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 چکیده ی فارسی:

ازگار با سان و نسبتا ارز ،های گیاهی و ترکیبات معدنی طبیعیترکیبات مشتق شده از طبیعت مانند عصاره

بی زین مناستوانند جایگکشی موثر میبودن خاصیت حشره ه شرط داراباشند. این ترکیبات بزیست میمحیط

-ن و حشرهی حاضر سمیت حاد سپیداد استفاده باشند. در مطالعهمور معمول های شیمیاییکشبرای حشره

گندم  ی سبزهنابالغ و بالغ شت زیستی تنداکسیر و دایابون روی مراحل های گیاهی پالیزین، سیرینول،کش

Sitobin avenae (Fabricius)   درصد و  70±5 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 25±2رایط دمایی شدر

 ، سیرینول،ترکیبات پالیزین 50LCساعت تاریکی ارزیابی شد. مقادیر  8روشنایی و ساعت  16ی نوری دوره

ام  و پیپی 1615و  57/414، 11/878، 1106، 65/571ها تنداکسیر، دایابون و سپیدان به ترتیب روی پوره

-ه حشرهاد کام به دست آمد. نتایج نشان دپیپی 1888و  17/526، 1094، 1337، 27/802روی افراد بالغ 

 شد. همچنینبامی ی سبز گندم در مقایسه با سایر ترکیبات موثرترکش دایابون روی مراحل نابالغ و بالغ شته

های کشکیب حشرهباشند. تری بالغ به ترکیبات مورد بررسی حساستر میگی در مقایسه با مرحلهی پورهمرحله

تلفات  افزایش موجب ،شوندتنهایی به کار برده میگیاهی و ترکیب معدنی سپیدان در مقایسه با زمانیکه به 

نترل کناسبی در . نتایج نشان داد که تیمارهای مورد بررسی تاثیر مشوندمیی سبز گندم ی شتهجمعیت پوره

 شته سبز گندم داشتند.  رشدی مراحل مختلف 

 

 .کائولین، سنجییستز، های گیاهیکشحشرهها، کشاختالط آفت، Sitobion avenae : کلیدی هایواژه
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 مقدمه-1

ها یکی از مهمترین آفات محصوالت کشاورزی می باشند. این حشرات از نرخ تولیدمثلی باالیی برخوردار شته

-ور قابل مالحظهطتوانند جمعیت خود را به سرعت و بهشوند، بنابراین میبوده و در مدت زمان کوتاهی بالغ می

روند و به دلیل ها از آفات بسیار مهم محصوالت زراعی به شمار می(. شته1989 ای افزایش دهند )دیکسون

ی گیاهی و ایجاد اختالل در فیزیولوژی گیاه های ویروسی، اثرات زیان بار ناشی از مکیدن شیرهانتقال بیماری

کاهش توانایی فتوسنتز گیاه و اثرات مخرب و  ،لد دودههای ساپروفیت و مومیزبان، ترشح عسلک، رشد قارچ

، فیبیگ و 1380حتی نابودی میزبان شوند )رضوانی  توانند باعث کاهش جدی محصول وسمی بزاق می

ها به دلیل نرخ تولیدمثل باال، بکرزایی و در (. همچنین اکثر شته2000 من و ایستاپ، بلک1998 پوالینگ

ی سبز (. شته1989 شوند )کارورجزء آفات مهم محصوالت زراعی محسوب میصورت فقدان دشمنان طبیعی 

، به علت قدرت تولیدمثلی باال Sitobion avenae (Fabricius) (Hemiptera: Aphididae)گندم، 

باشد که در سراسر ایران گسترش دارد. این شته عالوه بر گندم، به جو، برنج، ترین آفات گندم مییکی از مهم

های سبز ها و خوشهچاودار، یوالف، انواع سورگوم، ذرت، برنج و گندمیان وحشی حمله کرده و از برگارزن، 

 ، فرهادی1388 ، به نقل از خانجانی1365فرد حجت و آزمایش ،1340بخش نماید )فرحمیزبان خود تغذیه می

های . این آفت زمانی که بوتهای داشته و در اکثر نقاط جهان انتشار دارد(. این حشره پراکنش گسترده1389

ها، غیر طبیعی شدن، توقف ها تغذیه می کند و باعث پیچیدگی برگگیاه میزبان سبز و شاداب هستند از برگ

(. این 1388 شود )به نقل از خانجانیها و کاهش وزن هزاردانه میها، چروکیدگی دانهرشد، ضعیف شدن بوته
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 ،1365 فردباشد )حجت و آزمایشرد جو و ویروس موزائیک جو میحشره قادر به انتقال ویروس کوتولگی ز

الوقوع (. افزایش مداوم جمعیت، انسان را با مشکالت متعددی از جمله گرسنگی قریب2000 من و ایستاپبلک

از یک طرف و آلودگی زیست محیطی از طرف دیگر مواجه ساخته است. برای تغذیه جمعیت در حال رشد 

های موثرتری برای کنترل آفات در کشاورزی طراحی شود گیری از وقوع گرسنگی باید روشجامعه بشری و جلو

دهند استفاده شود. در های محیطی را کاهش میهایی که آلودگیو باید در راه رسیدن به این هدف از روش

زارش شد، به ( در اکثر کشورهای اروپایی گSitobion avenaeکه طغیان شته برگ برنج ) 1968اروپا تا سال 

های ( خسارت شته1979(. به گزارش وریجکن )1979 شد )ویکرمن و وراتنها توجه نمیخسارت مستقیم شته

ها شدت یافته غالت در دو دهه گذشته خصوصا در غرب اروپا در حال افزایش بوده و به تبع آن مبارزه با آن

 است. دالیل این افزایش عبارتند از:

در نتیجه  شود وباعث افزایش تولیدمثل شته می به ویژه مصرف مقادیر بیشتر ازت ت وهای کشتغییر روش -الف

 یابد. تراکم کلنی شته افزایش می

 گذارد. ارچی که روی شکارگرهای شته تاثیر منفی برجای میهای قهای هرز و بیماریکنترل شیمیایی علف -ب

های طق معتدله جهان گاهی جمعیت شته( در اکثر منا1991همچنین به گزارش سیمون و همکاران )

-رسد. چنین طغیانغالت در مزارع گندم و جو طی بهار و تابستان افزایش یافته و به سطح زیان اقتصادی می

هایی در چند کشور جهان از جمله در انگلستان، هلند، بلژیک و فرانسه مشاهده شده است. کنترل موثر آفات 

خوار بیش از یک و عموما تعداد زیادی و اکثر حشرات گیاه ستا هایک ضرورت حتمی در کلیه اکوسیستم

دشمن طبیعی دارند. با توجه به اهمیت کنترل آفات از نظر تامین مواد غذایی و بهداشت، جامعه بشری همواره 

ها پس از سن گندم از خطر برای حل این مشکل بوده است. در ایران شتههای اقتصادی و بیدر جستجوی راه

رویه از سموم شیمیایی به منظور ی بی(. استفاده1371 و جو می باشند )به نقل از بهداد ات مهم مزارع گندمآف

ها، افزایش جمعیت آفات ثانویه، جایگزینی آفات، کشکنترل آفات موجب ایجاد مقاومت حشرات به حشره

ی و از بین رفتن دشمنان طبیعی زایی و اثرات سوء زیست محیطزایی و جهشکاهش اثرات سموم، اثرات سرطان
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های سازگار با اکوسیستم در مبارزه با آفات الزامی است. یکی از گردد. بنابراین استفاده از روشآفات می

باشد. خطر برای انسان و محیط زیست استفاده از ترکیبات گیاهی جهت کنترل حشرات آفت میراهکارهای کم

ی گیاهی و ترکیبات معدنی اشاره نمود که منشاء گیاهی و معدنی دارند هاکشتوان به حشرهدر همین راستا می

توان به های گیاهی میکششود. از جمله حشرهلذا از جنبه ی شیمیایی این روش )کنترل شیمیایی( کاسته می

عی را های ثانویه گیاهان بوده و نقش دفاهای استخراج شده از گیاهان اشاره کرد که به عنوان متابولیتعصاره

کنند.  با توجه به اهمیت این ترکیبات و همچنین کاهش خطرات ناشی از ترکیبات برای گیاهان بازی می

ها الزم و ضروری به نظر سنتزی و مصنوعی ارزیابی اثرات این ترکیبات جدید بر روی موجودات هدف مانند شته

 رسد.می

ه ین مطالعرد، در اخطر داهای کمکشتفاده از آفتهای مدیریت آفات تاکید بیشتری بر اساز آنجا که برنامه

عدنی مکش گیاهی )پالیزین، سیرینول، تنداکسیر و دایابون( و یک ترکیب اثرات کشندگی چهار حشره

رکیبات تیری این گکارتا امکان به گرفتروی شته سبز گندم مورد بررسی قرار و تاثیر اختالط آنها )سپیدان( 

 ز گندم ارزیابی گردد.شته سب آفتجهت مدیریت 

 

 گندم-1-1

 ه گندمچتاریخ-1-1-1

 Triticum monococcum( به نام اینکورن نظیر 2n=14های وحشی از گروه دیپلوئید )گندم

(Linnaeus) های بلوط جنوب غربی ایران، ی گرامینه در جنگلهایی از تیرهبه طور طبیعی همراه با علف

 Triticum aestivum(. گندم 1382 روید )خدابندهیشمال غربی عراق، جنوب شرقی ترکیه م

(Linnaeus)  گذاری توسط واویلف نام 1853یکی از مهمترین غالت و غذای اصلی بشر است که در سال

هزار سال قبل از میالد  15تا  10(. مبدا اصلی آن جنوب غرب آسیا بوده و از 1991 گردید )النجر و هیل
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استقرار آن در شرایط  Triticumه شده است. به دلیل تنوع ژنتیکی جنس مسیح برای تغذیه از آن استفاد

 (. 2006 پذیر است )تولمیمتفاوت آب و هوایی امکان

 

 

 

 میزان عملکرد -1-1-2

رود و با تولید ساالنه در حدود ترین در ایران به شمار میگندم مهمترین محصول کشاورزی در جهان و عمده

درصد  90قام اول را در بین محصوالت زراعی به خود اختصاص داده است. تقریبا میلیون تن در جهان، م 450

درصد از کل ماده خشک خوراکی با منشا  20شود و حدود ها مصرف میتولید گندم مستقیما توسط انسان

 نماید. در بسیاری از کشورهای دنیا گندم )به عنوان غذای اصلی مردم( اکثرا درگیاهی جهان را تامین می

(. در ایران سطح زیرکشت گندم آبی و 1385 شود )حیدری و همکارانمناطق خشک و نیمه خشک کشت می

 28/976و  3455میلیون هکتار و متوسط عملکرد  90/3و  46/2به ترتیب  1390-1389دیم در سال زراعی 

زا در امل خسارتکیلوگرم در هکتار بوده است. همچنین سطح خسارت دیده گندم آبی و دیم بر اثر کلیه عو

(. خسارت آفات و 1390 تن بوده است )بی نام 2145148و  1001611به ترتیب  1390-1389سال زراعی 

لکرد گندم در کشور است های هرز و مدیریت صحیح کنترل آنها یک عامل مهم کاهش عمها، علفبیماری

یک صد میلیون تن غله در اثر انواع  (. براساس آمار سازمان خواروبار جهانی ساالنه بیش از1371 )آهون منش

(. غالت و بخصوص گندم از مهمترین محصوالت کشاورزی و استراتژیک 1370 دیرود )زمرآفات از بین می

درصد کالری مورد  80است که بیش از نصف سطح زیر کشت اراضی جهان را به خود اختصاص داده و حدود 

تقریبا چهار پنجم سطح اراضی اختصاص به کشت غالت دارد کند و در ایران نیاز جمعیت جهان را تامین می

(. اهمیت اقتصادی گندم چه از نظر میزان تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر 1373 انی)رضو

بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی محیط، امکان تولید گیاه دیگر  الت بوده و در مناطقی که به علت دارامحصو
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-ی انسان و در درجهی اول برای تغذیه(. تولید گندم در درجه1382 لید نمود )خدابندهندم توتوان گنباشد می

باشد. اهمیت گندم بیشتر مربوط به خواص ی طیور، حیوانات و مصارف صنعتی دیگر میی دوم برای تغذیه

ه گندم موجب فیزیکی و شیمیایی موادی است که دانه آن را تشکیل می دهند. خواص گلوتن موجود در دان

شود که در چنین حالتی می توان انواع نان، بیسکویت، شیرینی و غذاهای مختلف را با آن ورآمدن خمیر می

 (. 1382 یه کرد )خدابندهته

 آفات گندم-1-1-3

م اولیه از گند یکنندهتغذیهخوار شناسایی شده است که به عنوان ی گیاهگونه حشره 70در ایران بیش از 

ندم ه محصول گبزا های خسارتها اشاره نمود. از شتهتوان به شتهوند که از مهمترین آنها میشمحسوب می

 (. 1388 خانجانی م اشاره نمود )به نقل ازی معمولی گندی سبز گندم، شته روسی گندم و شتهتوان به شتهمی

 

 Sitobion avenae (Fabricius)ندم، گی سبز شته-1-1-3-1

 بندیردهجایگاه -1-1-3-1-1

جایگاه این  ی سبز گندم به اسامی شته سبز انگلیسی گندم، شته گندم و شته غالت نیز معروف است.شته

 (:1999، جنکینز و همکاران 1990 من و همکارانبلک بندی حشرات به شرح زیر است )حشره در رده

Classification: 

Kingdom: Animalia 

Phylum: Arthropoda 

Class: Insecta 

Order: Hemiptera 

Suborder: Sternorrhyncha 

Superfamily: Aphidoidea 

Family: Aphididae 
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Subfamily: Aphidinae 

Tribe: Macrosiphini 

Genus: Sitobion 

Species: avenae 

Scientific name: Sitobion avenae (Fabricius) 

Synonyms: Macrosiphum avenae (Markkula); Aphis avenae (Fabricius) 

 

 شناسی:ریخت-1-1-3-1-2

وت ای متفاهقهو طی از زرد تا سبز، قرمز و حتیبز گندم، بسته به بیوتیپ و فاکتورهای محیرنگ بدن شته س

های دن شتهمتر و طول بمیلی 3/3تا  3/1های بی بال (. طول بدن شته1999 )جنکینز و همکارانباشد می

ی رنگ می باشد. دود و انتهای ساق، ران و پنجهمتر است. کورنیکول و شاخک سیاه میلی 9/2تا  6/1دار بال

ارای چهار سن (. این شته د1990من و همکاران بلک، 1983 لیکورسیزطول کورنیکول دو برابر طول دم است )

ش بندی ی سن سه و چهار دارای شاخک شپوره ،ی سن یک و دو دارای شاخک پنج بندیپورگی است، پوره

ی هدر پور ی سن یک است. بند سوم و چهارم شاخکسن دو بلندتر از پورههستند. بند سوم شاخک در پوره 

 . (1983 ندتر از بند چهارم است )لیکورسیزی سن چهار بند سوم بلاندازه و در پورهسن سه هم

 

 شناسیزیست-1-1-3-1-3

به صورت زمستانگذرانی این شته در مناطق با زمستان سرد به صورت تخم و در مناطق با زمستان مالیم 

های صورت گرفته (. براساس بررسی2007 من و ایستاپباشد )بلکی گرامینه میی بکرزا روی گیاهان تیرهماده

شوند، افراد های زمستان گذران در انتهای زمستان تفریخ میی زندگی این شته در فرانسه، تخمدر مورد چرخه

-دار و بیشوند. به دنبال آن نسل های بکرزای بالمی دار در نسل بعد تولید شده و باعث پراکندگی جمعیتبال

های زمستانگذران را گذار ظاهر شده و تخمهای تخمدار و مادهآیند. در پاییز نرهای قرمز بالبال به وجود می
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ها ی زندگی خود را روی گرامینه(. این حشره تمام دوره1977 گذارند )مولری گرامینه میروی گیاهان تیره

 (. 1365 فردکنند. تاکنون فرم جنسی آن از ایران جمع آوری نشده است )حجت و آزمایشمیسپری 

 

 

 

 

 

 الف

 

 ب
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 ج

)منبع:  اشکال مختلف شته ی سبز گندم. الف( شته بال دار ب(شته ی بی بال ج( پوره ها -1شکل 

/unlimited.photoshelter.comhttp://visuals) 

 

 ی خسارتی میزبانی و نحوهپراکنش جغرافیایی، دامنه-1-1-3-1-4

-کاری جهان باعث خسارت میگندم دارای پراکنش جهانی است و در بسیاری از مناطق گندم سبزی شته

(، اهواز، نوشهر، 1371 دادتهران )به نقل از بههمدان، کرمانشاه،  شهرهای(. در ایران نیز از 1994 شود )ردکنکو

(. در ایران تاکنون از روی گندم، جو، 1365 فردشده است )حجت و آزمایشآوری آمل، خلخال و شیراز جمع

شته سبز گندم،  فعالیت(. 1388 خانجانیچاودار، یوالف و سایر گندمیان وحشی گزارش شده است )به نقل از 

( در ایاالت متحده 1974طبق گزارش کمپبل و همکاران )  د.شوشروع میدر بهار زودتر از سایر آفات گندم 

ی رشد محصول شود. سپس جمعیت در اواسط مرحلهدر ابتدای فصل تشکیل می S. avenaeآمریکا کلنی 

 .Sبه همراه  S. avenaeرسد. در آمریکا کاهش پیدا کرده و در زمان رسیدن خوشه به بیشترین میزان خود می

graminum ها به گندم وارد میترین آفات گندم بوده و میزان خسارتی که توسط آناقتصادی ترین ومهم-

ندم وابسته است )هاگور و ی رشدی گی تغذیه، نوع واریته و مرحلهشود، به گونه، تراکم جمعیت، طول دوره

کرمن پا گزارش شده است )ویاز ارو 1978تا  1968های طی سال S. avenae(. طغیان شدید 2000 همکاران

ها، ساقه و خوشه، ترشح عسلک و انتقال عوامل بیماریزا از یک گیاه به (. این شته با تغذیه از برگ1979 و راتن

http://visualsunlimited.photoshelter.com/
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شود. ترشح عسلک باعث تجمع قارچ فوماژین و اختالل در گیاه دیگر باعث خسارت مستقیم و غیرمستقیم می

 .Sی شته .شودها میدانه و چروکیدگی دانهی مستقیم شته از گیاه باعث کاهش وزن هزارفتوسنتز و تغذیه

avenae ( یکی از ناقلین مهم ویروس زرد کوتولگی جوBYDV-PAV and BYDV-MAV است، که )

 (.1990 کند )بلک من و همکاراناین ویروس را به صورت پایا منتقل می

 

 

 

 اهشته خسارت-1-1-3-2

ی ایچیدهپولیدمثلی جنسی و غیرجنسی، زندگی ها به دلیل دارا بودن حالت چندشکلی و توانایی تشته

آفات  ند، به عنوانکه این حشرات به عنوان ناقل ویروس های بیماریزا گزارش نشده بود 1950دارند. تا قبل از 

های گیاهی ی سلول(. این حشرات با مکیدن شیره1951 شدند )اوسوالد و هوستونمهم کشاورزی شناخته نمی

ر دسارتی که ند. خشوزا از یک گیاه به گیاه دیگر باعث خسارت مستقیم و غیرمستقیم میو انتقال عوامل بیماری

تر از ی شود بیشمیجاد ااثر تزریق مواد سمی به درون بافت گیاه و یا با انتقال ویروس های بیماری زا به گیاهان 

آمدن عوارضی  عث به وجودی شته ها باتغذیه .خسارتی است که در اثر تغذیه مستقیم از گیاه ایجاد می شود

ن در سطح چ فوماژیهای گیاه و رشد قارشود. گاهی اندامها و ریزش میوه و گل میمانند زردی و پیچیدگی برگ

 های رنگ پریدههها همراه با توقف رشد، بروز لک(. خسارت مستقیم شته1979 شود )ویکرمن و راتنها میبرگ

قیم از ی مستیهها با تغذم شدن میزان محصول است. بسیاری از گونهها و کی برگای شدن لبهیا سرخ، لوله

ای هیماریها با انتقال بی غالت خسارتی شبیه به خسارت سن گندم دارند. خسارت غیرمستقیم شتهدانه

 فردزمایشآویروسی موزائیک جو، نوار زرد گندم و جو، کوتولگی ذرت و موزائیک خفیف برنج است )حجت و 

1365.) 
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 هاروش های کنترل جمعیت شته-1-1-3-3

 ارقام مقاوم -1-1-3-3-1

منابع  ناساییشهای مناسب برای کنترل هر آفتی است. در رابطه با استفاده از ارقام مقاوم یکی از روش

شکاریان و  هایی توسطبررسی D. noxiaی مقاومت و تعیین مکانیسم های مقاومت ارقام گندم در برابر شته

خیلی از  ( صورت گرفته است. در1379( و موحدی و همکاران )1379(، کاظمی و همکاران )1379همکاران )

-سارت کمخر نسبی کنند و یا بطوتری روی آنها تغذیه میموارد ممکن است گیاهانی دیده شوند که یا آفات کم

ه مقاومت ب ه نوعیدیگر کشود. این اختالفات فردی یک گیاه با گیاهان تری از فعالیت آفات به آن ها وارد می

براساس  گیاه ی مقاومتآفات است، معموال دالیل ژنتیکی دارد. مقاومت گیاهان به آفات نسبی بوده و درجه

ذا در ردد. لگبینند، تعیین میمقایسه با گیاهان حساس که در شرایط آزمایشگاهی مشابه به شدت صدمه می

-ثی کمت مورورقمی است که در شرایط محیطی یکسان به صور توان گفت که رقم مقاومتعریف ارقام مقاوم می

قام ا سایر اربقایسه ی نسبی بوده و در متر از سایر ارقام آلوده شده و یا خسارت ببیند. پس مقاومت یک پدیده

امترهای رشدی شته ها در رابطه با بررسی ارقام مقاوم بر پار(. 1995 شگیرد )پاندا و خومورد ارزیابی قرار می

و ویسی و  (1385مطالعات مختلفی انجام گرفته است که ازجمله آنها می توان به مطالعات کاظمی و همکاران )

 ( اشاره نمود. 1392همکاران )

 

 کنترل زراعی-1-1-3-3-2

هزینه ولی موثر است. اگرچه ممکن است کنترل کاملی را سبب نشود ولی کنترل زراعی روشی بسیار کم

تواند آفت را زیر سطح زیان اقتصادی نگه دارد. در این روش اکوسیستم ای کنترل میههمراه با سایر روش

عوامل منفی برداری اقتصادی با حداقل برخورد با ترین بهرهشود که بهینهزراعی طوری طراحی و تنظیم می

الت های غالت محدود است. تاریخ کاشت غهای کنترل زراعی شته(. راه1387 محیطی حاصل شود )سراج
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ی گذارد. یک رابطهاثر می BYDV (Barley yellow dwarf virus)های ناقل پاییزه روی جمعیت شته

های غالت افزایش را در شته mrکود نیتروژن و رشد شته وجود دارد. مقدار باالی نیتروژن،  یاستفادهمثبت بین 

 (.2007 دهد )پوالینگ و همکارانهش میدهد، بنابراین محدود کردن کودهای نیتروژنه تراکم شته ها را کامی

 

 

 

 

 کنترل بیولوژیک-1-1-3-3-3

زنبورهای  ترینمهم .گیرندی پارازیتوئیدها و شکارگرهای متعددی قرار میهای غالت مورد حملهشته

هستند.  Aphidiinaeو زیرخانواده ی  Braconidaeهای غالت در ایران متعلق به خانواده ی پارازیتوئید شته

و  Aphidius uzbekistanicus (Luzhetzki) ،Aphidius rhopalosipi (Stefani)ورهای زنب

Praon volucre (Holiday)ترین پارازیتوئیدهای شته ، به عنوان مهمS. avenae ، زنبورهای

Diaeretiella rapae (M’Intosh)  وP. volucre ترین پارازیتوئیدهای شته به عنوان مهمD. noxia  و

ترین به عنوان مهم Aphidius colemani (Viereck)و   P. volucre، A. rhopalosipiی زنبورها

 (.2008 ناند )رخشانی و همکارااز نقاط مختلف ایران گزارش شده S. graminumی پارازیتوئیدهای شته

 

 روش شیمیایی-1-1-3-3-4

بیشتر  1989ستند. تا سال های جدید هکشی حشرههای اصلی هدف برای توسعهها یکی از گروهشته

های کشحشرهاکثر ها از گروه ارگانوفسفات ها و کاربامات ها بود، اگرچه های رایج برای کنترل شتهکشحشره

این دو گروه سیستمیک و نسبتا پایدار بودند ولی خیلی سمی بوده و روی بسیاری از حشرات مفید نیز اثر 

ها شدند ولی به دلیل نداشتن اثر روئیدها جایگزین ارگانوفسفاتمخرب داشتند. در بسیاری از موارد پایرتی
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های مناسبی نبودند. کشگذاشتند و بنابراین شتهی وسیعی از حشرات غیرهدف اثر میسیستمیک روی دسته

ها مخصوصا کششدند ولی بعضی از حشرهبه صورت اسپری استفاده می 1980ی ها در دههکشاکثر شته

شوند. بعضی از گیاهان مانند گندم و جو با ضدعفونی بذر صورت گرانول در خاک استفاده میها به کاربامات

ها مفید است کشقی از حشرهطها جهت تشویق به استفاده منشوند. تعیین آستانه کنترل برای شتهحفاظت می

پنج  S. avenaeکنترل  ی قدیمی برایهای زیادی دارد. در غالت آستانهولی تعیین این آستانه نیاز به بررسی

درصد( سطح آستانه را  75ها )دهی بود، ولی امروزه براساس آلودگی پنجهشته به ازای هر سنبله قبل از گل

 (. 2007 کنند )دوارتعیین می

یعی برای دشمنان طب کش، مشکالت جدی نظیر سمیت مستقیمی سموم آفترویهاز طرفی کاربرد بی

-ماندهکش، باقیت به آفتها، انسان، بروز مقاومت در آفات نسبها، ماهیافشان، گردهها و شکارگرها()پارازیتوئید

(. 2001 نکارات )راجا و همی سم در محصوالت غذایی، اثرات سوء زیست محیطی و غیره را به دنبال داشته اس

ندکی ر سوء ااثیها اندیشید که از نظر زیست محیطی تبه روش جایگزینی برای کنترل شتهبایستی بنابراین 

یط دارند ر محمی دداشته و دارای سمیت کمی برای پستانداران و موجودات غیرهدف بوده و دوام و پایداری ک

ی و ترکیبات های گیاهکشتوان به حشره(. در همین راستا می2007 ، جرج و همکاران2005)لیو و همکاران 

ه ایی( کاستل شیمیی شیمیایی این روش )کنتراز جنبه لذا ،معدنی اشاره نمود که منشاء گیاهی و معدنی دارند

عنوان  کرد که به های استخراج شده از گیاهان اشارهتوان به عصارههای گیاهی میکششود. از جمله حشرهمی

بات این ترکی ه اینکهبا توجه بکنند.  متابولیت های ثانویه گیاهان بوده و نقش دفاعی را برای گیاهان بازی می

کاهش  خود گیاهان ساخته شده و ترکیب سنتزی نمی باشند، می توانند نقش مهمی را در راستایتوسط 

دات موجو خطرات ناشی از کاربرد ترکیبات سنتزی و شیمیایی از جمله اثرات سوء بر روی پستانداران و

ی و ت سنتزبا توجه به اهمیت این ترکیبات و همچنین کاهش خطرات ناشی از ترکیباغیرهدف داشته باشد. 

 رسد.ر میبه نظ ها الزم و ضروریمصنوعی ارزیابی اثرات این ترکیبات جدید بر روی موجودات هدف مانند شته
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 مروری بر مطالعات گذشته -1-2

ه اخته شدخطر برای موجودات غیرهدف شنکش های با منشا گیاهی و معدنی به عنوان ترکیبات کمحشره

وضوع این م روند. در راستایم شیمیایی سنتتیک و مصنوعی به شمار میاست که جایگزین مناسبی برای سمو

 مطالعات مختلفی انجام گرفته است. 

 Ectomyelois ceratoniae( در مطالعه کاربرد کائولن در کنترل کرم گلوگاه انار 1389مشیری )

Zeller درصد، به ترتیب  15ئولن گزارش کردند که میزان آلودگی به کرم گلوگاه انار در تیمارهای شاهد و کا

 درصد بود. 5/2و  3/9

های بر شته .Melia azedarach L( تاثیر عصاره اتانولی دانه گیاه زیتون تلخ 1390ساالری و همکاران )

 Myzus persicaeو شته سبز هلو  Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)جالیز 

(Sulzer) ساعت،  24لیتر پس از میکرولیتر در میلی 60 تند که در غلظارزیابی کردند. ایشان گزارش کرد

بود. همچنین   داری بیشتر از شته سبز هلودرصد، به طور معنی 95درصد تلفات در شته جالیز با میانگین 

 7/13ساعت به ترتیب  24عصاره اتانولی گیاه زیتون تلخ برای شته جالیز و شته سبز هلو پس از  50LCمیزان 

 لیتر محاسبه شد.کرولیتر در میلیمی 0/15و 

 ن برای کنترلی فلفل قرمز، سیر و صابون پالیزی( در بررسی تاثیر عصاره1392دانای طوس و همکاران ) 

زمایش در شرایط صحرایی گزارش کردند که ترکیبات مورد آ Agonoscena pistaciaeی پسیل پسته، پوره

فل قرمز ی فلعصاره های پسیل پسته داشتند و در این میانل پورهام، تاثیر خوبی در کنترپیپی 2000با غلظت 

  است. با به جا گذاشتن بیشترین تلفات در جمعیت آفت کارایی بهتری نسبت به ترکیبات دیگر داشته

ته رز های شکش گیاهی دایابون روی پورهی سمیت تماسی حشره( در مطالعه1393دلیر و همکاران )

Macrosiphum rosae 50ارش کردند که مقدار گزLC  ساعت از اسپری به ترتیب  48و  24بعد از

 بوده است.ام پیپی 98/4272و  79/5112
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سته پ( در بررسی تاثیر صابون گیاهی روغن نارگیل روی پسیل معمولی 1393فرازمند و همکاران )

Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer دست آمده، گزارش کردند که براساس نتایج ب

پاشی ن محلولپاشی، در درختاروز پس از محلول 7ی پسیل پسته، در زمان میانگین درصد کارایی روی پوره

درصد بوده  81و  78، 69، به ترتیب ماپیپی 2500و  2000، 1500های با غلظت کش پالیزینشده با حشره

ام، پیپی 0002( با غلظت SL ®ل )پالیزین است. لذا محلول پاشی درختان پسته با صابون گیاهی روغن نارگی

 آمیزی خسارت پسیل معمولی پسته را کاهش دهد.تواند به طور موفقیتمی

مراحل  های پونه و زنجبیل بر روی( در بررسی سمیت حاد کائولن و اسانس2014وجودی و همکاران )

ت شرایط آزمایشگاهی تح  Callosobruchus maculatusای حبوبات سوسک چهار نقطهرشدی مختلف 

نین ا همچگزارش کردند که اسانس پونه سمیت به مراتب باالتری نسبت به گیاه زنجبیل داشته است. آنه

رتیب ای به تی تخم و حشرات کامل سوسک چهارنقطهکائولن برای مرحله 50LCگزارش کردند که مقدار 

 مربع بود. مترگرم بر سانتیمیلی 18/0و  71/0

های گیاهی بر روی شپشک کش( در ارزیابی اثرات تعدادی از حشره2012ران )احمدی و همکا

Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Psoducoccidae)  گزارش کردند که تیمارهای برتر

درصد تلفات  86و  94ام( به ترتیب منجر به پیپی 1500)سینرژیست( به همراه تنداکسیر و پالیزین )با غلظت 

  درصد تلفات گردید. 83ام( منجر به پیپی 2500و تیمار برتر به همراه سیرینول )با غلظت 

بر روی  کشی سم گیاهی پالیزین و دو سم شیمیایی( تاثیر حشره1390آباد و همکاران )کبیری رئیس

ته دشمن طبیعی پسیل معمولی پس Psyllaephagus pestaciaشفیره و حشرات کامل زنبور پارازیتوئید 

Agonoscena pistaciae  را مقایسه نمودند. براساس نتایج بدست آمده  و براساس طبقه بندیIOBC  سم

به عنوان   درصد تلفات( 45درصد تلفات( به همراه سم کنسالت ) 5/52ام )پیپی 2500پالیزین در غلظت 

ه عنوان درصد تلفات( ب 5/92ی مذکور شناخته شدند و سم موسپیالن )خطر برای دشمن طبیعترکیبات کم

 کش با خطر متوسط معرفی گردید.حشره
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Evaluating the effects of botanical and mineral compounds on 

Sitobion avenae Fabricius (Hemiptera: Aphididae) 

 

 

Abstract: 

Naturally derived compounds such as plant extracts and natural mineral are relatively 

cheap and environmentally friendly and would be suitable alternatives for currently used 

chemical insecticides if they have high insecticidal effectiveness. In the present study, 

acute toxicity of Sepidan and botanical insecticides of Palizine, Sirinol, Tondeksir and 

Dayabon were assessed on immature and mature stages of Sitobion avenae (Fabricius) at 

25 ± 2 °C, 70 ± 5% R. H. and photoperid 16: 8 h (L:D). LC50 values of palizine, sirinol, 

tondeksir, dayabon and sepidan were 571.65, 1106, 878.11, 414.57 and 1615 ppm for 

nymph stage and 802.27, 1337, 1094, 527.17 and 1888 ppm for mature stage, 

respectively. The result showed that dayabon was more effective against immature and 

mature stages of S. avenae compared with the other compounds, and also the immature 

stage of S. avenae were more susceptible against insecticides compared with mature 

stage. The combination of tested botanical insecticides with sepidan increased mortality 

of S. avenae nymphs compared with their application alone. It was found that tested 

treatments had suitable effect in controlling different stages of S. avenae. 

 

Key words: Bioassay, botanical insecticides, combination effects, kaolin, Sitobion 

avenae. 
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