اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،2زمستان9318
گی 

بررسی اثر اسیدیته آب روی کارایی حشرهکشهای اسپیروتترامات و ایمیداکلوپراید علیه
پسیل معمولی پسته  Agonoscena pistaciaeدر شرایط صحرایی

بنتالهدیمرادی،9زهراشیبانیتذرجی*4ومهدیبصیرت3


 - 9دانشجویکارشناسیارشد،گروهحشرهشناسی،واحدرفسنجان،دانشگاهآزاداسالمی،رفسنجان،ایران
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تاریخدریافت18/42/41:تاریخپذیرش18/94/99:

چکیده
یکی از مسائل مهمی که روی کارایی حشرهکشها بر علیه پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae ،
) Burckardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridaeمهمترین آفت از گروه آفات درجه اول پسته ایران،
موثر است ،اسیدیته آبی است که برای سمپاشی استفاده میشود .در این پژوهش اثر حشرهکشهای اسپیروتترامات
(مونتو®  )SC 10%و ایمیداکلوپراید (کنفیدور®  )SC 35%بههمراه ترکیبات کاهنده اسیدیته آب (رکتیفایر® و
سیترال  ،)® pHبر کاهش انبوهی جمعیت تخم و پورهی پسیل معمولی پسته در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی
در چهار تکرار بررسی شد .نمونهبرداری یک روز قبل و  14 ،41 ،7 ،3و  12روز پس از سمپاشی انجام شد .نتایج نشان
داد که اضافه نمودن سیترال  pHو رکتیفایر ،تاثیر معنیداری بر افزایش کارایی حشرهکشهای اسپیروتترامات و
ایمیداکلوپراید ،برای کاهش جمعیت تخم نداشت و تنها در هفت روز بعد از سمپاشی ،ترکیب ایمیداکلوپراید +
رکتیفایر ( 14/82درصد کاهش جمعیت تخم) سبب افزایش معنیدار کارایی آن شد .نتایج تاثیر تیمارهای مختلف روی
جمعیت پوره پسیل معمولی پسته نشان داد که در تمام زمانهای نمونهبرداری میزان تاثیر حشرهکش بههمراه مواد
کاهنده اسیدیته بیشتر از میزان تاثیر کاربرد حشرهکش بهتنهایی بود ،اما تاثیر آنها معنیدار نبود و فقط در سه و
هفت روز بعد از تیمار ،ترکیب رکتیفایر توانست تاثیر حشرهکش ایمیداکلوپراید را بهطور معنیداری افزایش دهد،
بهطوریکه درصد کاهش جمعیت پوره در تیمار ایمیداکلوپراید  +رکتیفایر در روزهای مذکور نمونهبرداری  19/43و
 13/13درصد ثبت شد.

کلیدواژهها :اسپیروتترامات ،ایمیداکلوپراید ،بافر ،رکتیفایر ،سیترال  ،pHکیفیت آب ،هیدرولیز


مقدمه

(.)Amirghasemi and Soozani, 2008آفاتپستهازدیر

پسته ( )Pistacia vera L.یکی از مهمترین

بودهاند ،زیرااز
بازازعمدهمسائلکاهشتولیدپستهدرایران 

محصولهای باغی و کاالهای صادراتی ایران ،از اهمیت


تنوعوگستردگیخاصیازنظرتعددگونهونحوهخسارتو

اقتصادی ویژهای بین محصوالت کشاورزی برخوردار است

روشمبارزهبرخوردارهستند.درشرایطفعلی،پسیلمعمولی

4

کشهایاسپیروتتراماتوایمیداکلوپراید...
حشره 
مرادیوهمکاران :بررسیاثراسیدیتهآبرویکارایی 

پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and

اسیدیته بیشتر هیدرولیز میشوند(.)Rotich et al., 2006

) ،Lauterer (Hemiptera: Aphalaridaeیکی از

لذا استفاده از مواد کاهنده اسیدیته آب میتواند باعث

مهمترین آفات در باغهای پسته کشور است .این آفت در


کشهاشود.
افزایشکاراییحشره 

دوبهطور

همهمناطقپستهکاریکشور ،جمعیتباالیی دار

تقریبی همه ساله خسارت اقتصادی قابل توجهی ایجاد

نتایج پژوهشی در رابطه با اثر کشندگی حشرهکش
9

ترکیباتفعالکنندهسطحغیر

اسپیروتترامات بههمراهبرخی
3

4

میکند ( .)Mehrnejad, 2002با توجه به اینکه جمعیت

یونیازجملهصابونسیترال واکتیواتورسیترال رویپسیل

این آفت هر ساله در حد طغیانی است ،بنابراین ناگزیر به

نشاندادکهجمعیتپورهها

معمولیپسته   A. pistaciae

کشهایشیمیاییهستیم.چندنسلیبودنو
استفادهازحشره 

در تیمارهای مختلف ،طی روزهای اول تا هفتم پس از

توانایی تولید مثل باالی این آفت ،همچنین رعایت نکردن

محلولپاشی،کاهشیافتهاست(.)Alipour et al., 2018


پاشیهای بدون آگاهی توسط
سم 
آستانه زیان اقتصادی و  

اینکهیکیازدالیلکاهشاثربرخی از
بنابرایننظربه  

کشها در طی چندین
کشاورزان و استفاده مداوم از حشره 

سمپاشی
کشها ،کیفیتپایینآباستفادهشدهبرای  
حشره 


سال باعث ایجاد مقاومت ،از بین رفتن دشمنان طبیعی و

وازآنجاییکهاستفادهازاسیدها

وبهویژهاسیدیتهآباست


طغیان این آفت و وجود باقیمانده حشرهکش در محصول

برای کاهش اسیدیته آب مصرفی باعث کاهش غیرقابل

یقهایی
شدهاست(.)Mehrnejad, 2002بنابراینانجامتحق 

کنترلاسیدیتهشدهوممکناسترویکاراییحشرهکشو

بهنظر
کشها ضروری  
روشهایافزایشکاراییحشره 
روی  

سمپاشی تاثیرمنفیداشتهباشد،لذادراینتحقیق
نیز ادوات  

یرسد(.)Panahi et al., 2013
م 

تاثیر استفاده از مواد کاهنده اسیدیته (سیترال  pHو

کشها
یکیازمسائلمهمیکهرویعدمکاراییحشره 

2

کش
حشره 
رکتیفایر ) بهعنوان بافر روی کارایی دو  
®

®

موثر است ،اسیدیته ( )pHآبی است که حشرهکش به آن

اسپیروتترامات (مونتو ) و ایمیداکلوپراید (کنفیدور )

میشود.
سمپاشی  
اضافه شده و در نهایت روی درختان  

برای کاهش جمعیت تخم و پوره پسیل معمولی پسته در

متأسفانه آبی که از اغلب چاههای کشاورزی استانهای

شرایطباغموردبررسیقرارگرفت.

میشود،قلیاییبودهو اسیدیته آن
پستهخیزکشوربرداشت 

باالاست ( .)Jamalizadeh, 2011اسیدیتهباالیآبمورد
سمپاشی ،موجب شکسته شدن فرموالسیون
استفاده در  
مورداستفادهوکاهشتاثیرآنهارویآفت

کشهای 
حشره 

آبهای قلیایی) تاثیر
میشود .در اسیدیته باالتر از هفت ( 

کارباماتها،روی

کشهایارگانوفسفاتو
بسیاریازحشره 
آفت کاهش پیدا میکند ( ;Green and Cahill, 2003

.)Green and Hale, 2005هیدرولیزباالترمتیلپاراتیونو
آزینفوسمتیلدراسیدیته99نسبتبهاسیدیتهخنثیگزارش
شدهاست(.)Farran et al., 1988همچنیننشاندادهشده
است که فوکسیم ،پاراتیون و متیل پاراتیون با افزایش

مواد و روشها
محل انجام آزمایش
این مطالعه در شرایط صحرایی در یک قطعه باغ پسته
باغهای چهره
رقم احمدآقایی به مساحت یک هکتار در  
آزاد توکل آباد بیاض بهمختصاتجغرافیایی ”30°44’47

 Nو 55°24’24” Eدرسال   931در شهرستان رفسنجان
1- Spirotetramat
2- Citral Soap
3- Citral Activator
4- Rectiphier
5- Movento
6- Imidacloprid
7- Confidor

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،2زمستان9318
گی 

هیچگونه
انجامشد.ارتفاعباغاز سطحدریا  929متراست .

3

روش انجام آزمایش

سمپاشی در این باغ آلوده به پسیل معمولی پسته ،صورت


این پژوهشباهفت تیمار وچهار تکراردر قالب طرح

نگرفته بود .دورآبیاریباغ  3روز،سندرختان  3سال،

بلوکهای کامل تصادفی انجام شد .هر واحد آزمایشی از


متروبینردیفها ششمتر

فاصله درختانرویردیفسه 

هفت درخت تشکیل شده بود و بین واحدهای آزمایشی

نمونهبرداری اولیه از این باغ 944 ،برگچه بهطور
بود .برای  

چهار درخت بهعنوان فاصله در نظر گرفته شد .برای

آنها شمارش شد.
تصادفی انتخاب و تعداد پوره آفت روی  

کشها روی واحدهای
حشره 
جلوگیری از بادبردگی  

درهربرگچه بود،

زمانیکه میانگین آلودگی باالی   9عدد 

آزمایشی مجاور از دو پرده پارچهای استفاده شد .در ابتدا

آزمایش انجام شد .یعنی زمانی که جمعیت پسیل معمولی

درختان پسته تیمار شاهد آبپاشی شده و سپس

پسته درآندرحدزیاناقتصادی(  / -34/عددپورهبه

هایشیمیاییبهتنهاییوهمراهباترکیباتکاهنده

حشره 
کش


ازایهربرگچهبرایرقمفندقی) ()Hassani et al., 2009

اسیدیته آب سمپاشی شدند .میزان اسیدیته آب مخزن

بود .بهطور کلی سمپاشی درختان پسته برای کنترل پسیل

سمپاش قبل و بعد از اضافه کردن کاهندههای اسیدیته با


کشهای شیمیایی ،بایستی
معمولی پسته با استفاده از حشره 

متراندازهگیریشد.میزاناسیدیتهآبمخزن

استفادهازpH

قبل از مرحله حساس درخت پسته نسبت به خسارت پسیل

پاشقبلازاضافهکردنترکیباتکاهندهبهمقدارهفت


سم

معمولیپستهیعنیقبلازمرحلهبهمغزرفتن(اواخرخرداد-

بود .ولی بعد از اضافهکردن رکتیفایر و سیترال  pHیک

اوایل تیرماه) انجام گیرد ( .)Mehrnejad, 2014بنابراین

سمپاشیاز
واحدکاهشیافتوعددششرانشانداد.برای 

ترکیبهایشیمیاییدر   4خردادماهسال 931

سمپاشی

سمپاش پشت تراکتوری سرالنسدار با مخزن  9444لیتر و


یعنیقبلازدورهبحرانیرشدمغزپستهانجامشد.

پاشیهادر
سم 
نازل باپاششیکنواختدورانیاستفادهشد  .

تیمارهایآزمایشعبارتبودنداز-9:آب(شاهد)-4،

ساعت پنج تا هفت صبح انجام شده و کلیه تیمارها بهطور

ایمیداکلوپراید (کونفیدور® ،SC 35% ،شرکت بایر

سمپاشیشدند.
تصادفیدریکروز 

آلمان) 244 ،میلیگرم درهزار لیترآب -3،ایمیداکلوپراید

نمونهبرداری

 244میلیگرمدرهزار لیترآب +رکتیفایر(بافر،جنوبگان،

نمونهبرداریازجمعیتآفتدرشش نوبتشاملیک


شرکتصنایعشیمیاییکرمانزمین)4 4،گرمدرهزارلیتر

سمپاشی و  49 ،92 ،  ،3و  48روز بعد از
روز قبل از  

آب -2 ،ایمیداکلوپراید   244میلیگرمدرهزارلیترآب +

سمپاشی انجامشد.هربرگپستهشامل برگچهاستکه


سیترال ( pHبافر،شرکتصنایعکیاسمکارمانیا)،یکلیتر

یکبرگچهانتهایی،دوبرگچهدرسمتراست(باالوپایین)

در هزار لیتر آب -  ،اسپیروتترامات (مونتو®،SC 10% ،

ودوبرگچهدرسمتچپ(باالوپایین)قرارگرفتند.درهر

بایر آلمان) 44 ،میلیلیتر در هزار لیتر آب-  ،

نوبت نمونهبرداری برای هر تکرار 9  ،عدد برگچه سمت

اسپیروتترامات  44میلیلیتر در هزار لیتر آب  +رکتیفایر،

راستباالیی برگپسته ،بهطورتصادفی ازارتفاع میانیتاج

 4 4میلیگرم در هزار لیتر آب و   -اسپیروتترامات  44

درختدرهرچهارجهتجغرافیاییانتخابوچیدهشد.در

میلیلیتردرهزارلیترآب+سیترال9،pHلیتردرهزارآب.

نمونههادر
مجموعبرایهرتیمار 4عددبرگچهجداشد .

برای همه ترکیبات مورد استفاده ،از غلظت توصیه شده

پاکتپالستیکیوداخلیخدانبهآزمایشگاهمنتقلشدند.

مزرعهایشرکتسازندهاستفادهشد.

تخمها و پورهای زنده پسیل معمولی پسته
سپس ،تعداد  

کشهایاسپیروتتراماتوایمیداکلوپراید...
حشره 
مرادیوهمکاران :بررسیاثراسیدیتهآبرویکارایی 

2

( )Talebi Jahromi, 2011در سطح رویی و زیری هر

بلوکهای

تجزیه و تحلیل شدند .آزمایش در قالب طرح 

برگچهبااستفادهازاستریومیکروسکپ (مدل،ZSM1001

کاملتصادفیآنالیزآماریشد.مقایسهمیانگینبینتیمارهابا

برایهرتیماروتکراربهطور

شرکتصاایران)شمارشو 

استفاده ازآزمونتوکیدرسطح احتمالآماری پنج درصد

جداگانه ثبت شد .میانگین جمعیت آفت در هر واحد

انجامشد.

آزمایشی و در هر تکرار محاسبه شد .سپس با استفاده از

نتایج

فرمولهندرسون -تیلتون (فرمول)9درصد تاثیرهریکاز
کشدرمقایسهباشاهددرهرواحدآزمایشی
حشره 
تیمارهای 
محاسبهشد(.)Henderson and Tilton, 1955

فرمول9

درصد تاثیر تیمارهای مختلف بر کاهش جمعیت
تخم پسیل معمولی پسته
نتایج نشان داد که درصد تاثیر تیمارهای مختلف -
کشرویکاهشجمعیتتخمدرروزسوم( =F5,15
حشره 

،)3.01, P= 0.044, CV= 12.78هفتم ( F5,15= 3.69,

 :Taمتوسط تعداد حشرات در تیمار بعد از سمپاشی،

 )P= 0.022, CV= 4.44و F5,15= 8.48, P= ( 92

درشاهدبعدازسمپاشی:Cb،

:Caمتوسطتعدادحشرات

معنیدار بود،
سمپاشی  ،
 )0.029, CV= 7.59پس از  

متوسط تعداد حشرات در شاهد قبل از سمپاشی:Tb ،

کشهای مورد مطالعه در روز49
حشره 
همهی  
درحالیکه  


درتیمارقبلازسمپاشی

متوسطتعدادحشرات

()F5,15= 20.55, P= 0.186, CV= 8.71وF5,15= (48

تجزیه و تحلیل آماری

سمپاشی،
 )107.49, P= 0.117, CV= 12.18پس از  

درصدتاثیرتیمارهایمختلف بااستفادهازرابطه (x +
سپسبااستفادهازنرمافزار SAS 9.3.1

) √0.5نرمالشد و

معنیدار روی کاهش انبوهی جمعیت تخم بودند
فاقد اثر  
(جدول.)9


جدول  -4میانگین درصد تاثیر ( ±خطای معیار) تیمارهای مختلف حشرهکش بر کاهش جمعیت تخم پسیل معمولی پسته A.
 pistaciaeدر روزهای مختلف بعد از سمپاشی
Table 1- Mean percentage efficiency (± SE) of different treatments on egg population of A. pistaciae at
different days after spraying.
Days after treatment
Treatment
3
7
14
21
28
Spirotetramat
66.26±3.82ab
86.01±1.39ab
92.6±2.54a
70.62±3.05a
67.65±2.8a
Spirotetramat +
65.81±2.64ab
87.68±4.45ab
88.19±3.19ab
82.01±2.29a
70.93±4.01a
Rectiphier
Spirotetramat +
70.02±3.85a
82.3±3.06b
88.8±3.2ab
84.11±4.97a
71.75±2.46a
Citral
Imidacloprid
50.05±4.59b
82.07±2.5b
75.08±5.39b
72.19±1.93a
66.17±4.99a
ab
a
ab
a
Imidacloprid +
64.01±6.35
91.58±2.59
85.67±4.97
83.17±3.03
56.22±5.52a
Rectiphier
Imidacloprid +
67.51±3.42ab
83.86±2.12b
83.58±1.8ab
81.3±3.97a
72.16±3.65a
Citral
)The means followed by different letters within each column are significantly different (P < 0.05, Tukey’s test



اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،2زمستان9318
گی 

تیماراسپیروتترامات+سیترالpHبا 4/44درصدتاثیر

پسته در سه روز ( =F5,15= 9.93, P= 0.0002, CV

بیشترینتاثیروتیمارایمیداکلوپراید
کاهشجمعیتتخم ،

،)6.91هفتروز ( =F5,15= 12.09, P< 0.0001, CV

ضعیفترین

با   4/4درصد کاهش جمعیت تخم آفت ،

 92 ،)3.67روز ( =F5,15= 8.19, P= 0.0007, CV

سمپاشی بود .گرچه
کش در روز سوم پس از  
حشره 


49،)6.34روز()F5,15= 3.51, P= 0.026, CV= 7.06

اسپیروتترامات  +سیترال تفاوت معنیداری با بقیه تیمارها

و 48روز()F5,15= 2.74, P= 0.049, CV= 7.89پس

بهجز ایمیداکلوپراید نداشت و همچنین تیمار

معنیداربود(جدول.)4
سمپاشی ،
از 

ایمیداکلوپراید تفاوت معنیداری با بقیه تیمارها بهجز

تیمار ایمیداکلوپراید  +رکتیفایر با  14/93درصد تاثیر

اسپیروتترامات+سیترالنشاننداد .نتایجنشاندادکههفت

کش و تیمار
حشره 
پوره ،موثرترین  
در کاهش جمعیت  

بیشتریندرصدتاثیرتیمارها،مربوط
سمپاشی ،
روزپساز 

ایمیداکلوپراید با  /22درصد تاثیر در کاهش جمعیت

به تیمار ایمیداکلوپراید+رکتیفایر با  19/ 8درصد کاهش

ضعیفترین حشرهکش در روز سوم پس از

پورهی آفت 


جمعیت تخم بود که با تیمارهای ایمیداکلوپراید،

بیشترین درصد
سمپاشی  ،
سمپاشی بود .هفت روز پس از  


اسپیروتترامات  +سیترال  pHو ایمیداکلوپراید  +سیترال

پوره مربوط به تیمار
تاثیر در کاهش جمعیت  

معنیداری بود (جدول  .)9در  92روز
 pHدارای تفاوت  

ایمیداکلوپراید  +رکتیفایر بهمیزان  13/43درصد بود و

پسازسمپاشیتیمار اسپیروتترامات با   14/درصد کاهش

پورهی پسیل معمولی پسته
کمترین درصد کاهش جمعیت  


کش بود ،گرچه تفاوت
حشره 
جمعیت تخم موثرترین  

بهترتیب با
در تیمارهای اسپیروتترامات و ایمیداکلوپراید  

معنیداری با بقیه تیمارها بهجز ایمیداکلوپراید نداشت و

 89/9و  8/ 4درصد مشاهده شد که با دیگر تیمارها

تیمار ایمیداکلوپراید با  /48درصد کاهش جمعیت تخم

معنیداریبودند(جدول.)4
دارایتفاوت 

کمترینتاثیررارویکاهشجمعیتتخمداشتاماازنظر


تیمار اسپیروتترامات  +سیترال با  1 /9درصد تاثیر در

تاثیر با همه تیمارها بهجز اسپیروتترامات در یک گروه

حشرهکش بود،
پوره ،موثرترین  
کاهش جمعیت  

کشها به
حشره 
آماریقرارگرفت.در زماناستفادهازاین  

درحالیکه تیمار ایمیداکلوپراید با  2/48درصد تاثیر در


سمپاشی،
همراه مواد کاهنده اسیدیته ،در روز  49پس از  

،کمترین تاثیر را در روز  92پس از
پوره 
کاهش جمعیت  

درصدتاثیرتیمار اسپیروتترامات برکاهش جمعیت تخم تا

سمپاشیرویکاهشجمعیتپورهداشت.


معنیدارنبود.
بیشتربود،اما 
حدودینسبتبهسایرتیمارها 

همهی تیمارهای مورد استفاده ،تیمار
در بین  

سمپاشی ،براساس آزمون توکی همه
در  48روز پس از  

اسپیروتترامات  +سیترال با  14/88درصد تاثیر در کاهش

تیمارها در یک گروه آماری قرار گرفتند.میانگین درصد

پوره ،موثرترین تیمار و تیمار ایمیداکلوپراید با
جمعیت  

تاثیرتیمارهایمختلف بر کاهشجمعیت تخم از  /44تا

کش روی
درصد تاثیر ،کم اثرترین حشره 

 4/9درصدمتغیربود(جدول.)9

مقدار  /2

سمپاشی بود .در
پورهی در روز  49پس از  
کاهش جمعیت  

درصد تاثیر تیمارهای مختلف بر کاهش جمعیت

کمترین درصد تاثیر
بیشترین و  
سمپاشی  ،
 48روز پس از  

پورهی پسیل معمولی پسته

کشاسپیروتترامات
حشره 
پورهمربوطبه 
برکاهشجمعیت 

نتایج نشان داد که درصد تاثیر تیمارهای مختلف
پورهی پسیل معمولی
کش روی کاهش جمعیت  
حشره 


 +رکتیفایر با مقدار   /درصدو تیمار ایمیداکلوپرایدبا
مقدار 3/43درصدبود(جدول.)4

کشهایاسپیروتتراماتوایمیداکلوپراید...
حشره 
مرادیوهمکاران :بررسیاثراسیدیتهآبرویکارایی 

جدول  -1میانگین درصد تاثیر ( ±خطای معیار) تیمارهای مختلف حشرهکش بر کاهش جمعیت پوره پسیل معمولی پسته A. pistaciae
در روزهای مختلف بعد از سمپاشی
Table 2- Mean percentage efficiency (± SE) of different treatments on nymph population of A.pistaciae at
different days after spraying.
Days after treatment
Treatment
3
7
14
21
28
Spirotetramat
71.58±2.88bc
81.16±0.39c
88.51±1.43ab
82.77±3.15ab
71.28±2.13ab
Spirotetramat +
76.21±2.07bc
90.21±1.1ab
89.68±3.36ab
85.1±2.88ab
76.57±1.21a
Rectiphier
Spirotetramat +
73.34±1.33bc
85.23±1.1bc
97.1±0.83a
92.88±2.1a
73.68±2.07ab
Citral
Imidacloprid
65.44±4.48c
78.52±1.28c
74.08±2.44c
76.47±4.88b
63.03±4.48b
a
a
bc
ab
Imidacloprid +
90.13±3.21
93.23±0.79
81.83±4.01
82.65±1.93
68.9±3.88ab
Rectiphier
Imidacloprid +
77.76±1.76b
85.26±2.95bc
84.52±2.53bc
80.16±2.12ab
72.16±2.84ab
Citral
)The means followed by different letters within each column are significantly different (P < 0.05, Tukey’s test


بحث

در آب از  44قسمت در میلیون تجاوز نماید ،فعالیت

تغییراتاسیدیتهآببهباالترازهفت موجب هیدرولیز

کشها کاهش مییابد .استفاده از
حشره 
برخی  

کشها و در نتیجه کاهش تاثیر آنها
حشره 
قلیایی برخی  

کنندههایسطح وموادافزودنیباعثاصالحکیفیت
فعال 


میشود .این تغییرات بهدلیل شکسته شدن مولکولهای


سمپاشی و کاهش مصرف
بیشتر  
آب ،اثرگذاری  

حشرهکش به مولکولهای کوچکتر و
تشکیل دهنده  

میشود (.)Petroff, 2000; Brown, 2001
حشرهکش  


میباشد.
ترکیب آنها با مولکولهای بیشتری از آب  

دریکپژوهش،ازنمونهآبهایمناطقپستهخیزباسختی

حشرهکش را شکسته ،در نتیجه
آبهای قلیایی ذرات  


کل متفاوت (از  294تا  944میلیگرم بر لیتر) و هدایت

واکنشهای ناخواستهای انجام شده که ممکن است


الکتریکی متفاوت (از  9/2تا   41/دسیزیمنس بر متر)

کنهکشی
حشرهکشییا 
ترکیباتایجادشدهجدیدخاصیت 

برای سنجش میزان پایداری امولسیون حشرهکشهای

مناسب نداشته باشند و منجر به کاهش تاثیر عملیات

تیودان ،اتیون ،تفلوبنزورون  +فوزالون و آمیتراز استفاده

کشها نیز ممکن
حشره 
سمپاشی شوند .هرچند برخی از  


شد .نتایج نشان داد که اولین عالئم ناپایداری امولسیون

است دستخوش هیدرولیز اسیدی شده که در اسیدیته

حشرهکشهایذکرشدهبهترتیبدرسختیهایکلآب

میافتد ( Deer and Beard,
پایینتر از هفت اتفاق  


 44،1 4،9 4،4444،93 4،98 4و 99 4میلیگرم

بهای شیمیایی
بهطورکلی جذب باالتر ترکی 
  .)2001

بر لیتر ،مشاهده شد  .امولسیون این حشرهکشها بهترتیب

بهدلیل حفظ بیشتر
توسط گیاهان در اسیدیته پایین آب  ،

درسختیهایکلآب،43 4،24 4،24 4،24 4،41 4

ساختار مولکولی ترکیب است ( Matocha et al.,

 34  ،43 4و  99 4میلیگرم بر لیتر و باالتر همگی

 .)2006قلیاییت آبها به دلیل وجود کربناتها،

ناپایدار بودند .همچنین در آبهای با هدایت الکتریکی

ها،هیدروکسیدهاوفسفاتهااست .دربیناین


کربنات

بی

بیشتر ،میزان ناپایداری این حشرهکشها افزایش یافت

کربناتها نقش عمدهای در قلیاییت

کربناتها و بی

مواد ،

( .)Basirat et al., 2007همچنین رابطه بین سختی کل

اگرغلظتیونبیکربنات()HCO3-

هاایفامیکنند.


آب

آب( 9414/2، 23/ ،81/2و  98 4/میلیگرمبرلیتر)و

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،2زمستان9318
گی 

درصد تاثیر حشرهکش اسپیروتترامات روی پوره پسیل

و 29درصدهیدرولیزمیشود( Gatidou and Iatrou,

معمولیپستهنشاندادکهباافزایشسختیکلآبدرصد

.)2011بنابرایندراینتحقیقهماگراسیدیته 8وباالتر

تاثیراینحشرهکشرویپورهپسیلکاهشیافت.بیشترین

بود میزان هیدرولیز حشرهکش های مورد استفاده مانند

درصد تاثیر مربوط به تیمار استفاده از آب با سختی کل

تحقیقمذکوربهطورتقریبیبهنصفکاهشمییافتو

 81/3میلیگرم بر لیتر برای کاربرد حشرهکش

در نتیجه کارایی آنها بیشتر میشد .دلیل دیگر تاثیر کم

اسپیروتتراماتبود کهباتیمار استفادهازآبباسختی کل

رکیبهای کاهنده اسیدیته برای افزایش کارایی

ت

 23/میلیگرم بر لیتر برای سمپاشی این حشرهکش

کشهای مورد استفاده ،میتواند نیاز به استفاده از
حشره 


اختالفمعنیدارنداشت.کمتریندرصدتاثیرهمدرتیمار


ترترکیبهایسیترال pHورکتیفایربرای


هایبیش

غلظت

استفادهازآبباسختیکل98 4/ 4میلیگرمبرلیتربرای

کشهای ایمیداکلوپراید و
حشره 
باال بردن بازده کاربرد  

سمپاشیاینحشرهکشمشاهدهشد کهبا تیماراستفادهاز

اسپیروتترامات در کاهش جمعیت تخم و پوره پسیل

آبباسختی کل 9414/2میلیگرمبرلیتربرایسمپاشی

معمولی پسته باشد .گزارش شده است که افزایش غلظت

حشرهکش اسپیروتترامات اختالف معنیدار نداشت

ترکیباتفعالکننده سطحغیریونیازجملهصابونسیترال

(.)Tahami, 2016

پیام) و اکتیواتور سیترال
پی 
غلظتهای  944 ، 4و   444

(

براساس نتایج این پژوهش استفاده از ترکیبهای

پیام) بههمراه
پی 
غلظتهای  9444 ، 44و   4444

(

کشها ،حداقل تا یک
حشره 
کاهنده اسیدیته آب بههمراه  

اسپیروتتراماترویپسیلمعمولیپسته باعثافزایشتاثیر

هفته بعد از سمپاشی ،تاثیر آنها را افزایش داد .البته

این حشرهکش و افزایش درصد تلفات شده است

همانطوری که ذکر گردید در اغلب تاریخهای


(.)Alipour et al., 2018

نمونهبرداری ترکیبهای کاهنده اسیدیته (سیترال  pHو


بنابراین،اگرمیزاناسیدیتهآبکمترازشششدهبود،

کشهای ایمیداکلوپراید و
حشره 
رکتیفایر) ،تاثیر  

شایدنقشاینترکیباتکاهندهاسیدیتهبهترمشخصمی-

ایننتیجهنشانمیدهدکه

اسپیروتتراماتراافزایشندادند.

شد .در نتیجه پایداری فرموالسیون اسپیروتترامات و

کشهای ایمیداکلوپراید و اسپیروتترامات نسبت به
حشره 


ایمیداکلوپرایدبیشترحفظشده وتعدادبیشتریازجمعیت

بهعبارتی در اسیدیته خنثی
اسیدیته هفت حساس نیستند  .

تخم و پوره آفت را کاهش میدادند .بهطوریکه در

شوندوبهخوبی


خواصخودراحفظکردهوهیدرولیزنمی

پژوهشی ثابت شد که حشرهکش آزادیراختین در

زمانیکهکاهندهاسیدیتهاضافهگردیدهواسیدیتهآبرابه

محلولهایی که حالت اسیدی کمی دارند ،مانند اسیدیته


رساندهعملکردهاند.درتحقیقهایزیادیبه

حدودشش 

چهار وشش آب،دردمای اتاقکامالً پایدار است ،امادر

هیدرولیز ترکیبات حشرهکش در اسیدیتههای خنثی و

آبهایی که بهشدت اسیدی یا کمی قلیایی هستند ،ثبات


قلیایی و پایداری آنها در اسیدیته اسیدی اشاره گردیده

حشرهکشی خود را از
نداشته و هیدرولیز شده و فعالیت  

است ( Aly and Badawy, 1982; Chapman and

یدهد ( .)Jarvis et al., 1998همچنین گزارش
دست م 

Harris, 1984; Al-Mughrabi et al., 1992; Jarvis

شدهاستکهحشرهکشفوکسیمدراسیدیتهچهارنسبت

 .)et al., 1998; Devkota et al., 2016گزارش شده

به اسیدیته هفت و نه ،کمترین هیدرولیز را داشته است

استکهحشرهکشفوکسیمدراسیدیته1و2بهترتیب 8

(.)Gatidou and Iatrou, 2011

8

کشهایاسپیروتتراماتوایمیداکلوپراید...
حشره 
مرادیوهمکاران :بررسیاثراسیدیتهآبرویکارایی 

گزارششدهاستکهکاربردعلفکش سافلوفناسیل9


نه)تا442ساعت(اسیدیتهچهار)ثبتشد( Gatidou and

درآببااسیدیتهچهارنسبتبهکاربردآندراسیدیتههفت

 .)Iatrou, 2011شاید میزان هیدرولیز ترکیبات مورد

آب ،جمعیت علفهرزهای  Ambrosia trifida L.و

استفادهدراینتحقیق نیز چه درکاربرد بهتنهایی و چه در

 Chenopodium album L.را درصدبیشتر کاهش

کاربرد باترکیبکاهندهاسیدیته ،تقریبابهیکمیزانبوده

داده است ( .)Roskamp et al., 2013همچنین بررسی

و مانند فوکسیم در اسیدیتههای مختلف میزان خاصی از

تاثیر چهار نوع آب با اسیدیته مختلف شامل آب چاه

ناپایداریراداشتهباشندوبههمیندلیلاضافهنمودنآنها

(اسیدیته،)8/38آبمقطر (اسیدیته ،) /4آب چاه حاوی

تاثیریبرافزایشمعنیدارکاراییحشرهکشنداشتهاست.

فسفریک اسید (اسیدیته  ) و آب چاه حاوی پروپیونیک

دربرخیمواردنقشعواملزندهدرتجزیهحشرهکشاز

اسید (اسیدیته  ) روی هیدرولیز سایپرمترین نشان داد که

نقش اسیدیته مهمتر است ،به طوریکه روی پایداری 94

بیشترینهیرولیزسایپرمترین 42ساعتبعدازتیماردرآب

حشرهکش در یک تحقیق که انجام شد ،نشان داد که

چاهاتفاقافتاد.سایپرمتریندرآبمقطرباسرعتبهنسبت

د.د.ت ،لیندین و پاراتیون سریعتر از بقیه حشرهکشها در

کندتری تجزیه شد .اما تجزیه کمی در آب حاوی

کشهایمذکور در
حشره 
آبمعمولیهیدرولیز شدند .اما  

فسفریک اسید و پروپیونیک اسید بعد از گذشت یک،

آبمقطر وآبمعمولیاستریلشدهوآبمقطراستریل

چهار و  42ساعت مشاهده شد .این محققین اشاره کردند

شدهپایدارتربودندکهنشاندهندهنقشعواملبیولوژیکی

کهاسیدیتهبیشازشش ،ثباتسایپرمترین راکاهشداد و

درتجزیهاینحشرهکشهابوده و دراینمیان نقشتجزیه

قبلازاستفادهازآن ،بایدباکاربرد ترکیباتذکرشده ،اسیدیته

شیمیایی ترکیبات کلره خیلی جزئی بود .در بررسی

آبرویششتنظیمشود(.)Al-Mughrabi et al., 1992

مذکور ،چهار حشرهکش دیلدرین ،اندرین ،اتیون و

همچنین بررسیمیزانهیدرولیزکروکران،4بروموفوس 3و

لپتوفوسباثباتترینترکیباتدرآبهایمختلفبودند.

فنیتروتیون 2در اسیدیتههای مختلف نشان داد که این

کشهای فسفره (کلرپیریفوس ،دیازینون،
حشره 
اما سایر  

حشرهکشهادرآبهایاسیدیبهنسبتباثباتترهستند،


موینفوس) و دو حشرهکش کاربامات (کربوفوران،

اماباافزایشاسیدیتهثباتآنهاکاهشیافت ( Aly and

کارباریل) در هر چهار نوع آب ناپایدار بودند که

 .)Badawy, 1982

نشاندهنده اهمیت تجزیه شیمیایی آنها نسبت به تجزیه


بررسی هیدرولیز حشرهکش فوکسیم در آبهای با

بیولوژیکی است  .این محققین ثابت کردند که پایداری

اسیدیته چهار ،هفت و نه نشان داد که این حشرهکش در

ترکیباتحشرهکش درمحیط ،ارتباطیبهساختارشیمیایی

تمامی اسیدیتهها بی ثبات است .البته میزان هیدرولیز

آنها ندارد ( .)Sharom et al., 1980بنابراین ممکن

فوکسیم با افزایش اسیدیته بیشتر شد .بهطوریکه میزان

استحشرهکشهایمورداستفادهدرتحقیق ما نیزهریک

تجزیه آن از  29درصد (اسیدیته چهار) تا   8درصد

ازاینرفتارهاراداشتهباشندکهنیازبهتحقیقاتگسترده

(اسیدیتهنه)متغیربودونیمهعمرآناز94ساعت(اسیدیته

دررابطهباتجزیهبیولوژیکی،شیمیایی،میزانپایداریدر
اسیدیتههایمختلفو...دارد.

1- Saflufenacil
2- Crucron
3- Bromophos
4- Fenitrothion

اندازهگیرینیمهعمرحشرهکشهایکارباماتوفسفره
دراسیدیته 2/تا8نشاندادکهنیمهعمراینحشرهکشها

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،2زمستان9318
گی 

1

در اسیدیته هشت بسیار کمتر از سایر اسیدیتهها بود.

ترکیبها در اسیدیتههای مختلف آب مصرفی و همچنین


تغییراتنیمهعمربیناسیدیته  2/تا 8بیشاز 9444برابر

ترکیبهای کاهنده اسیدیته

در غلظتهای متفاوت 

کشهای آریل کاربامات شامل کربوفوران،9
برای حشره 

(رکتیفایروسیترال)pHموردبررسیقرارگیرد.

کارباریل 4و اگزایم کاربامات اگزامایل 3و حشرهکش



فسفرهتریکلروفن 2بود.امانیمهعمرفوریت ،تربوفوس ،


سپاسگزاری

هپتاکلر  ،فنسولفوتیون 8و آلدیکارب بهمیزان کمتری

دانشگاه آزاد


فناوری
پژوهش 
و


معاونت
وسیله 
از

بدین

تحت تاثیر تغییرات اسیدیته قرار گرفت .نیمه عمر در

اینپژوهش
های 
تامین هزینه 
اسالمیواحدرفسنجان برای  

اسیدیته هشت از یک تا دو روز برای تریکلروفن و

قدردانیمیگردد .



اگزامایل و تا بیش از یک سال برای فنسولفوتیون و
سایپرمترین متغیر بود .این تغییرات نشان دهنده رفتارهای
بسیار متفاوت حشرهکشها در اسیدیتههای مختلف است.
امابهطورکلیاکثرآنهادراسیدیتهباالهیدرولیزمیشوند
( .)Chapman and Cole, 1982لذا ممکن است
حشرهکشهای اسپیروتترامات و ایمیداکلوپراید نیز

رفتارهای متفاوتی در اسیدیتههای مختلف داشته باشند
گرچهدراسیدیتهششوهفتبهجزچندمورد،رفتارتقریبا
یکسانینشاندادند .همچنینتحقیقات نشاندادهاستکه
کشها به داخل برگهای برخی گیاهان
حشره 
جذب  
میتواند تحت تاثیر اسیدیته حامل حشرهکش قرار بگیرد

(.)Matocha and Senseman, 2007

دستآمدهازاینپژوهشمیتوان


توجهبهنتایجبه
با
نتیجه گرفت که ترکیبهای کاهنده اسیدیته (رکتیفایر و
میتوانند پتانسیل مناسبی در افزایش کارایی
سیترال   )pH
کشهایاسپیروتتراماتوایمیداکلوپرایدبرایکنترل
حشره 

پسیل معمولی پسته داشته باشند .اما در این رابطه نیاز به
طوریکهتاثیراین


تریاست،به

هایبیشتروگسترده

تحقیق
1- Carbofuran
2- Carbaryl
3- Oxamyl
4- Trichlorfon
5- Phorate
6- Terbufos
7- Heptachlor
8- Fensulfothion

...کشهایاسپیروتتراماتوایمیداکلوپراید
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Abstract

Background and Objectives
Water pH is one of the most important factors that affects the inefficiency of insecticides
against the common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer
(Hemiptera: Aphalaridae), as the most important pest in Iran's pistachio orchards.
Materials and Methods
In this study, the effect of insecticides including spirotetramat (Monvento ® SC 10%) and
imidacloprid (Confidor® SC 35%) and pH reducing agents, such as Rectiphier® and
Citral pH®, on the reduction of population density of eggs and nymphs of common
pistachio psyllid were investigated under field conditions. The experiment was carried
out as randomized complete block design with four replications. The samplings were
done one day before and 3, 7, 14, 21 and 28 days after spraying.
Results
The results indicated that adding Rectiphier and Citral pH to the insecticides had no
significant effect on increasing the efficacy of spirotetramat and imidacloprid on eggs
population of pistachio psyllid, and only on 7 days after spraying, adding of Rectiphier to
imidacloprid significantly increased the efficiency of the insecticide, and reduced the
amount of oviposition of A. pistaciae (91.58%). The results of the effect of different
treatments on nymphs population density of A. pistaciae showed that the effect of
insecticides + pH reducing agents was more than application of insecticides alone, but
their effect was not significant, and only on 3 and 7 days after spraying, Rectiphier
significantly increased the effect of imidacloprid. The reduction of nymphal population
densities in imidacloprid + Rectiphier treatment were 90.13% and 93.23%, on those
sampling dates, respectively.
Discussion
PH reducers (Rectifier and Citral pH) could have the potential to increase the efficacy of
spirotetramate and imidacloprid or other insecticides to control A. pistaciae and produce
healthy crops, reduce costs, environmental hazards and side-effects on natural enemies
and to minimize application of chemical insecticides. However, more research is needed
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with regard to the effect of different compounds of pH reducer, different concentrations
of those compounds and also the effect of these compounds on different water pH.
Keywods: Spirotetramat, Imidacloprid, Buffer, Rectiphier, Citral pH, Water quality,
Hydrolysis.

