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 (6/3/1399تاریخ پذیرش:                     16/10/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده

. استاز آفات مهم درختان ميوه  Lepidosaphes malicola Borchsenius (Hem.: Diaspididae)سپردار واوی سيب، 

دو ، آفتکاهش جمعيت بر  کشچند آفتمنظور بررسي اثر بههای شيميایي وابسته است. کشکاربرد آفت کنترل این آفت به

فاکتور اول، انجام شد. های کامل تصادفي با سه تکرار در دو باغ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکه آزمایش جداگانه ب

بر  تريليليم 5/0فن پروکسيفورون، تياکلوپرید و پيری، فلوپيرادیتريبر ل تريليليم 75/0 و 5/0، اسپيروتترامات (آب)شاهد ]پاشي سم

 ( در نظرگرفته شد.پاشيروز پس از سم 35و  28، 21، 14، 7، 5، 3، 1روز قبل و  1) برداریهای نمونهو فاکتور دوم، زمان [تريل

ميزان کاهش . بودندها روی پورهدارای بيشترین اثرگذاری  درصد( 80باالی  تلفاتبا ميانگين ) فورونو فلوپيرادی اسپيروتترامات

در تيمار پاشي، با در نظر گرفتن زمان سم .دیگر کمتر بود کشحشرهاز دو  فنپروکسيپيری و تياکلوپرید آلودگي در تيمارهای

پاشي به باالترین حد رسيد. در تيمار یک روز پس از سمپوره ای است، ميزان تلفات فورون که یک بوتنوليد با اثر ضربهفلوپيرادی

. اسپيروتترامات شدمشاهده پوره بيشترین ميزان کاهش جمعيت  ،پاشيیک هفته پس از سم تريبر ل تريليليم 75/0 اسپيروتترامات

نتایج بيانگر اثر ثير آن از دوام باالیي برخوردار است. تأ ،بنابراینباشد. ميآوندی  طرفه سيستميک با توانایي حرکت دوترکيبي 

قابل  یزمستانه، اثرگذار يپاشدر سم درصد 5/1-2روغن ولک کاربرد ها در کنترل بالغين زیر سپر است. شکبسيار ناچيز آفت

 ها برخوردار بودندفورون از کارآیي خوبي در کنترل پورهاسپيروتترامات و فلوپيرادی ،در مجموع .داد نشاندر کنترل آفت  يتوجه

 .باشندميقابل توصيه آفت این و در کنترل 
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 مقدمه 

محصوالت مهم باغي و صادراتي جمله  ازسيب درختي 

هکتار  000/071بيش از، ایران است که سطح زیر کشت آن

,Cheraghi ) باشدتن مي 000/007/2 بيش از آن و توليد

این محصول در بيشتر نقاط سردسير کشور از جمله  (.2013

جنوب شهرستان سميرم در  .شودمياستان اصفهان کشت 

متر از سطح  2400و با ارتفاع متوسط استان اصفهان غرب 

باشد. کاری ایران ميترین مناطق سيبدریا از جمله مهم

 Lepidosaphes malicolaسپردار واوی سيب 

Borchsenius (Hem.: Diaspididae)  از آفات یکي

خسارت زیادی ساالنه است که مهم درختان ميوه در ایران 

این آفت . کندرا به محصوالتي مانند سيب درختي وارد مي

زیر سپر نسل در سال دارد و زمستان را در مرحله تخم  دو

های این آفت ضمن افراد بالغ و پوره. گذراندحشره ماده مي

-مي ميزبانتغذیه از شيره گياهي باعث ضعف و حتي مرگ 

های کشکنترل این آفت وابسته به کاربرد آفتشوند. 

های درختان ميوه سردسيری کنترل شپشک باشد.مختلف مي

ی فسفره نظير اتيون، هاکشحشرهبا استفاده از به طور عمده 

ی هاسال، اما در رديگيمکلرپيریفوس و دیازینون صورت 

جدیدتر نظير اسپيروتترامات نيز  تاثيرنحوه با  ياخير سموم

(. Nourbakhsh, 2018) روديمکار هها بعليه آن

کشي از گروه حشره ®موونتوبا نام تجارتي اسپيروتترامات 

صورت سيستميک عليه حشرات  که به است تتراميک اسيد

کار ها بهسفيدبالکها و ها، کنهها، شپشکمکنده مانند شته

با مهار آنزیم استيل کوآنزیم آ  ترکيبرود. این مي

. کندها را مختل ميبيوسنتز چربي ،کربوکسيالز

است که در هایي کشحشرهاسپيروتترامات از جمله 

 ،آوندهای گياهي حرکت دو طرفه باال و پایين دارد. در گياه

کربونيل با شکسته شدن گروه اتوکسي کشهحشراین 

دليل داشتن  شود که بهمرکزی به فرم انول خود تبدیل مي

 پيوند دوگانه از پایداری بيشتری برخوردار است

(Bretschneider et al., 2007; Nauen et al., 

از گروه  ®سيوانتوفورون با نام تجاری فلوپيرادی (.2008

-استيلنيکوتينيک های عنوان آگونيست گيرندهبوتنوليدها به

 ،در واقعکند. سيستم عصبي حشرات عمل مي کولين در

با باز و  متصل شده های گيرندهثره این سم به پروتئينماده مؤ

 ترکيباین کند. جریان عصبي را مختل ميها نگه داشتن آن

کولين، برخالف استيل .رودکار ميعليه حشرات مکنده به

 شوداستراز غيرفعال نميکولينوسيله استيلاین سم به

(Nauen et al., 2015; Colares et al., 2017; 

Hesselbach and Scheiner, 2019.) فن پروکسيپيری

از سموم  یک شبه هورمون جواني ®با نام تجاری آدميرال

ترل مراحل نابالغ ندر کرات است که شکننده رشد حتنظيم

کش با تقليد رود. این حشرهکار ميبسياری از حشرات به

به ولي  ،شودجواني مانع بالغ شدن حشره ميهای هورمون

-پروکسيبرای حشرات بالغ کشنده نيست. پيریطور معمول 

 Ishaaya and) باشدکشي نيز ميفن دارای ویژگي تخم

Horowitz, 1995.)  از گروه سموم تياکلوپرید

با  ،های این گروهکشنئونيکوتينوئيد مانند سایر حشره

تيل کولين باعث برهم سا کتينيويکنهای تحریک گيرنده

سيستميک ترکيب شود. این بي ميصسيستم عتعادل خوردن 

 Tison et) رودکار ميبيشتر عليه آفات مکنده بهبوده و 

al., 2017.) امولسيون شونده مانند روغن های معدني روغن

ویژه در مبارزه در ساليان اخير در کنترل آفات و به ®ولک

اند. این ترکيبات با زمستانه از اهميت زیادی برخوردار شده

کول جلد بدن حشره یا تخریب ساختار سلول و يتخریب کوت

. این شوندباعث مرگ حشره مي ،بر هم زدن تعادل آب

در مبارزه زمستانه و  سپردار آفات کنترلسموم بيشتر در 

با (. Ranjbar et al., 2018) شوندمي استفادهپيش بهاره 

اهميت سپردار واوی سيب و فقدان اطالعات الزم به توجه 

جدید در نسبت بهجدید و های کشیي حشرهآدر زمينه کار

کش حشرهدر تحقيق حاضر اثر چهار کنترل آن، 

-فورون، پيریفلوپيرادیاسپيروتترامات )در دو غلظت(، 

 های نسل اول و دوم و پوره کلوپرید عليهافن و تيپروکسي

ترین در منطقه سميرم که یکي از مهم ن آفتای بالغ ایهماده

 کاری ایران است، مورد ارزیابي قرار گرفت. مناطق سيب
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 هامواد و روش

 مورد استفاده هایکشآفت

کار بههای کشحشرهها و غلظت مورد استفاده ویژگي

-تمام آفت ارائه شده است. 1رفته در این مطالعه در جدول 

 Bayerآلمان ) های مورد استفاده از شرکت بایرکش

CropScience, Germany ).تهيه شدند 

 آزمایشطراحی 

نسل  یهاپوره یاثر سموم مختلف رو يبه منظور بررس

دو  ب،يس یاول و دوم و حشرات بالغ  نسل دوم سپردار واو

در قالب طرح  لیصورت فاکتوره جداگانه ب شیآزما

انجام  1396سال  دربا سه تکرار  يکامل تصادف یهابلوک

در دو باغ مختلف واقع در شهرستان  هاشیآزما نیشد. ا

مورد مطالعه به شرح  یها)مشخصات باغ شدتکرار  رميسم

شامل آب )شاهد(،  مارهاي(. تباشديم 2جدول 

 75/0 روتتراماتي، اسپتريبر ل تريليليم 5/0 روتتراماتياسپ

، تريبر ل تريليليم 5/0 فورونیرادي، فلوپتريبر ل تريليليم

يليم 5/0 فنيپروکسیريو پ تريبر ل تريليليم 5/0 دیاکلوپريت

و  يپاشفاکتور اول، سم ش،یبودند. در هر آزما تريبر ل تريل

روز قبل از  کی) یريگمختلف نمونه یهافاکتور دوم، زمان

 خیروز پس از تار 35و  28، 21، 14، 7، 5، 3، 1و  يپاشسم

 کی يشی( در نظر گرفته شد. در هر واحد آزمايپاشسم

در هر  يپاشسم یهاخیدرخت مورد مطالعه قرار گرفت. تار

 يمانارائه شده است. در هر دو باغ، ز 2در جدول  شیآزما

سپر  ریز یهاتخم يکه با بررس رفتیصورت پذ يپاشسم

 از اند. پسشده خیهاتفرمشخص شد که هفتاد درصد از تخم

و  نوشته يومينيورق آلوم روی ماريت نام هر ،يپاشسم انجام

 مهيمبارزه زمستانه در ن ،نيدرخت نصب شد. همچن یرو

 پنج شاخهها آزموندر تمام  انجام شد. 1396دوم اسفندماه 

یک  ،سپس. ندقطع شدبرداری برای نمونه از هر درخت

متری از وسط شاخه انتخاب و جمعيت قسمت پنج سانتي

 ،پاشيقبل از سمیک روز . شدآفت روی آن شمارش 

برداری اوليه برای تعيين سطح آلودگي باغ، به روش نمونه

با استفاده از مبارزه پيش بهاره کارایي ذکر شده انجام شد. 

درصد و  2و  5/1، 1 هایبا نسبت ®چهار تيمار روغن ولک

سه تکرار و هر تکرار شامل دو درخت کدام در هر  ،شاهد

 از برداری،نمونه انجامبه منظور . مورد ارزیابي قرار گرفت

 پنج قسمت یک آن از پس. شد قطع شاخه پنج درخت هر

 آن روی آفت جمعيت و انتخاب شاخه وسط از متریسانتي

 صورتبه بردارینمونه هاپوره ظهور زمان از. شد شمارش

 اول هایبردارینمونه اساس بر کارایي .شد تکرار هفتگي

 جدید نسل بالغين یا پوره شمارش و تير اواسط تا خرداد

های با استفاده از ميانگين جمعيت آفت در زمان .شد محاسبه

 -درصد تلفات با کمک فرمول تيلتون برداری،مختلف نمونه

تجزیه واریانس و برای درسون تصحيح شد و سپس هن

 ،درصد 5با آزمون توکي در سطح احتمال  هاميانگين همقایس

 .شداستفاده  SASافزار از نرم

 

 های مورد استفاده در کنترل سپردار واوی سيبکشحشره -1جدول 
Table 1. Tested insecticides in control of the apple armored scale 

 

Recommended 

Concentration (g/L a.i.) IRAC group* Toxicant group Trade name Toxicant 

0.075 23 Tetramic acid Movento® Spirotetramat 

0.100 4D Botenolid Civanto® Flupyradifurone 
0.050 7C IGR Admiral® Pyriproxyfen 
0.120 4A Nicotinoid Bisacaya® Thiacloprid 

*IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) 
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 مشخصات درختان مورد استفاده در کنترل سپردار واوی سيب -2جدول 
Table 2. Characters of the trees used in the control of the apple armored scale 

 

Amount (L) of the 

diluted 

pesticide/tree 

Row 

distance 

(m) 

Height of 

tree (m) 

Age of 

tree 

(Year) 

Date of 

treatment 

Orchard 

No. 
Generation 

15.0 ~2 2-3 6-20 
May 18 

1 
First 

15.0 ~4 1-3 2-25 2 
3.5 ~4 1 4-5 

July 30 
1 

Second 
3.5 ~4 1 4-5 2 

2.5 ~2 1-2 8-10 August 18 1 Adult 

5.0 ~3 3-4 15-30 March 19 1 Egg 

 

 

 نتایج و بحث

مقایسه اثر سموم روی مرحله پورگی سپردار واوی 

 سیب 

 هایکشآفتاثر  انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

نسل اول و دوم آفت  یهادرصد تلفات پوره یمختلف رو

در  ،یبردارمختلف نمونه یهادر زمان بيس یسپردار واو

 جیآورده شده است. نتا 3دو باغ مورد مطالعه در جدول 

اثر سموم، اثر  هاشیاز آزما کینشان داد که در هر 

درصد تلفات  ها برو اثر متقابل آن یبردارنمونه یهازمان

 هسیمقا جی(. نتا3( )جدول P<01/0بود ) داريها معنپوره

با توجه به  ارائه شده است. 5و  4 هایدر جدول هانيانگيم

-نتایج، اثر سموم مختلف روی جمعيت آفت در تمام زمان

(. 3نشان داد )جدول  دارمعني پاشي اختالفهای بعد از سم

برداری، مشخص شد که تمام نمونه با در نظر گرفتن زمان

پاشي باعث کاهش آلودگي روز اول بعد از سم در تيمارها

پاشي کارآیي سه عالوه یک روز پس از سمآفت شدند. به

، تريبر ل تريليليم 75/0کش اسپيروتترامات آفت

دار بيشتر از سایر طور معنيفورون و تياکلوپرید بهفلوپيرادی

ولي بيشترین ميزان تلفات آفت در تيمار  ،ها بودکشآفت

به دليل داشتن  ترکيبفورون مشاهده شد. این فلوپيرادی

خيلي سریع و در  تواند اثر خود راای، ميخاصيت ضربه

کش بيشتر عليه مدت زمان کمي اعمال کند. این آفت

های مقاوم نسبت ها و سفيدبالکحشرات مکنده مانند شته

 Nauenرود )کار ميگروه نئونيکوتينوئيد بهترکيبات سایر 

et al., 2015; Hesselbach and Scheiner, 2019 و )

کشي ، اثر حشرهتواند با حرکت در آوندهای آبکشمي

 (.Barbosa et al., 2017)داشته باشد  سریع و سيستميک

توان نتيجه گرفت که چنانچه کاهش سریع مي ،بنابراین

توصيه  فوروناستفاده از فلوپيرادی ،جمعيت مد نظر است

ها، کشرویه از آفت. یکي از مشکالت استفاده بيشودمي

نوبه خود باعث بروز مقاومت در آفات مختلف است که به

شود. این موضوع خود پاشي ميافزایش غلظت و تکرار سم

 Liang etدنبال دارد )محيطي بسياری را بهمشکالت زیست

al., 2018منظور کنترل مؤثر و نيز کاهش ین به(. بنابرا

استفاده از  ،احتمال بروز مقاومت در سپردار واوی سيب

-های جدید با نحوه اثر متفاوت مانند فلوپيرادیکشحشره

کش رسد. کارآیي باالی این آفتنظر ميفورون ضروری به

 Myzus persicae (Sulzer) در کنترل آفات مکنده مانند

(Hem.: Aphididae) ،Aphis gossypii (Glover) 

(Hem.: Aphididae) و Bemisia tabaci 

(Gennadius) (Hem.: Aleyrodidae)  گزارش شده

 .(Nauen, et al., 2015; Tang et al., 2019)است 

بر  تريليليم 75/0اسپيروتترامات ) پاشي،یک هفته پس از سم

کارآیي را ( و فلوپيرادیفورون با باالترین تلفات بيشترین تريل

-پروکسيهای پيریکشحشره ها،نشان دادند و به دنبال آن

فن و تياکلوپرید قرار گرفتند. اسپيروتترامات از جمله 

صورت تدریجي و پس از چند روز در سمومي است که به

ولي به صورت پایدارتر اثر خود را  ،ترمدت زمان طوالني

(. از آنجا که این سم Nauen et al., 2015کند )اعمال مي

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scheiner%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30826953
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صورت دو طرفه )هم در آوند چوبي و و بهاست سيستميک 

سيستم  پایدار درطور کند، به هم آوند آبکش( فعاليت مي

پاشي نيز آوندی باقي مانده و حتي تا دو هفته پس از سم

 نفوذ با شود. اسپيروتتراماتباعث کاهش جمعيت آفت مي

 عنوان به و شودمي تجزیه خود انول فرم به گياه داخل به

 از. کندمي حرکت آبکش آوندهای در ضعيف اسيد یک

 پایين و باال طرفه دو حرکت دارایکش حشره این که آنجا

-تواند آفات پنهان شده در قسمتبنابراین مي است، گياه در

. های مختلف گياه و نيز آفات مکنده ریشه را نيز کنترل کند

این  ،ویژگي حرکت دو طرفهدليل  به ،طرف دیگر از

نيز ( سمپاشي پس از) های تازه رویيدهحتي در برگ ترکيب

(. در همين راستا، Nauen et al., 2007شود )موثر واقع مي

( نشان دادند که 1396رنجبر اقدم و همکاران )

روز پس  45تا  7از  تريبر ل تريليليم 1و  75/0اسپيروتترامات 

باالیي در کنترل سپردار واوی سيب پاشي از کارایي از سم

کش از کارآیي باالیي در باشد. این آفتبرخوردار مي

ها و ها، شتهها، پسيلکنترل آفات مکنده مانند سفيد بالک

ای و ها در شرایط آزمایشگاهي، گلخانهانواعي از شپشک

(. همچنين Brück et al., 2009ای برخوردار است)مزرعه

های قابل استفاده در کشله آفتاسپيروتترامات از جم

که طوریمدیریت کنترل آفات سيب گزارش شده است. به

کم شش هفته( و بسيار از کارآیي طوالني مدت )دست

مانند  ،زمان آفات مختلف مکنده سيبخوبي در کنترل هم

 Eriosoma lanigerum های مختلف شته از جملهگونه

(Hausmann) (Hem.: Aphididae)،A. pomi 

DeGeer (Hem.: Aphididae)  وAphis spiraecola 

Patch. (Hem.: Aphididae) های سيب و شپشک

 :.Lepidosaphes ulmi (L.) (Hemمانند

Diaspididae) باشد برخوردار مي(Schoevaerts et al., 

. همچنين، نتایج استفاده از اسپيروتترامات روی رشد (2011

بيانگر اثرگذاری  M. persicaeو نمو و توليدمثل شته 

 ,.Wang et al)باشد کش ميآهسته ولي پيوسته این آفت

-نيز نشان A. gosypii. مطالعه انجام شده روی شته (2016

دهنده افزایش اثر اسپيروتترامات با گذشت زمان است 

(Gong et al., 2016). ها در دو بررسي درصد تلفات پوره

فلوپيرادیفورون و ترکيب نسل بيانگر کارآمدی باالتر دو 

باشد. البته تيمار اسپيروتترامات نسبت به سایر سموم مي

تری را ای اثر سریعفورون به دليل خاصيت ضربهفلوپيرادی

ولي اثر اسپيروتترامات پس از گذشت یک هفته  ،نشان داد

کش فورون بود. هر دو آفتقابل مقایسه با اثر فلوپيرادی

مدت بودند. نکته مهم دیگر این بود که دارای اثر طوالني

کارآیي دارای  تريبر ل تريليليم 75/0اسپيروتترامات با غلظت 

بود.  تريبر ل تريليليم /5فورون با غلظت مشابه فلوپيرادی

بنابراین با لحاظ کردن غلظت که از تأثير باالیي در اثرات 

 فورون را بهتوان فلوپيرادیجانبي سموم برخوردار است، مي

در کنترل سپردار واوی سيب در نظر ترکيب ترین عنوان مهم

 35کارآیي تيمارهای مختلف را توان گرفت. در هر حال مي

 تريليليم 75/0شکل: اسپيروتترامات پاشي بهروز پس از سم

بر  تريليليم 5/0اسپيروتترامات ˂فورونفلوپيرادی˂تريبر ل

 ،بنابراینبندی کرد. درجهفن پروکسيپيری≤تياکلوپرید˂تريل

را  یامالحظه قابل تلفاتدر هر دو نسل آفت،  تمام تيمارها

-مورد نظر وارد کردند. تيمارهای تياکلوپرید و پيریبه آفت 

ترین اثربخشي را فن نسبت به سایر تيمارها پایينپروکسي

ولي با گذشت زمان ميزان مرگ و مير آنها  ،نشان دادند

بيشترین مقدار پاشي به روز پس از سم 35افزایش یافت و 

های تحقيق حاضر، با توجه به داده ،خود رسيد. در مجموع

ش در مقایسه با اسپيروتترامات و کین دو آفتا

فورون کاراِیي مطلوبي در کنترل سپردار واوی فلوپيرادی

های سيب کش تياکلوپرید در باغند. آفتدسيب نشان ندا

کنترل کرم سيب کاربرد دارد و تا برای منطقه سميرم، بيشتر 

باشد حدودی کنترل کننده حشرات مکنده مانند شته نيز مي

(Purhematy et al., 2013پيری .)فن از جمله پروکسي

های جواني است که از تفریخ تخم جلوگيری هورمونشبه

 Ishaayaشود )کرده و مانع تبدیل پوره به حشره کامل مي

et al., 1994.) در تأیيد این دستاورد، نتایج کاربرد پيری-

 Diaspidiotusژوزه، فن عليه شپشک سنپروکسي

perniciosus (Comstock) (Hem.: Diaspididae) 
 Sazoباشد )کش ميدهنده اثرگذاری پایين این آفتنشان

et al., 2016 ،کشحشرهنتایج کاربرد این (. از طرف دیگر 
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با  های نسل اول و دوم و حشرات بالغ نسل دوم سپردار واوی سيب بعد از سمپاشيتجزیه واریانس درصد تلفات پوره -3جدول 

 های مختلف در دو باغسموم مختلف در زمان
Table 3. Variance analysis of the apple armored scale first and second generation nymphs and second 

generation adult’s mortality in the different days after treatment with different pesticides in two 

orchards 

Orchard Source of variation 

 Developmental stage 

First generation 

nymph 
 

Second generation 

nymph 
 Adult 

df MS  df MS  df MS 

No 1 

Block 2 36.16  2 5.21*  2 0.08* 

Toxicant 4 3836.46**  4 6539.61 **  4 3.15** 

Day 7 1147.63**  7 11854.81 **  7 17.76** 

Toxicant*Day 28 431.93**  28 216.71 **  28 0.42** 

Error 79 12.09  78 1.50  78 0.02 

CV (Percent)  4.33   2.15   19.17 

 Block 2 28.28  2 18.30**  2 0.20 

No 2 

Toxicant 4 11769.66**  4 6290.01**  4 4.78** 

Day 4 1624.12**  7 11560.48**  7 24.23** 

Toxicant*Day 16 1152.30**  28 343.70**  28 0.47** 

Error 48 17.59  78 3.02  78 0.04 

CV (Percent)  14.43   2.74   22.10 

* and **: Significant at 5 and 1 percent levels of probability, respectively 

 

 Aonidiella aurantii عليه شپشک قرمز کاليفرنيا،

(Maskell) (Hem.: Diaspididae)  بيانگر این است که

عنوان  تواند بهکش ميام از این آفتپيپيیک کاربرد 

عامل تشخيص جمعيت مقاوم و حساس این آفت مورد 

در تحقيق دیگری (. Rill et al., 2007استفاده قرار گيرد )

 Unaspis euonymi (Comstock)روی شپشک 

(Hom.: Diaspididae)،  مشخص شد که ایميداکلوپرید

اما  ،از کارآیي الزم در کنترل این آفت برخوردار نيست

 تواند کنترل خوبي عليه آفت اعمال کندفن ميپروکسيپيری

(Rebek and Sadof, 2003.)  نتایج تحقيق حاضر

 5/0دهنده این است که تيمار اسپيروتترامات با غلظت نشان

تری نسبت به تيمار کارآیي پایين تريبر ل تريليليم

دارد. بنابراین  تريبر ل تريليليم 75/0اسپيروتترامات با غلظت 

-توجه به دوز مصرفي مناسب برای کنترل آفت ضروری به

دو  در باغ شماره يپاشحاصل از سم یجنتا رسد.نظر مي

 یکحاصل شده از باغ شماره  یجکننده نتاأیيدت( 5 جدول)

بين درصد مرگ و مير  داريمعناختالف  که طوریبهبود. 

ای که در مطالعهمشاهده شد.  مختلفی مارهايت درها پوره

فن و پروکسيروی اثر سموم اسپيروتترامات، پيری

انجام گرفت، مشخص شد  A. auranti کلرپيروفوس عليه

فن پروکسيسپيروتترامات باالترین اثربخشي و پيریاکه 

 ,.Campolo et alرا به دنبال داشته است )ترین اثر پایين

 A. aurantii(. مطالعه آزمایشگاهي دیگری روی 2015

درصدی  89نشان داد که اسپيروتترامات باعث کاهش 

در  ،(. همچنينGarcerá et al., 2013باروری آفت شد )

کش حشرهبررسي دیگری که روی کارایي چهار 

فن و پروکسيکارب، پيریکلرپيروفوس، فنوکسي

 Quadraspidiotus pernicioususی روداتيون، متي

(Comstock) (Hem.: Diaspididae)  ،انجام پذیرفت

عليه این آفت بود و بقيه  ترکيبکلرپيروفوس موثرترین 

 ,.Torres et alتری را نشان دادند )سموم کارآیي پایين

فورون، اثر سموم اسپيروتترامات، فلوپيرادی (.2001

های فن و همچنين غلظتپروکسيو پيریتياکلوپرید 

در  تريبر ل تريليليم 75/0و  5/0متفاوت اسپيروتترامات شامل 

نسل اول و دوم و روی مرحله پورگي آفت در مجموع 

بر  تريليليم 75/0بيانگر این است که اسپيروتترامات با غلظت 
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بهترین  تريبر ل تريليليم 5/0فورون با غلظت و فلوپيرادی تريل

اثر را در کاهش جمعيت سپردار واوی سيب دارند، اما 

اسپيروتترامات به دليل دارا بودن خاصيت سيستميک دو 

پاشي اثر طرفه در آوند چوبي و آبکش، چند روز پس از سم

فورون که فلوپيرادیدر حالي ؛خود را به طور کامل نشان داد

زودتر و کشي خود را ای تاثير آفتبه دليل داشتن اثر ضربه

 پاشي بروز داد.در اولين روز پس از سم

مقایسه اثر سموم روی مرحله بالغ نسل دوم سپردار 

 واوی سیب 

های مختلف روی مرحله بالغ کشدر بررسي اثر آفت

( در مجموع 5و  4های نتایج )جدول ،سپردار واوی سيب

پاشي بين تيمارهای روز پس از سم 5بيانگر این است که تا 

دار از نظر کاهش جمعيت آفت وجود ختالف معنيمختلف ا

از روز  ،اما ؛ندارد و ميزان مرگ و مير در حد صفر است

پاشي اختالف بين درصد مرگ و مير بين هفتم پس از سم

-کدام از آفتتيمارهای مختلف نمایان شد. در هر حال هيچ

-به ،ها کارایي خوبي در کنترل حشرات بالغ نداشتندکش

مرگ ومير(  درصد 5/4طوری که باالترین کارآیي )حدود 

-هفته پس از سم 8و  تريبر ل تريليليم 5/0در اسپيروتترامات 

هنگامي که  که مي توان گفت ،پاشي مشاهده شد. بنابراین

سپردار واوی سيب در مرحله بالغ و زیر سپرمومي به سر مي

های مورد کشبرد، مبارزه شيميایي با استفاده از حشره

 آزمایش روی آن مؤثر نيست. 

در  ®های مختلف روغن ولکمقایسه اثر غلظت

 مبارزه پیش بهاره روی سپردار واوی سیب

به  ®های انجام گرفته با استفاده از روغن ولکبررسي

عنوان عامل کنترل زمستانه نشان داد که این روش در کاهش 

. (1جمعيت سپردار واوی سيب تاثيرگذار است )شکل 

توان به عنوان یک روش مؤثر مبارزه زمستانه را مي ،بنابراین

کار در تلفيق با مبارزه بهاره برای کاهش جمعيت آفت به

درصد بدست  2برد. بهترین کارآیي در تيمار روغن ولک 

هر چند بين کارایي تيمار مذکور و تيمار روغن  .آمد

 داری وجوددرصد از نظر آماری اختالف معني 5/1 ®ولک

یک  ®نداشت. کمترین اثرگذاری در تيمار روغن ولک

توان گفت که درصد مشاهده شد. با توجه به این نتایج مي

درصد برای کاهش  5/1-2 ®استفاده از روغن ولک

 جمعيت سپردار واوی سيب اثرگذاری قابل توجهي دارد و با 

 

 

 

 
متر مربع از شاخه )حروف غيرمشابه بيانگر سپردار واوی سيب در سطح پنج سانتي( معيارخطای ± )درصد تلفات تخم  -1شکل 

 درصد است( 5دار بر اساس آزمون توکي در سطح احتمال تفاوت معني

Figure 1. Egg mortality percentage (± standard error) of apple armored scale in 5 cm2 of a branch. 

Different letters indicate significant difference (Tukey, p≤0.05) 
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های نسل اول و دوم و حشرات بالغ نسل دوم سپردار واوی سيب بعد از سمپاشي با سموم تلفات پوره (درصد)مقایسه ميانگين  -4دول ج

 1های مختلف در باغ شماره مختلف در زمان
Table 4. Mean comparison of mortality (percent) in the first and second generation nymphs and second 

generation adults of the apple armored scale in the different days after treatment in orchard No 1. 

 

Generation Treatment 
Mortality (percent) at the days after treatment 

1 3 5 7 14 21 28 35 

 
Spirotetramat 

0.5 

59.2±4.4 

mn 

70.9±2.9 

h-l 

23.7±1.6 

o 

35.0±5.5 

o 

60.5±5.1 

k-n 

89.8±0.7 

a-f 

71.7±0.2 

h-k 

87.4±2.5 

c-g 

 
Spirotetramat 

0.75 

86.3±3.1 

d-g 

89.3±3. 

7 a-f 

87.7±1.9 

b-g 

92.8±1.4 

a-e 

84.9±2.9 

e-g 

91.8±1.3 

a-e 

98.1±0.3 

a-c 

100.0±0.0 

a 

First Flupyradifurone 
93.4±0.3 

a-e 

94.5±0.4 

a-e 

93.6±0.5 

a-e 

94.3±0.9 

a-e 

70.1±2.7 

h-m 

95.8±0.2 

a-e 

97.1±0.1 

a-d 

98.9±0.4 

ab 

 Thiacloprid 
87.5±0.9 

b-g 

90.4±0.9 

a-f 

76.3±0.7 

gh 

70.9±3.7 

h-l 

61.3±2.5 

j-n 

80.2±1.5 

f-h 

91.2±0.8 

a-f 

94.5±0.8 

a-e 

 Pyriproxyfen 
63.2±0.1 

i-n 

77.5±0.7 

gh 

72.9±0.1 

hi 

91.0±0.4 

a-f 

60.0±0.1 

l-n 

72.6±0.6 

h-j 

57.7±0.4 

n 

91.8±0.7 

a-e 

 
Spirotetramat 

0.5 

13.7±0.3 

qr 

29.7±0.6 

n 

45.3±1.0 

l 

67.0±0.6 

h 

76.5±0.9 

f 

92.5±0.6 

c 

94.7±0.7 

bc 

97.6±0.3 

ab 

 
Spirotetramat 

0.75 

18.8±0. 

3 p 

31.6±0. 

n 

54.8±1.1 

jk 

71.9±0.4 

g 

82.0±0.6 

e 

95.0±0.4 

bc 

97.9±0.5 

ab 

100.0±0.0 

a 

Second Flupyradifurone 
18.5±0.2 

p 

53.3±0.1 

k 

58.6±0.3 

ij 

73.1±0.5 

fg 

86.6±0.5 

d 

92.4±0.6 

c 

97.2±0.2 

ab 

99.4±0.4 

a 

 Thiacloprid 
16.4±0.2 

p-r 

15.1±0.2 

p-r 

13.4±0. 

qr 

17.2±0.5 

pq 

33.0±0.9 

mn 

51.1±1.2 

k 

65.4±1.5 

h 

80.9±0.8 

e 

 Pyriproxyfen 
2.0±0.5 

s 

13.0±0.8 

r 

24.6±1.0 

o 

36.3±0.5 

m 

42.9±0.9 

l 

60.8±1.0 

i 

73.2±1.3 

fg 

80.9±1.6 

e 

 
Spirotetramat 

0.5 

0.0±0.0 

j 

0.4±0.1 

h-j 

0.1±0.1 

j 

1.5±0.2 

e 

1.5±0.2 

ef 

2.2±0.1 

cd 

0.8±0.0 

g-i 
4.3±0.1 a 

 
Spirotetramat 

0.75 

0.0 ±0.0 

j 

0.0±0.0 

j 

0.0±0.0 

j 

0.1±0.0 

j 

0.2±0.1 

j 

1.7±0.2 

de 

0.1±0.1 

j 
2.4±0.9 c 

Adult Flupyradifurone 
0.0±0.0 

j 

0.0±0.0 

j 

0.0±0.0 

j 

0.5±0.1 

h-j 

0.0±0.0 

j 

1.0±0.0 

fg 

0.0±0.0 

j 
3.0±0.0 b 

 Thiacloprid 
0.0±0.0 

j 

0.0±0.0 

j 

0.0±0.0 

j 

0.4±0.1 

h-j 

1.5±0.2 

ef 

2.3±0.2 

c 

0.3±0.1 

ij 
3.0±0.1 b 

 Pyriproxyfen 
0.0±0.0 

j 

0.0±0.0 

j 

0.0±0.0 

j 

0.0±0.0 

j 

0.0±0.0 

j 

0.*±0.1 

gh 

0.0±0.0 

j 
3.1±0.2 b 

Means in each experiment fallowed by similar letters are not significantly different (Tukey’s test, P > 0.05) 
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نسل اول و دوم و حشرات بالغ نسل دوم سپردار واوی سيب بعد از سمپاشي با سموم  هایمقایسه ميانگين درصد تلفات پوره -5جدول 

 2های مختلف در باغ شماره مختلف در زمان
Table 5. Mean comparison of mortality (percent) in the first and second generation nymphs and second 

generation adults of the apple armored scale in the different days after treatment in orchard No 2. 

 

Generation Treatment 
Mortality (percent) at the days after treatment 

1 3 5 7 14 21 28 35 

 
Spirotetramat 

0.5 

11.7±2.2 

fg 

64.2±6.3 

b-d 

30.2±2.6 

e 

55.7±2.8 

d 

51.6±3.3 

d 
- - - 

 
Spirotetramat 

0.75 

58.1±1.2 

cd 

69.9±1.8 

a-c 

64.6±2.3 

b-d 

75.3±0.1 

ab 

76.6±1.4 

ab 
- - - 

First Flupyradifurone 
0.0±0.0 

g 

0.0±0.0 

g 

0.0±0.0 

g 

58.4±4.3 

cd 

78.2±3.4 

a 
- - - 

 Thiacloprid 
24.7±4.9 

ef 

6.9±3.4 

g 

0.0±0.0 

g 

0.0±0.0 

g 

0.0±0.0 

g 
- - - 

 Pyriproxyfen 
0.0±0.0 

g 

0.0±0.0 

g 

0.0±0.0 

g 

0.0±0.0 

g 

0.0±0.0 

g 
- - - 

 
Spirotetramat 

0.5 

15.9±0.4 

s 

35.1±0.8 

op 

55.1±1.4 

m 

85.1±1.0 

fg 

89.2±0.4 

ef 

93.7±0.5 

b-e 

97.1±0.3 

a-c 

98.0±0.3 

a-c 

 
Spirotetramat 

0.75 

21.9±0.4 

qr 

37.7±0.9 

o 

67.3±1.6  

jk 

92.5±0.6 

c-e 

94.3±0.5 

a-e 

95.8±0.6 

a-d 

98.7±0.7 

ab 

100.0±0.0 

a 

Second Flupyradifurone 
21.9±0.3 

qr 

64.3±0.3 

kl 

73.4±0.5 

i 

89.6±0.6 

ef 

90.8±0.4 

d-f 

93.1±0.5 

b-e 

96.0±0.6 

a-d 

97.0±0.6 

a-c 

 Thiacloprid 
19.3±0.2 

r-s 

18.5±0.3 

q-s 

17.3±0.5 

rs 

23.5±0.8 

q 

47.8±1.4 

n 

76.1±0.7 

hi 

83.0±0.9 

g 

86.0±1.1 

fg 

 Pyriproxyfen 
2.3±0.6 

t 

15.3±1.0 

s 

29.9±1.2 

p 

45.9±0.9 

n 

58.4±1.5 

m 

59.6±2.1 

lm 

70.9±2.7 

ij 

81.5±3.5 

gh 

 
Spirotetramat 

0.5 

0.2±0.2 

fg 

1.0±0.2 

de 

0.1±0.1 

g 

2.3±0.1 

c 

1.2±0.1 

d 

3.4±0.2 

b 

0.8±0.2 

d-f 
4.5±0.1 a 

 
Spirotetramat 

0.75 

0.0±0.0  

g 

0.0±0.0  

g 

0.0±0.0  

g 

0.2±0.1 

fg 

1.0±0.0 

de 

1.4±0.2 

d 

0.1±0.1 

g 
3.8±0.2 b 

Adult Flupyradifurone 
0.0±0.0  

g 

0.0±0.0  

g 

0.0±0.0  

g 

0.4±0.1 

e-g 

0.1±0.0 

g 

1.3±0.0 

d 

0.0±0.0  

g 
3.4±0.1 b 

 Thiacloprid 
0.0±0.0  

g 

0.0±0.0  

g 

0.0±0.0  

g 

1.2±0.2 

d 

0.5±0.3 

e-g 

2.5±0.2 

c 

0.2±0.1 

fg 
3.2±0.2 b 

 Pyriproxyfen 
0.0±0.0  

g 

0.0±0.0 

g 

0.0±0.0  

g 

0.2±0.1 

fg 

0.1±0.1 

g 

1.0±0.2 

de 

0.0±0.0  

g 
3.2±0.2 b 

Means in each experiment fallowed by similar letters are not significantly different (Tukey’s test, P > 0.05)  
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توان کنترل بهتری را برای آفت انجام داد. در این روش مي

همين راستا، بررسي تأثير روغن امولسيون شونده روی بالشک 

 Pulvinarai aurantti (Hem.: Diaspididae)مرکبات 

پاشي در سه های استان مازندران نشان داد که روغندر باغ

درصد و به دنبال آن در اوایل تير  5/1مرحله )زمستانه با غلظت 

درصد( باالترین تأثير را روی بالشک 5/0و مهرماه با غلظت 

ای )در اوایل تير و پاشي دو مرحلهمرکبات دارد و روغن

( در درجه دوم قرار گرفت درصد 5/0مهرماه با غلظت 

(Gholamian et al., 2012 در تحقيقي دیگر، کارآیي .)

وی کنترل نسل زمستانگذران شونده رروغن امولسيون
Pseudocaulapsis pentagona Cockerell (Hem.: 

Diaspididae) 1، 5/0های پاشي زمستانه با غلظتبا روغن ،

به اضافه  درصد 5/1کش کلرپيریفوس درصد و حشره 2و  5/1

درصد و شاهد ارزیابي شد. نتایج نشان داد  1 ®روغن ولک

به اضافه روغن درصد  5/1کش کلرپيریفوس که حشره

درصد بيشترین ميزان  2 ®درصد و روغن ولک 1 ®ولک

گذران سپردار دارد و روغن مرگ و مير را در نسل زمستان

و یک درصد باعث کمترین مرگ و مير در سپردار شدند  5/0

(Golamian et al., 2013همچنين، کاربرد هم .) زمان

بيانگر افزایش کارآیي  ®کلرپيریفوس و روغن ولک

 .Aکش عليه پوره سن یک شپشک زرد شرقي، آفت

aorientalis ( بودRanjbar et al., 2018 مطالعه دیگری .)

 Unaspise uonymi Comstockکه روی سپردار شمشاد، 

(Hem.: Diaspididae)  انجام گرفت نشان داد که افزودن

طور ا بهفوس کارآیي آن رکش کلرپيریروغن معدني به آفت

 ,.Gholamzadeh-Chitgar et alدهد )دار افزایش ميمعني

توان نتيجه گرفت که استفاده از روغن (. بنابراین، مي2018

 تيدهنده جمعکاهش توانديم بهارهدر مبارزه پيش ®ولک

به کاهش مصرف تا حدودی شروع نسل بعد باشد و  یبرا

مجموع، نتایج در  .مبارزه بهاره منجر شود یها براکشحشره

کش تحقيق حاضر بيانگر کارآیي باالی دو آفت

فورون در کنترل مراحل نابالغ اسپيروتترامات و فلوپيرادی

ها کنترل موثری کشسپردار واوی سيب است، ولي این آفت

 عليه مراحل بالغ آفت اعمال نکردند.
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Abstract 

The apple armored scale, Lepidosaphes malicola Borchsenius (Hem.: Diaspididae) an important pest 

of fruit trees. Control of this pest depends mostly on the use of chemical pesticides. To study the effect of 

several pesticides on the pest population, two separate experiments were conducted in a randomized 

complete block design with three replications in two orchards. The first factor was treatments [control 

(water), spirotetramat 0.5 and 0.75 ml/L, flupyradifurone, thiacloprid, and pyriproxyfen 0.5 ml/L]. The 

second factor was the sampling time (1 day before and 1, 3. 5, 7, 14, 21, 28 and 35 days after treatment). 

Spirotetramat and flupyradifurone (with more than 80 percent mortality) had the most effect on the 

nymphal mortality. The mortality in thiacloprid and pyriproxyfen was lower than that of spirotetramat and 

flupyradifurone. By considering the treatment time, the mortality rate of nymphs by flupyradifurone, a 

butenolide with knockdown effect reached its highest level one day after treatment. In 0.75 ml/L 

concentrations of spirotetramat the highest decrease in the nymphal population was observed one week 

after treatment. Spirotetramat with up and down bilateral movement ability is a very long-lasting systemic 

insecticide. Results indicated a negligible effect of the pesticides on adult mortality under female shields. 

The use of 1.5- 2 percent volck® oil in winter spraying had a significant effect on pest control. Overall, 

spirotetramat and flupyradifurone showed a significant effect on the nymph’s control and can be 

recommended.  
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