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منـشا، کـارایی    هـاي زیـست    فراوري شده، فرموالسیون سرخرطومی برنج، خاك دیاتومه، کائولن  :هاي کلیدي   واژه
   غالت کشی،  حشره

 91-306-13  ي  شناسهي طرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

 غزاله یزدي، سمیرا فوجردي، محسن یزدانیان ):گان(نویسنده

منـشا جدیـد ایرانـی روي حـشرات کامـل       ري و زیـست کشی شـش فرموالسـیون پـود    بررسی کارایی حشره  :عنـوان 
   Sitophilus oryzae (Col.; Curculionidae)سرخرطومی برنج 

  91- 306-13 :شماره

 25/3/1394  :تاریخ

   علمی هاي کوتاه یافته

computer
persian



  ؛ 386: معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابـان شـهید بهـشتی، صـندوق پـستی          
  32225989: ، نمابر49138-15739: کد پستی

 

 

 

  )شرح مساله(مقدمه 
  بـه ایـن مـواد   ها نآبسیاري از  و مقاوم شدن ي انبارآفات علیه مورد استفادههاي  کش ي آفت مانده  باقی اثرات سوء 

 بـراي  شـده و محققـان را واداشـته اسـت تـا         هـا    کـش   آفـت این  استفاده از   هاي عمومی در مورد       افزایش نگرانی  باعث
. خطـر انجـام دهنـد    خطر یا بی کش کم    زیادي را روي ترکیبات حشره     رترکیبات، تحقیقات بسیا  جایگزین ساختن این    

داران  تري را به سالمتی پـستان  طور نسبی آسیب کم هایی با منشا زیستی که به    کش  بنابراین، گسترش استفاده از آفت    
هـاي بـا منـشا     کش در این رابطه، آفت. آورند، توجهات زیادي را به خود معطوف ساخته است  ست وارد می  زی و محیط 

قابلیت تجزیـه شـدن ایـن گـروه از سـموم      . تري داشته باشند محیط سمیت کم توانند براي انسان و زیست   زیستی می 
و حتی باعث حفاظـت از محـصوالت   پا مناسب هستند  تر است و براي کشاورزان خرده   محیط بیش   کش در زیست    آفت

 گیـاهی امـروزه   هـاي   هـاي دیاتومـه و اسـانس        خـاك . شـوند   هاي طیف وسیعی از آفات مـی        کشاورزي در برابر طغیان   
. گیرنـد  هاي مناسب براي سموم خطرناك شیمیایی مورد بررسی قرار مـی  منظور شناسایی جایگزین صورت ویژه و به  به

هـا و در نهایـت     بـاري و گلخانـه  ي محصوالت ان کننده عنوان مواد ضدعفونی    که به  این مواد داراي این پتانسیل هستند     
  .هاي تماسی مورد استفاده قرار گیرند کش عنوان آفت به

  ها ترین یافته مهم
 بـه نـوع غلـه، دز و زمـان در    ي سـپیدان   شـده  کائولن فـراوري و   ي سایان و پایا     هاي دیاتومه   خاكکشی    حشرهاثر  ◄

   .گذاري وابسته بود معرض
ي  ها نسبت بـه اسـتفاده    استفاده از مخلوط این فرموالسیون   ترتیب از سایان و سپیدان و      کشی پایا به   کارایی حشره ◄

تـایی برابـر    هاي دوتایی در مقایسه با مخلوط سه    کشی مخلوط   چنین، کارایی حشره    هم. تر بود  مناسبها    انفرادي از آن  
   .توجهی داشت  اثر قابلمخلوط حضور پایا در مخلوط روي کارایی .بود
 100تر بـود، امـا بـا توجـه بـه نتـایج، کنتـرل           روي گندم و جو از برنج بیش       تولید نتاج و درصد مرگ و میر نتاج       ◄

 )ویژه جـو و گنـدم   به(هاي پودري روي هر سه غله  درصدي حشرات کامل این سرخرطومی با استفاده از فرموالسیون      
 .باشد  الزامی میو پس از آن F2هاي  در نسلآن براي جلوگیري از افزایش جمعیت 

 2500 و 2000، 1500، 1000هـاي   منـشا سـیرینول، پـالیزین و تنداکـسیر در غلظـت          یـست هاي ز   فرموالسیون◄
 10000 غلظـت قبـول حـشرات کامـل در     مـرگ و میـر قابـل   با توجه به . نداشتندکشی  کلی اثر حشرهطور بهام  پی  پی
 از ایـن  اسـتفاده هـا،   نتولید بسیار زیاد نتاج روي غالت تیمار شده و نیز مرگ و میر انـدك آ   روز، 14پس از   ام    پی  پی

  .شود  توصیه نمیبرنجمنشا براي کنترل سرخرطومی  سه سم زیست
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  اهمیت موضوع
 درصد از غـذاي مـردم را تـشکیل    80غالت در تامین غذاي بشر نقش مهمی دارند و در برخی از کشورها بیش از           

 .ارزشـمند هـستند   تهـاي حفاظـت از ایـن محـصوال     ورزان و انبارداران همـواره بـه دنبـال راه    رو، کشا  از این . دهند  می
هـاي   ترین آفات غالت انباري در سراسر جهان است که از دانـه  یکی از مهم) Sitophilus oryzae(سرخرطومی برنج 

ویـژه اسـتان گلـستان خـسارت آن      کند و در ایران و به    غالت مختلف از جمله گندم، جو، برنج، ذرت و غیره تغذیه می           
  .به همین دلیل، این گونه براي انجام بررسی حاضر انتخاب گردید. باشد بسیار زیاد می

هاي سایان و پایـا و   دو نوع خاك دیاتومه به نام  (کشی سه فرموالسیون پودري ایرانی        در این تحقیق، کارایی حشره    
هاي سیرینول، پـالیزین و   به نام(منشا ایرانی  ع فرموالسیون زیستو سه نو) یک نوع کائولن فراوري شده به نام سپیدان     

توانـد   هـا مـی   کـش   استفاده از این حشره.که همگی ساخت شرکت کیمیا سبزآور ایران هستند، بررسی شد       ) تنداکسیر
هـاي مـوثر سـاخت       بـدیهی اسـت اسـتفاده از فرموالسـیون        . جایگزینی بسیار مناسب براي سموم شیمیایی رایج باشد       

ها روي آفـات مختلـف انبـاري و     ي این امر این است که اثر آن الزمه. قرار داردهاي داخلی از هر نظر در اولویت       شرکت
هـا، اسـتفاده از    در صـورت یکـسان بـودن اثـر آن    . هاي خـارجی مقایـسه شـود      غیره به خوبی بررسی و با فرموالسیون      

  .توان توصیه نمود هاي داخلی را می فرموالسیون

کنون تحقیقات بـسیار زیـادي انجـام    تاهاي دیاتومه  هاي خارجیِ خاك    کشی فرموالسیون   ي کارایی حشره    هدر زمین 
چـون روي  . هـا در کنتـرل آفـات انبـاري بـه اثبـات رسـیده اسـت               اند و در موارد زیادي، تـاثیر بـسیار خـوب آن             شده

 سـرخرطومی بـرنج کـار زیـادي انجـام نـشده       ویـژه  هاي ایرانی و بسیاري از آفات انباري مهم در ایران و به  فرموالسیون
. هاي با منشا گیاهی ایرانی مشابه خـارجی ندارنـد، لـذا پـژوهش حاضـر انتخـاب گردیـد        است، و از طرفی فرموالسیون 

تواننـد   میها   این فرموالسیونو دارا بودن کارایی مناسب،  هاي ایرانی     در صورت موثر بودن فرموالسیون    روشن است که    
حفظ سالمت انسان و محـیط زیـست و نیـز    خواهد بود در جهت     این امر گامی     .دونبردي پیشنهاد ش  براي مصارف کار  

  . کنترل آفات انباريبرايهاي خارجی جهت استفاده  واردات فرموالسیوننیاز به عدم 
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  )اتها، جداول و سایر مستند مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
ها روي حـشرات کامـل    موالسیون مورد بررسی و نیز چهار مخلوط آنکشی سه فر تایج نشان داد که کارایی حشره ن

ترتیـب   دهـد کـه بـه     نـشان مـی  1شکل ). =P= 442/11F6,1673 ;0000/0(دار بود  در سطح احتمال یک درصد معنی
داراي (دان سپی+ و نیز پایا ) دار با هم بدون اختالف معنی(سپیدان + پایا + پایا، پایا و سایان + کشی سایان  کارایی حشره
ي پایا را در  توجه به این تیمارها، حضور خاك دیاتومه. تر بود از سایر تیمارها بیش) سپیدان+ دار با سایان  اختالف معنی

ي سایان  دار پایا را در مقایسه با خاك دیاتومه  کارایی بهتر و کامال معنی1چنین، شکل  هم. دهد هر چهار تیمار نشان می
نیز نشان داد کـه  ) 1جدول ) (ارتوگونال(هاي گروهی  انجام مقایسه. دهد ي سپیدان نشان می  شده و نیز کائولن فراوري   

دار بود که با  ها در سطح یک درصد معنی ي انفرادي از آن استفاده از مخلوط دو یا سه فرموالسیون در مقایسه با استفاده
هـاي گروهـی، اسـتفاده از     طبق نتایج مقایسه. ه استتري داشت    بیش ي ترکیبی کارایی کامالً      استفاده ،1توجه به شکل    

دهد چـرا کـه     اهمیت حضور پایا را در مخلوط نشان می1دار نبود، ولی توجه به شکل  تایی معنی مخلوط دوتایی یا سه 
ي کلـی   در نهایـت، مقایـسه  . تـر بـوده اسـت     داري کـم    طور معنی  تایی به   سپیدان از اثر مخلوط سه    + اثر مخلوط سایان    

   .هاي خاك دیاتومه را نشان داد هاي دیاتومه در برابر کائولن فراوري شده، اثر بهتر فرموالسیون یی خاكکارا
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ي میانگین کلی درصد مرگ و میر حشرات کامل سرخرطومی برنج در اثر استفاده از سه نوع فرموالسـیون پـودري                   مقایسه -1شکل  

 اخـتالف  داراي هـم  بـا  و سطح احتمال یک درصد       LSDدر آزمون    مشابهغیر حروف يدارا يها نیانگیم(صورت انفرادي و مخلوط      به
  ).باشند یم دار یمعن
  

  .برنج یسرخرطوم کامل حشرات ریم و مرگ يرو بررسی اثر نوع فرموالسیون پودري به مربوط) ارتوگونال(هاي گروهی   مقایسه-1 جدول
 F P  مجموع مربعات  نوع مقایسه

  0000/0  315/13  191/23  ترکیب دوتایی vsانفرادي 
  0020/0  422/9  411/16  تایی ترکیب سه vsانفرادي 

  < 05/0  239/0  417/0 تایی ترکیب سه vsترکیب دوتایی 
  0100/0  652/6  585/11  کائولنvsخاك دیاتومه 

 


