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   توليد نتاج، غالتکشي، سوسك توتون، پايا، کارايي حشره هاي کليدي:واژه

  29-613-63 يشناسه يطرح تحقيقاتي شماره منبع یافته:

 ساناز ايمانيان، محسن يزدانيان نویسنده)گان(:

 انييي پايييا روي حشييرات کامييو سوسييك توتييون، ي ايرکشييي كيياا دياتومييهبررسييي کييارايي حشره عنووو:ن:

Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae) 

 

 29-613-63 شماره:

 92/8/1623  تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 مقدمه )شرح مساله(

هاي آلي فسفره، پايريتروئيدها و سموم تدكيني ماننيد کشبراي کنترل آفات انباري از سموم شيميايي )مانند حشره

شيود  از ايين مييان، رونيد، اسيتفاده ميشمار ميهاي کنترل آفات بهترين روشجزو معمولمتيو برومايد و فسفين( که 

ي ميونترآل در بير اسياع عندناميه 9002ي ازون اسي  از سيال ي اليهدهندهمصرف متيو برومايد که از عوامو کاهش

اهيد شيد  فسيفين نييز از نيز در کشورهاي در حال توسعه متوقف كو 9012کشورهاي پيشرفته متوقف شده و در سال 

دليو کاربرد وسيع و مقاوم شدن آفات، استفاده از آن محدود شده اسي   بيا توجيه بيه جمله ترکيبات منمي اس  که به

هياي کننيدههياي یيياهي، تنميي هاي کنترلي جايگزين شامو ترکيبسم  استفاده از روشها بهها، نگاهاين محدودي 

ويژه اند  استفاده از یردهاي كنثي، بهترل ميکروبي و یردهاي كنثي معطوف یرديدهرشد حشرات، کنترل بيولوژيك، کن

 باشد  هاي جايگزين مبارزه با آفات انباري ميترين روشبخش هاي دياتومه، يکي ديگر از نويدكاا

 هاترین یافتهمهم

یيااري به نوع غليه، دز و زميان درمعر  روي حشرات کامو سوسك توتون ي پاياكاا دياتومهکشي حشره اثر ◄

  وابسته بود

ميرگ و ميير سياع ،  34تر بود  پيس از درصد ک  90ساع ، مرگ و مير در تمامي دزها پايين و از  93پس از  ◄

ترتيب حدود یرم بر کيلویرم بر روي یندم )به 2/1و  1، 2/0زايش در دزهاي افتوجه نبود  اين افزايش ياف  اما قابو

در حشيرات کاميو  ميرگ و ميير  مشنودتر بوددرصد(  32و  32، 61ترتيب حدود درصد( و ذرت )به 31و  60، 92

 تر بود درصد( ک  99و  13، 14ترتيب حدود درصد( و برنج )به 2/93و  90، 10ترتيب حدود مورد جو )به

یيرم بير کيليویرم بير  2/1و  1در دزهاي  کهطوريتوجني افزايش ياف  بهطور قابوبهروز  7مرگ و مير پس از  ◄

حداکثر  درصد بود  23یرم بر کيلویرم حدود  2/0درصد و در دز  6/22روي یندم، مرگ و مير در هر دو دز برابر با 

 43و  40ترتييب حيدود درصيد(، بيرنج )بيه 71و  71حيدود ترتيب بر روي جو )بهدر دو دز باالتر تلفات ايجاد شده 

    ندتر بودسه با یندم ک يدرصد( در مقا 41و  42ترتيب حدود درصد( و ذرت )به

دهد سوسيك درصدي حشرات کامو مشاهده شد که نشان مي 100روز، در تيمار شاهد مرگ و مير  13پس از  ◄

ماني نيس   با توجه به کارايي مناسب پايا پس از در به تغايه و زندهقاتا بيش از دو هفته هاي غالت توتون روي دانه

یرم بير  2/1و  1ي پايا در دزهاي استفاده از كاا دياتومه، هاي غالت براي اين آف نامناسب بودن دانهروز و نيز  7

ميدت زميان،  توجيه حشيرات کاميو شيود و بييش از ايينروز باعث مرگ و مير قابو 7تواند ظرف کيلویرم تننا مي

   هاي اين چنار غله به مرگ طبيعي از بين كواهند رف دليو نامناسب بودن دانهحشرات کامو سوسك توتون به
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 :همیت موضوع

من  در بسياري  ، آفتيLasioderma serricorne (F.) (Col.; Anobiidae)سوسك توتون يا سوسك سيگار، 

تيرين آفي  فيراوان زنيد  ايين آفي  احتمياالًارزش كسارت مييويژه به کاالهاي باهاي یرم جنان اس  که بهاز بخش

هاي انبياري هاي روغنيي و سياير دانيههاي غيالت، دانيهتواند بيه دانيهسوسك توتون مي  باشدهاي انباري ميفراورده

  كسارت وارد کند

هاي با طيف اثر وسيع، سبب از بين رفتن حشرات مفيد يا بيروز مقاومي  در آفيات و کشي حشرهرويهکاربرد بي

 از استفاده توان بهمي آف  اين کنترل هايروش يجمله محيطي یرديده اس   ازنيز ساير پيامدهاي نامطلوب زيس 

 هيايوييروع و هاقارچ از استفاده ي،فرومون هايتله از استفاده کش،حشره شيميايي هايترکيب تدكيني، هايترکيب

ي سوسيك توتيون کنندههاي مناسب سموم شيميايي کنترلتاکنون براي يافتن جايگزين  نمود اشاره و غيره بيماریر

کشي چندين نماتد بيماریر داكلي، اثر دماهاي زير صفر عنوان مثال، اثرات حشرهبه   س ا هايي صورت یرفتهتحقيق

هياي زيسيتي و کيشکشي اسپينوسَد روي آن، استفاده از بركي حشرهيستي آن، فعالي  حشرهروي مراحو مختلف ز

هياي انيد  در سيالاکسيد کربن در کنترل سوسك توتون و غيره بررسيي شيدهاثر متوپرن، تاثير کاهش و افزايش دي

کشيي، هياي حشيرهداشيتن ويژیييدلييو هاي دياتومه بههاي یياهي و نيز كااها و عصارهاكير، کاربرد انواع اسانس

اي از سيوي متخصصيان کنتيرل آفيات ميورد توجيه قيرار یرفتيه اسي   اسيتفاده از ايين تغاييهدورکنندیي و يا ضد

تواند جايگزيني بسيار مناسب براي سموم شيميايي رايج باشيد  بيا توجيه بيه اهميي  شيايان توجيه ها ميکشحشره

باشد،   و در ايران و به ويژه استان یلستان كسارت آن بسيار زياد مياي بسيار چندكوار اسسوسك توتون که حشره

   اين یونه براي انجام بررسي حاضر انتخاب یرديد 
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 ها، جد:ول و سایر مستند:ت(ر شکل:طالعات تکمیلی )مشتمل ب

ت کامو تيميار روز پس از حاف حشرا 32توجني متفاوت بود  ي مورد بررسي به شکو قابوتوليد نتاج روي چنار غله

ويژه برنج و ذرت یرم بر کيلویرم توليد نتاج بر روي جو از یندم و به 2/0و  92/0، 192/0شده از ظروف تيمار، در دزهاي 

یرم بر کيلویرم، توليد نتاج بر روي هر چنار غله بسييار کي  و بيا  2/1و  1تر بود  در دزهاي باالتر داري بيشطور معنيبه

ي عيدد حشيره 6تيا  9توليد نتاج بر روي برنج و ذرت در هر پنج دز بسيار پيايين و حيداکثر حيدود  دار بود ه  غيرمعني

ترتيب از که بهصورتيتوجني کاهش ياف  بهطور قابوکلي، توليد نتاج بر روي یندم و جو با افزايش دز بهطورکامو بود  به

یرم بر کيليویرم رسييد  هي   2/1عدد در دز  3و  1دود یرم بر کيلویرم به ح 192/0ي کامو در دز عدد حشره 27و  13

روز پيس از حياف حشيرات کاميو  20در تيمار شاهد و ه  در دزهاي مورد استفاده، تمامي نتاج توليد شده مرده بودند  

 F1و مشابه قبو بودند  تعداد حشرات کامو ظاهر شده تننا بر روي یندم و جو در مقايسه با نسي تيمار شده، نتايج تقريباً

ي عدد حشيره 60چنين، توليد نتاج بر روي جو کاهش محسوسي را نشان نداد ولي بر روي یندم از حدود تر بود  ه بيش

یرم بر کيلویرم رسيد  همانند قبو، ه  در  2/1فرد در دز  2/0یرم بر کيلویرم به حدود  92/0و  192/0کامو در دزهاي 

   درصد بود  100نيز برابر با  F2ي نسو مرگ و مير نتاج توليد شدهتيمار شاهد و ه  در دزهاي مورد استفاده، 

 
 حشررا  ریرم و مرر  یرو یگذاردرمعرض زمان و پایا نوع غله، دز فاکتور سه اثر به مربوط یهاداده انسیوار یهیتجز -1 جدول

   وسك توتون.س کامل

 F P ميانگين مربعات مجموع مربعات ي آزاديدرجه منابع تغيير

 0000/0 3393/14 432/93 334/76 6 غلهنوع 

 0000/0 0109/60 399/62 342/127 3 دز

 0000/0 0031/3 936/2 120/36 19 دز× نوع غله 

 0000/0 2422/992 191/609 939/303 9 یااريزمان درمعر 

 0090/0 3663/6 776/3 364/94 3 زمان× نوع غله 

 0000/0 2224/2 492/7 369/39 4 زمان× دز 

  2633/0 960/1 296/92 93 زمان× دز × ع غله نو

   613/1 326/963 140 كطا

    723/1922 962 کو

%97/12CV= ي جاري   تبديو داده   


