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  تولید نتاج، غالتکشی،   سوسک توتون، پایا، کارایی حشره:هاي کلیدي واژه

  92-314-36 ي  شناسهي طرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

 ساناز ایمانیان، محسن یزدانیان ):گان(نویسنده

ــوان ــشره  :عن ــارایی ح ــی ک ــه  بررس ــاك دیاتوم ــشی خ ــون،    ي ایر ک ــک توت ــل سوس ــشرات کام ــا روي ح ــی پای   ان
Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae)  

  92-314- 36 :شماره

 25/8/1394  :تاریخ

   علمی هاي کوتاه یافته
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  )شرح مساله(مقدمه 
هاي آلی فسفره، پایریتروئیدها و سموم تدخینی مانند  کش مانند حشره(براي کنترل آفات انباري از سموم شیمیایی 

از ایـن میـان،   . شـود  روند، استفاده می شمار می هاي کنترل آفات به   ترین روش  جزو معمول که  ) متیل بروماید و فسفین   
ي مـونترآل در    بر اسـاس عهدنامـه    2005ي ازون است از سال       ي الیه  دهنده مصرف متیل بروماید که از عوامل کاهش      

فـسفین نیـز از   . اهد شد نیز در کشورهاي در حال توسعه متوقف خو  2015کشورهاي پیشرفته متوقف شده و در سال        
با توجه بـه  . دلیل کاربرد وسیع و مقاوم شدن آفات، استفاده از آن محدود شده است   جمله ترکیبات مهمی است که به     

هـاي   کننـده  هاي گیاهی، تنظـیم  هاي کنترلی جایگزین شامل ترکیب سمت استفاده از روش ها به ها، نگاه این محدودیت 
ویژه  استفاده از گردهاي خنثی، به. اند ترل میکروبی و گردهاي خنثی معطوف گردیدهرشد حشرات، کنترل بیولوژیک، کن

 . باشد هاي جایگزین مبارزه با آفات انباري می ترین روش بخش هاي دیاتومه، یکی دیگر از نوید خاك

  ها ترین یافته مهم
گـذاري   به نوع غلـه، دز و زمـان درمعـرض     روي حشرات کامل سوسک توتوني پایا خاك دیاتومه کشی    حشره اثر ◄

  .وابسته بود

مـرگ و میـر    سـاعت،  48پـس از  . تر بود  درصد کم20 ساعت، مرگ و میر در تمامی دزها پایین و از           24پس از    ◄
ترتیب حـدود   به( گرم بر کیلوگرم بر روي گندم 5/1 و   1،  5/0زایش در دزهاي    افاین  . توجه نبود  افزایش یافت اما قابل   

در حـشرات کامـل    مـرگ و میـر  . مشهودتر بود)  درصد45 و 49،  31ترتیب حدود    به(و ذرت   )  درصد 41 و   30،  25
  .تر بود کم)  درصد22 و 16، 18ترتیب حدود  به(و برنج )  درصد5/24 و 20، 10ترتیب حدود  به(مورد جو 

 گـرم بـر کیلـوگرم بـر     5/1 و 1 در دزهـاي  که طوري توجهی افزایش یافت به طور قابل به روز  7مرگ و میر پس از       ◄
حـداکثر   . درصد بود56 گرم بر کیلوگرم حدود 5/0 درصد و در دز 3/99روي گندم، مرگ و میر در هر دو دز برابر با       

 86 و 80ترتیـب حـدود    بـه (، بـرنج  ) درصـد 71 و 71حـدود  ترتیب  به(بر روي جو در دو دز باالتر   تلفات ایجاد شده    
  .ندتر بود سه با گندم کمیدر مقا)  درصد81 و 85ترتیب حدود  به(و ذرت ) درصد

دهد سوسـک    درصدي حشرات کامل مشاهده شد که نشان می   100 روز، در تیمار شاهد مرگ و میر         14پس از    ◄
با توجه به کارایی مناسب پایا پـس از  . مانی نیست در به تغذیه و زنده قاتا بیش از دو هفته      هاي غالت     توتون روي دانه  

 گـرم بـر   5/1 و 1ي پایا در دزهاي  استفاده از خاك دیاتومه، هاي غالت براي این آفت نامناسب بودن دانه روز و نیز    7
 مـدت زمـان،   توجـه حـشرات کامـل شـود و بـیش از ایـن        روز باعث مرگ و میر قابـل 7تواند ظرف     کیلوگرم تنها می  

  .هاي این چهار غله به مرگ طبیعی از بین خواهند رفت دلیل نامناسب بودن دانه حشرات کامل سوسک توتون به
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  اهمیت موضوع
 مهم در بسیاري ، آفتیLasioderma serricorne (F.) (Col.; Anobiidae)سوسک توتون یا سوسک سیگار، 

تـرین آفـت     فـراوان ایـن آفـت احتمـاالً   . زنـد  ارزش خـسارت مـی   ویژه به کاالهاي با هاي گرم جهان است که به  از بخش 
هـاي انبـاري    هـاي روغنـی و سـایر دانـه       هاي غـالت، دانـه      تواند به دانه    سوسک توتون می  . باشد هاي انباري می   فراورده

  .خسارت وارد کند

هاي با طیف اثر وسیع، سبب از بین رفتن حشرات مفید یـا بـروز مقاومـت در آفـات و               کش ي حشره  رویه کاربرد بی 
 از اسـتفاده  توان به  می آفت این کنترل هاي روش ي  جمله از. محیطی گردیده است   نیز سایر پیامدهاي نامطلوب زیست    

 هـاي  ویـروس  و هـا  قارچ از استفاده ی،فرومون هاي تله از استفاده کش، حشره شیمیایی هاي ترکیب تدخینی، هاي ترکیب
ي سوسـک توتـون    کننـده  هاي مناسب سموم شیمیایی کنترل     تاکنون براي یافتن جایگزین    .نمود اشاره و غیره  بیمارگر
کشی چندین نماتد بیمارگر داخلی، اثر دماهاي زیر صـفر           عنوان مثال، اثرات حشره    به   .ستا هایی صورت گرفته   تحقیق

هـاي زیـستی و    کـش  کشی اسپینوسد روي آن، استفاده از برخی حـشره  یستی آن، فعالیت حشرهروي مراحل مختلف ز 
هـاي   در سـال . انـد  اکسید کربن در کنترل سوسک توتون و غیـره بررسـی شـده          اثر متوپرن، تاثیر کاهش و افزایش دي      

کـشی،   هـاي حـشره   داشـتن ویژگـی   دلیـل      هاي دیاتومه به    هاي گیاهی و نیز خاك     ها و عصاره   اخیر، کاربرد انواع اسانس   
اسـتفاده از ایـن   . اي از سـوي متخصـصان کنتـرل آفـات مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت           تغذیـه  دورکنندگی و یا ضـد    

بـا توجـه بـه اهمیـت شـایان توجـه        . تواند جایگزینی بسیار مناسب براي سموم شیمیایی رایج باشـد           ها می   کش  حشره
باشـد،   ت و در ایران و به ویژه استان گلستان خسارت آن بسیار زیاد میاي بسیار چندخوار اس     سوسک توتون که حشره   

  .این گونه براي انجام بررسی حاضر انتخاب گردید
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
ت کامـل تیمـار    روز پس از حذف حشرا45. توجهی متفاوت بود ي مورد بررسی به شکل قابل   تولید نتاج روي چهار غله    

ویژه بـرنج و ذرت    گرم بر کیلوگرم تولید نتاج بر روي جو از گندم و به5/0 و 25/0، 125/0شده از ظروف تیمار، در دزهاي       
 گرم بر کیلوگرم، تولید نتاج بر روي هر چهـار غلـه بـسیار کـم و بـا      5/1 و 1در دزهاي باالتر . تر بود داري بیش  طور معنی  به

ي   عـدد حـشره  3 تـا  2 تولید نتاج بر روي برنج و ذرت در هر پنج دز بسیار پـایین و حـداکثر حـدود            .دار بود   هم غیرمعنی 
ترتیـب از   که بـه  صورتی توجهی کاهش یافت به طور قابل کلی، تولید نتاج بر روي گندم و جو با افزایش دز به    طور  به. کامل بود 

هـم  .  گرم بر کیلـوگرم رسـید  5/1 عدد در دز 4 و 1دود  گرم بر کیلوگرم به ح125/0ي کامل در دز       عدد حشره  57 و   14
 روز پـس از حـذف حـشرات کامـل     90. در تیمار شاهد و هم در دزهاي مورد استفاده، تمامی نتاج تولید شده مرده بودنـد      

 F1ل تعداد حشرات کامل ظاهر شده تنها بر روي گندم و جو در مقایسه بـا نـس      .  مشابه قبل بودند   تیمار شده، نتایج تقریباً   
ي   عدد حـشره 30چنین، تولید نتاج بر روي جو کاهش محسوسی را نشان نداد ولی بر روي گندم از حدود        هم. تر بود   بیش

همانند قبل، هـم در  .  گرم بر کیلوگرم رسید5/1 فرد در دز 5/0 گرم بر کیلوگرم به حدود    25/0 و   125/0کامل در دزهاي    
   . درصد بود100 نیز برابر با F2ي نسل  مرگ و میر نتاج تولید شدهتیمار شاهد و هم در دزهاي مورد استفاده، 

  
ـ م و مرگ يرو يگذار درمعرض زمان و پایا نوع غله، دز   فاکتور سه اثر به مربوط يها داده انسیوار ي هیتجز -1 جدول  حـشرات  ری

  .وسک توتونس کامل

  F  P  میانگین مربعات  مجموع مربعات  ي آزادي درجه  منابع تغییر
  0000/0  6426/18  849/24  468/73  3  غلهنوع 

  0000/0  0102/30  422/39  689/157  4  دز
  0000/0  0061/4  263/5  150/63  12  دز× نوع غله 

  0000/0  9899/229  121/302  242/604  2  گذاري زمان درمعرض
  0020/0  6334/3  773/4  638/28  6  زمان× نوع غله 

  0000/0  9598/5  829/7  632/62  8  زمان× دز 
    9364/0  230/1  523/29  24  زمان× دز × ع غله نو

      314/1  453/236  180  خطا
        796/1255  239  کل

%27/19CV=  .ي جذري تبدیل داده.  


