصدبهتنهایيرویمرحله5/1روغنولکاستفادهاز

سپر زیر در آفت مصرفبالغ كاهش موجب ،

دشمنانكشآفت از حمایت و زیست محيط حفظ ها،

.شودطبيعيمي

اینبهدليلتاثيرفيزیكيدرحلالیهموميسپرهاروغن

 حشرات از گروه سپرو زیر در حشره موجبخفگي

بررسي.(Talebi Jahromi, 2007)شوندهاميكنترلآن

نشان تيمارهایمختلفرویكفشدوزکشكارگر تاثير

دادكهسميتتيمارهارویمرحلهالروكفشدوزکبيشتر

پاشيهایپسازمحلولدرتماميروز.ازبالغبودهاست

سميترادر5/1كشكلرپيریفوسحشره بيشترین هزار

شاخص نظر از و است داشته كفشدوزک الرو روی

خطرجزئيوبا9و2بيولوژیکدرگروهكنترلسازمان

بعدازآنمخلوطكلرپيریفوس.متوسطقرارگرفتهاست

مرگ در را تاثير بيشترین روغن الرویوو مرحله مير

باتوجهبهایننتایجميزانسميتسهغلظتروغن.داشت

ولکرویالروكفشدوزکدرروزهایپسازمحلول

گروه در بيپاشي باهای و استخطر بوده جزئي .خطر

حشره تاثير ميزان خود مطالعات در كشمحققيني

الرو روی پارافين معدني روغن و اسپيروتترامات

شرایطمزرعه Ch. bipustulatusكفشدوزک رادر ای

ترتيب 1/55به %9/51و گروه در 2بدستآوردندكه

گرفتندبا قرار جزئي خطر تلفات. ميزان همچنين

كشكلرپيریفوسوكفشدوزکمذكوررادربرابرحشره

بدستآوردند%1/15و3/17پيریپروكسيفنبهترتيب

 ,Simsek et al)ندخطرمتوسطقرارگرفتكهدرگروهبا

تحقيق،(2012 این از حاصل نتایج با دستاوردها این

مي بالغ.كندمطابقت حشره مرحله روی تيمارها اثر

پاشيروغنولکكفشدوزکدرروزهایپسازمحلول

1و5/0 در(خطربي)1درصددرگروه وسایرتيمارها

.قرارگرفتند(باخطرجزئي)2گروه

كه Erkilic et al. (2012) هایبررسي كرد مشخص

حشره مخلوطكشكاربرد و دلتامترین داتيون، متي های

ومتي خطرناک گروه در روغن همراه به داتيون

بيروغن گروه در تنهایي به معدني قرارهای خطر

نشاندادكهSuma et al. (2009)هایبررسي.گيرندمي

هایكلرپيریفوس،كشوحشرههایمعدنيروغنكاربرد

فنوبوپروفزینرویجمعيتدشمنانطبيعيپيریپروكسي

داردشپشک دار معني تاثير مركبات های هر. بطوریكه

گروه نظر از تركيبات این مبارزهیکاز سازمان بندی

IOBCبيولوژیک گروه ترتيبدر جزئي،2به خطر با

 9گروه گروه و متوسط خطر با متوسط، خطر 1با

قرارداردخطرنا ک حشره. تاثير بررسي كشنتایج

 .AدشمنطبيعيAphytis melinusاسپيروتتراماتروی

aruntii اینحشره تاثير كه داد كشرویدشمننشان

 ,Garcera)گيردخطرمتوسطقرارميطبيعيدرگروهبا
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et al., 2013)كهایننتایجبانتيجهحاصلازاینتحقيق

مي كندمطابقت . كاربرداگرچه تحقيق این نتایج طبق

اثراتروغن شرقي زرد سپردار برایكنترل هایمعدني

داشته آن شكارگر كفشدوزک روی كمتری جانبي

را مطلب این كه نيز(Talebi Jahromi, 2007)است،

مي كندتایيد افزایشجمعيتآفتسپردار. دليل به اما

تنهایيروغنبهیيكارازردشرقيدراوایلبهاروعدم

حشرهچاره مخلوط از استفاده جز روغنای و كش

نيست محدود بصورت تاثير. بيشترین اینكه ضمن

كشوروغنرویكفشدوزکشكارگردرگروهحشره

از9 استفاده امكان این و گرفت قرار متوسط خطر با

حشره زردمخلوطروغنو سپردار برایكنترل كشرا

.كندشرقيفراهممي



 :سپاسگزاری

كليه تحقيقاتاز بخش مركزهمكاران گياهپزشكي

 تحقيقات آموزش و جنوبكشاورزی طبيعي منابع و

تشكراند،رادرانجاماینتحقيقیارینمودهماكرمانكه

.ميكنمي
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Abstract: 

One of the important citrus pests in Jiroft region is Aonidiella orientalis, that cause extensive 

damage to some kinds of citrus trees annually. Therefore, it is essential to control the pest to 

prevent damage. In this study to evaluate the efficacy of chlorpyrifos insecticide alone and along 

with Volk oil, the experiment was carried out based on Randomized Complete Block Design 

(RCBD) with 5 treatments including chlorpyrifos (1.5 ml/L) and 3 concentrations of Volk oil 

(0.5, 1 and 1.5 %), and chlorpyrifos (1 ml/L+ Volk oil 1% in 4 replications in the year 2015. The 

toxicity of the treatments on Chilocorus bipustulatus lady bird was also checked. The pest 

population was counted one day before and 3, 7 and 14 days after the treatment. Percent efficacy 

was calculated using Henderson-Tilton method. The results show that, the most efficient 

treatment was chlorpyrifos with Volk oil on 1 st nymph of A. orientalis during all the days after 

spraying in the showing 50-68 % efficacy. The highest mortality which is 68.42% was observed 

7 days after spraying with chlorpyrifos with Volk oil. The most effective treatment on adult was 

3 days after spraying with chlorpyrifos along with Volk oil which 49.5%. According to IOBC 

grouping, the toxicity of the three Volk oil concentrations on larvae and adult ladybird were 

harmless and slightly harmful group during all the days after spraying. chlorpyrifos along with 

Volk oil and alone was moderately harmful on larvae of ladybird was ladybird 1 day after the 

treatment, slightly harmful and harmless 3 and 7 days after spraying. chlorpyrifos with Volk oil 

and alone were slightly harmful on adult ladybird after spraying. Based on the results, it is 

recommended to use chlorpyrifos along with Volk oil in rotation with Volk oil alone in the 

control of A. orientalis. 

Key words: Aonidiella orientalis, Chilocorus bipustulatus, Control, Citrus, South Kerman. 
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