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09/04/1400تاريخپذيرش:21/12/1399تاريخدريافت:

 چكیده

. شوندمیخسارت سبب  یهاول یهاگو بر هایلدوناز کوت یهباشند که با تغذاز آفات مهم کلزا می های کلزاکک

 ششهای کامل تصادفی با بلوكآزمایشی در قالب طرح ها، کک کنترل برای هاکشحشره بررسی کاراییمنظور  به

 یها کشتیمارها شامل حشره اجرا شد. 1397گلستان در سال  ومازندران  هایاستانتكرار در  چهارتیمار و 

به ترتیب با  و تیاکلوپراید ماالتیون، سی هالوترینالمبدا ،گرم در هكتار( 150 و 300)با دو غلظت یپرمترینآلفاسا

روز پس از  14و  7، 3در  هاکشحشره درصد کارایی. ندو شاهد بود لیتر در هكتاریلیم 300و  600، 75های غلظت

ثیر أانگین درصد تمیشد. محاسبه  روز بعد از سمپاشی 14در های خسارت دیده و همچنین درصد بوته یسمپاش

 گرم 150 و 300 غلظت با های مازندران و گلستان نشان داد که آلفاسایپرمتریناستان های مورد بررسی درکش حشره

بیشترین  ،صددر 00/76و   12/86، 66/76 ،84/81 ،19/66  ،17/87 کارایی با ترتیب به سی هالوترینالمبداو  هكتار در

، 59/24 در دو استان مازندران و گلستان به ترتیب با های ماالتیونکششت. حشرهدا کارایی را در کنترل کک کلزا

 .های کلزا داشتندکنترل و کاهش خسارت کک رکارایی کمتری د ،درصد 19 و 01/14 درصد و تیاکلوپراید 66/22

 یاختالف معن %1در سطح احتمال پاشی روز بعد از محلول 14در ها یمارت ینآفت زده ب یها درصد بوته ینهمچن

 75با غلظت  نیهالوتر یگرم در هكتار و المبداس 300و  150 غلظتبا دو  نیپرمتریآلفاسا نیبنابرا. داشت یدار

 .رندیکلزا مورد استفاده قرار گ هایکنترل کک یبرا موثر یتوانند به عنوان حشره کش ها یملیتر در هكتار یلیم

 

 المبدا سی هالوترین  کلزا، مانند،کک هایسوسک سایپرمترین،-آلفا: ها هکلیدواژ
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 ...ایآلفاسايپرمترينمقايسهکارايیحشرهکشهوهمکاران:کیهانیان

 

 

114 

 مقدمه

یهاکک  :.Col)انیپائیچلیهاککايکلزا

Chrysomelidae:Alticinae)  آفات دراز کلزا مهم

کوت یااهچهیگايیلدونیمرحله میکلزا حشراتنياباشند.

براق،اهیرنگسبهتر،میلیم5تا5/1طولهایريزیبهسوسک

هاقویاستوهستندکهرانپایعقبآنرهیتیآبايیاقهوه

 (,Barariشوندیمدهیککنام،داشتنقدرتجهندگیلیدلبه

تاکنون2005) گزارشرانيایگونهککازمزارعکلزا14.

نیمیازآناندشده بیشاز که ازها باشندمیاستانمازندران

(Alford et al., 2003; Keyhanian et al., 2005; 

Barari and Serri, 2010; Barari, 2014).
تکیهاکک اغلب بهکلزا هستند، صورتنسلی

واردزيیکنندودرفصلپامییگذرانحشراتکاملتابستان

م حشراتکاملبا(Knodel, 2017)شوندیمزارعکلزا .

برگ از کوتتغذيه و مسببهالدونیها .شوندیخسارت

سوراخيحشراتانيعالمتخسارتانيبارزتر يیهاجاد

حشرات(Barari, 2016)کلزاستیهابرگیروزير .

باریيوهواکاملدرشرايطآب خشکخسارتشديدبه

.بیشترينخسارتازاواخرمهر(Lamb, 1989)آورندیم

مرحلهيعنیزمانیکهکلزادرشود،یمجاديتااواسطآذرا

چ يا  (,Barari and Mafiاستندبرگیکوتیلدونی

کند،یکلزامقداراندکخسارتراتحملمگیاه.2019)

امادرصورتتراکمبیشترآفت،قسمتانتهايیبوته)بافت

م نابود رخمشودیمريستم( مرگکاملگیاهچه دهدیو

(Maurya, 1998)آفتسببکاهشسطحني.خسارتا

 مزرعه، سبز افزايش گیاه، رشد رقابتکاهش قدرت

زابهداخلبافتگیاهودرهرز،ورودعواملبیماریهایعلف

و دانه کلروفیل افزايشمقدار بذر، رسیدن در تأخیر نهايت

بیشترين (Lamb, 1989)شودکاهشمحصولمی درايران، .

های)شاملجنسهاخسارتبهکلزاتوسطدوجنسازکک

Phyllotreta spp.وPsylliodes spp. ) پذيردیمصورت

(Keyhanian et al., 2005).جنسحشرات دو کاملهر

تخمیهابوتهیپا خاک داخل و .کنندیمیزيرکلزا

شهيریپسازخروجازتخم،روPhyllotretaیالروها

م مستقر واردPsylliodesیالروهایولشوندیکلزا

بهارازليتااوازيیفصلپادمبرگوساقهشدهوازاواسط

کنندیمهيتغذاهیبافتگ سهسنیازطسحشراتپنيا.

.شوندیوداخلخاکشفیرهمافتندیالرویرویخاکم

خاک از تابستان اوايل و بهار اواخر در کامل حشرات

 و شده تابستانبیرونخارج مزرعه میاز کنندگذرانی

(Alford et al., 2003)خسار گرچه اصل. توسطیت

اولهاحشراتکاملکک مراحل اشيروهیدر جاديکلزا

بافتگشود،یم از الروها سببکاهشتعداداه،یتغذيه

کلزادانه استحصالی روغن مقدار و دانه هزار وزن ها،

.(Ferguson et al., 2003)شودمی

هادرشرايطمساعددرکهحشراتکاملککجائیازآن

قا بینببرنددرندگیاهچهطیچندروز از را کنترل،هایکلزا

انتخابموثرترينشیمیايیآن زمینه نیازمندبررسیدقیقدر ها

میحشره وFS350)کروزر1امتوکسامیتباشد.کش )

2ديداکلوپریميا بهWS70%)گاچو به( 10زانیمترتیب

ک14وترلییلیم هر در مارتیصورتبهبذرلوگرمیگرم

ککیبرایبذر دارندکلزاهایکنترل خوبی کارآيی

(Barari, 2016) . بذر، ضدعفونی بر باعالوه سمپاشی

قبیلکشحشره از 3ماالتیونهايی و4ديازينون،

کک(SC 35%)ديداکلوپرایميا کنترل کلزابرای های

است کيدر.(Keyhanian et al., 2005)توصیهشده

هیبررس همکارانسارییتوسط  (,.Hiiesaar et alو

اول،2003) از حشرهنیبعد با آلفاسمپاشی کش

های،درمرحلهکوتیلدونیکلزاتعدادسوسک5سايپرمترين

                                                 
1- Tiametoxam 

2- Imidacloprid 

3- Malathion EC50 

4- Diazinon EC60 

5- Alpha-Cypermethrin 
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دایبهصفرکاهشپبايتقر.Phyllotreta sppککمانند

.(Hiiesaar et al., 2003)کرد

آلفا و هالوترينسايپرمترين 1المبداسی دو ازهر

هاتاثیرهستندکهنحوهعملآنکشهایپايرتروئیدیحشره

کانالسديم میبر بندیايراکباشد طبقه در گروه2که در

 قراردارند 3ميکانالسدیکنندههاليتعدسومتحتعنوان

(Soderlund, 2012).فسفرهماالتیون کشهای حشره از

ترازاستکهنحوهعملآنبازدارندگیآنزيماستیلکلیناس

ب طبقه در ندیايراکاستکه گروه  تحتعنواناولدر

 (Colovic قراردارند4استرازنیکوللیاستیبازدارندهها

(et al., 2013 های5تیاکلوپرايد. کش حشره از

نقطه که است آننئونیکوتینوئیدی هدف هایی گیرنده ها

هایپسسیناپسینیکوتینیاستیلکلیناستکهدرغشاءنرون

نها در که دارد هایعصبیاختاللوجود پیام انتقال يتدر

می تحت.کنندايجاد چهارم گروه بندیايراکدر طبقه در

6ینیکوتیننیکوللیاسترندهیگیرقابتیهاکنندهليتعدعنوان

(.Millar and Denholm, 2007)قراردارند

کک شیمیايی کنترل اهمیت به توجه کلزابا های

پاشیمحلولصورتبه استفاو حشرهبا از هايیکهکشده

آن مصرف میزان کمتر سطح واحد در اينباشدمیها ،

 تحقیق و شد.طراحی ايناجرا پژوهشاز هدفاين رو،

حشره تیاکلوآلفاسايپرمترينکشیبررسیاثر المبدا، پرايد،

سی و ککماالتیونهالوترين کنترل کلزابرای در های

 بود. ای مزرعه تحقشرايط اين کهنتايج مزارعی در یق

خیردرکاشتوأبدلیلعدمکشتبذورضدعفونیشده،ت

کک طغیان با ديگر گیاهچههاعوامل مرحله کلزادر ای

اشد.بقابلتوصیهمی،مواجهمیشوند

                                                 
1- lambda cyhalothrin 

2- IRAC 

3- Sodium channel modulators 

4- Acetyl cholinesterase inhibitors 

5- Thiacloprid 

6- Nicotinic acetylcholine receptor competitive 

modulators 

 هاوشر و مواد

یروهاکشحشرهیيکارآسهيمقاوبررسیمنظوربه

کلزاکک طـرحباـلقدرشیيآزما،های بلوک کاملهای

 با ششتصادفی و استانچهارتیمار در مازندرانهایتکرار

درواقعمزرعه)گلستانو(شويالشتمنطقهساری،شهرستان)

1397زراعیفصلطی(آبادسلطانروبرویسرخنکالتهجاده

شداجرا از. عبارتبودند )آلفامین:تیمارها ®آلفاسايپرمترين

WG15%)300و150همقدارب(7)تولیدشرکتهندیشاردا

تیاکلوپرايددرگرم )تولیدOD24%) ®يا)بیسکا هکتار،

8شرکتبايرکراپساينسآلمان ) مقدار درلیترمیلی300به

CS®زئون)کاراتههالوترينسی،المبداهکتار
®
)تولید(10%

سوئیس سینجنتا 9شرکت درلیترمیلی75مقداربه( وهکتار

رکتداخلیگلسمگرگان()ساختش (EC57%)ماالتیون

 .)شاهد(آبباپاشیهکتارومحلولدرلیترمیلی600بهمقدار

متر2هابلوک(،فاصلهبین2×3مترمربع)6کرتاندازههر

کرت بین فاصله و شد5/1ها گرفته نظر در محض.متر به

،مزرعهماه()اواخرمهرمنطقهدرهامشاهدهشروعفعالیتکک

کلزادرمرحله.شدیسازیادهنقشهپروژهپوخابانتيشیآزما

داشت.یلدونیکوترويشی  قرار سمپاشچهار از قبل ی،روز

ایپايهرویمترسانتی10×30هایچسبیزردرنگبهابعادتله

هاکرتمرکزدرخاکسطحهمتقريباومترسانتی30ارتفاعبه

روزقبلازکي،هاککتیازجمعینمونهبردار.گرديدنصب

انجامیروزپسازسمپاش14سه،هفتوهمچنیویسمپاش

هایچسبیبراینمونهبرداریدرمرکزهرکرت،تلهگرفت.

 ابعاد 30ارتفاعبهایپايهرویمترسانتی30×30زردرنگبه

همچنینازکادرشدونصبخاکسطحهمتقريباومترسانتی

استفادهکرتمترواقعدرمرکزمیمتردرنمینچوبیبهابعاد

رویشدهشکارهایدرهربارنمونهبرداری،تعدادککشد.

بهابعادیفعالدرسطحهایتعدادککعالوهبههایچسبیتله

                                                 
7- Sharda company, India 

8- BayerCrop Science, Germany 

9- Syngenta, Switzerland 
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وديمترواقعدرمرکزهرکرتشمارشگردمیمتردرنمین

پاشپشتیبااستفادهازسمیسمپاشعملیاتشدند.ضتعويهاتله

مخروطیدارایتریل20یرژشا )نازل سی امیشرکت

تا1یشیوبیتسم کشور )آب،(لندي، کردن کالیبره از پس و

درمازندرانوگلستانبهترتیبدرلیتردرهکتار(300مصرفی

انجامگرفت.8/8/97و4/8/97خيتار

 سمپاشچهارده از بعد روز ی،  کادر از استفاده نیمبا

 در منیممتر در متر، کرت هر وکيرکز انداخته کادر

بوته کل سالمهایبوته)کادرداخلهاتعداد ،کامالً

آفتزده(داًيشدیوبوتههادهيخسارتدیکمهايیبوته

بيضرريکردهوبراساسفرمولزادداشتيراشمارشو

:ديمحاسبهگردیلودگآ

= 100
2




z

yxضريبآلودگی 

xداراهبرگآنکیاهانی=تعدادگ تعدادايکيیها

وبودههاحشراتکاملککهيسوراخحاصلهازتغدیکم

اختاللاهیخسارتحاصلهدررشدونموگکهناياحتمال

پوشیقابلچشمبیکمبودومقدارآساریبس،دينماجاديا

یهيبراثرتغذداًيهاشدکهبرگآنیاهانی=تعدادگyبود.

درحالخشکشدناهیگبودندودهيخسارتدهاکک

و اریبساهیگیاحتمالخشکشدنونابودکهنياايبوده

اديز گzبود. تعداد کل )اهی= کادر اهانیگیعنيداخل

سالم+ ضرx + yکامالً دهنده باالترنشانیآلودگبي(.

.(Barari, 2016)استاهیگدترشديخسارت

تیبرا درصد ازهحشریتیمارهایرثأمحاسبه کش

ت هندرسون  ,Henderson and Tilton)یلتونفرمول

استفادهگرديد.(1995

100×](Ca×Cb)/(Tb×(Ta-1[ثیرسمأ=درصدت

Ta= میانگین کرتککتعداد شدهمحلولدر پاشی

سمپاشی، از =Tbپس میانگین تعداد کرتکک در

                                                 
1- Siam Mitsubishi 

پاشیقبلازمحلولپاشیشدهمحلول ،Ca=تعدادمیانگین

ککک محلولدر پساز میانگین=Cbپاشی،رتشاهد

 تعداد محلولکک از قبل شاهد کرت .استپاشی(در

بلوکآزمايش قالبطرح در انجامها هایکاملتصادفی

دادهشد. مرکب کارايیتجزيه تعیین جهت ها

بهکشحشره توجه با استان دو هر آزمايشدر هایمورد

شرايطآبو مانند عواملی بودن ازمتغیر ارتفاع هوايی،

ولی وتفاوتدرمديريتمزرعهانجامگرديد. سطحدريا

دلیلمعنی دادهبه مکان، در متقابلتیمار اثر بودن هایدار

 تجزيهواريانسشد. نرمهراستانبهصورتمجزا نتايجبا

قرارگرفتهیموردتجزيهوتحلیلآمارSAS ver. 9افزار

 امیانگینو استفاده با ها دانکن آزمون احتمالز سطح در

.ندموردمقايسهقرارگرفتدرصد5آماری



 نتایج

 نتايج برداری نمونه استاندر گلستانهای و مازندران

 دادنشان تغذيهکه پروازی، جفتفعالیت و گیریای

کلزاهایککحشراتکامل با کلزا دررويشگیاهچه

استامنطبقبودماهاوايلآبان درهردو . روندوفراوانین،

ابتدا در یيکسانی زراعی فصل و شد تراکممشاهده

درروزهایآفتابیکلزامزارعآنوخسارتآفتجمعیت

(.1شکل)بودروزهایابریبیشتراز

داده واريانس تجزيه ازنتايج قبل جمعیت های

اختالفمعنیمحلول داریپاشیدردواستاننشاندادکه

کرت وجودبین ها = )مازندران ، =88/19CVنداشت

5167/0P< ، 88/0F=، 5،9(df=98/18)گلستان=؛CV= 

،9221/0P< ، 14/0 F=، 5،9(df=واريانس تجزيه .

حشره ارزيابیکشکارايی نوبت چهار و مکان دو در ها

معنیدارنبود،ولیبین نشاندادکهاختالفبینتکرارها

اح سطح در بررسی مورد ی درصدتمتیمارها يک ال

داروجودداشت.اختالفمعنی
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 1397کلزا در سال های مازندران و گلستان در مرحله گیاهچه های کلزا در استانفراوانی جمعیت کک -1شكل 

Figure 1. Population abundance of flea beetles in Mazandaran and Golestan provinces 

during cotyledon stage in 2018  



 ستان مازندران نتایج ا

داده تحلیل و استانتجزيه در شده محاسبه های

درهایمارتینبمازندراننشاندادکهازنظرمیزانکارايی

3 سطحهاکشحشرهکاربردازبعدروز14و7، در

 1احتمال داشتیداریمعناختالف% =3)وجود روز

98/5CV=  ،0001/0P< ، 11/36F= ،  5،9(df=؛

 =24/10CV= ،0001/0P< ، 11/76Fروز=7) ،df= 

5،9 (( و 14؛ =  >35/10CV= ،0001/0Pروز ،F= 

19/107، 5،9(df= میانگین در همچنین، بوته. یهادرصد

 زده 14)آفت =  =47/25CV= ،0001/0P< ،Fروز

59/6،5،9 (df=مقايسه ششد.یگزارداریمعناختالف

روزسهدرکهدادنشانهاککتلفاتدرصدهایمیانگین

بجزکشحشرهتیمارهایتمامیسمپاشیازبعد

پسروز7درولی.گرفتندقرارگروهيکدرتیاکلوپرايد

درهردوآلفاسايپرمترينتیماردوها،کشحشرهکاربرداز

150غلظت و300و هکتار بر هالوگرم سی ترينالمبدا

پسکهدرصورتی،ايجادکردندتلفاترادرصدبیشترين



دوسمپاشی،بعدروز14هاماالتیونقرارگرفت.درازآن

غلظت(تیمار دو هر )در المبداوآلفاسايپرمترين

هایکلزارارویککتلفاتدرصدبیشترينهالوترينسی

کردند بوتهنیانگیمسهيمقا(.1)جدولايجاد ایه درصد

درصدبوتهها74/83شاهدماریزدهنشاندادکهدرتآفت

یداریحشرهکشاختالفمعنهایوباتیماردهيدخسارت

تیمارهایآلفاسايپرمترينداشت م. 300زانیبه گرم150و

س المبدا و هکتار خسارتنيکمترنيهالوتریدر درصد

ترت 29/26بی)به ،90/27 داشتند87/25و را درصد(

ت1دول)ج ماالتدياکلوپرایتیمارهای(. الفاونیو نسبتبه

داشتند.یکمتريیکارآنيهالوتریوالمبداسنيپرمتريسا

 استان گلستان جینتا

يیکارازانیمنیداریبیاستانگلستانهماختالفمعندر

سطحدرها کش روزبعدازکاربردحشره14و3،7درمارهایت

روز3)داشتوجود1% =02/17=CV ،0001/0P< ،

225/6F=،2،5df= (؛)23/13روز=7=CV،0001/0P< ،
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71/23F=،2،5df= (و)31/18روز=14=CV،0001/0P< ،

15/30F=،2،5df= 14زدهآفتهایدرصدبوتهن،ی(؛همچن

دارییتفاوتمعنمارهایتنیوبیبررسیپاشروزپسازمحلول

،=CV،0001/0P< ،38/79F=53/10روز=14)مشاهدهشد

2،5df= )هادرمقايسهمیانگیندرصدتلفاتکک(.3)جدول

روشدانکننشاندادکیبعدازسمپاشروزسه هدوتیماربا

به آنماالتیونهمراهآلفاسايپرمترين از پس المبداهاو

هفت.هاداشتندکارايیرادرکنترلککهالوترينبیشترينسی

ب سمپاشروز از تیمارعد المبداهمراهبهآلفاسايپرمترينیهای،

هالوترين ککسی کنترل در را کارايی کلزابیشترين های

داشتند در سمپاش14. بعد آلفاسايپرمترينتیماردوی،روز

کنترلککبه در را سیهالوترينبیشترينتأثیر المبدا همراه

 دادند نشان میانگین(.2)جدولکلزا بوتهمقايسه هایدرصد

آفت کهزده داد تیمارهاینشان در آلودگی درصد کمترين

هالوترينگرمدرهکتاروالمبداسی150و300آلفاسايپرمترين

(.3)جدولاست66/25و33/19،46/23میانگینبهترتیببا

 
 

 

در روزهای مختلف بعد کک مانند های سوسکهای مختلف علیهکشدرصد کارایی حشره خطای معیار ± میانگین -1جدول

 از سمپاشی در استان مازندران
Table 1. Mean (±SE) percentage efficacy of the insecticides against flea beetles on different days after 

spraying in Mazandaran province. 

Treatments Mean of efficacy percentage ±SE  
days after application 

 3
rd

 7
th

 14
th
 

Alphacypermethrin (300gr/ha) 79.75±2.67 
a
 89.68±4.66 

a
 87.17±3.29 

a
 

Alphacypermethrin (150gr/ha) 79.56±1.83 
a
 78.58±6.34 

a
 84.19±2.59 

a
 

Thiacloprid (300ml/ha) 44.71±1.90 
b
 15.07±0.98 

c
 14.01±0.93 

b
 

Lambda-cyhalothrin (75ml/ha)  73.07±1.90 
a
 83.75±0.92 

a
 86.12±3.56 

a
 

Malathion (600ml/ha) 74.24±1.7 
a
 42.80±1.28 

b
 24.59±3.80 

b
 

Means followed by same letters are not significantly different in each column based on Duncan test at P=0.05. 

 

 

های کک مانند  در روزهای سوسک های مختلف علیه کش درصد کارایی حشره خطای معیار ± میانگین -2 جدول

 مختلف بعد از سمپاشی در استان گلستان
Table 2. Mean (± SE) percentage efficacy of the insecticides against flea beetles on different 

days after spraying in Golestan province. 

Treatments  Mean of efficacy percentage ±SE  
days after application 

 3
rd

 7
th

 14
th
 

Alphacypermethrin (300gr/ha) 93.33±3.84 
a
 90.66±4.70 

a
 81.66±3.78 

a
 

Alphacypermethrin (150gr/ha) 82.33±8.87 
a
 79.33±2.02 

a
 76.66±0.33 

a
 

Thiacloprid (300ml/ha) 50.00±4.16 
c
 28.33±3.52 

c
 19.00±5.56 

c
 

Lambda-cyhalothrin (75ml/ha)  71.00±9.71 
b
 78.00±1.73 

a
 76.00±8.50 

a
 

Malathion (600ml/ha) 88.00±8.08 
a
 56.00±8.08 

b
 22.66±4.33 

c
 

Means followed by same letters are not significantly different in each column based on Duncan test at P=0.05. 
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در تیمارهای مختلف های کلزا هبوتروی مانند های ککسوسک درصد خسارت خطای معیار  ±میانگین  -3 جدول

 های مازندران و گلستان در استان
Table 3. Mean (± SE) percentage of damaged cotyledon caused by flea beetles in 

Mazandaran and Golestan provinces. 

 %damage cotyledon 

Treatments Mazandaran Golestan 

Alphacypermethrin (300gr/ha) 26.29 ±5.09 
c
 19.33 ±1.45 

d
 

Alphacypermethrin (150gr/ha) 27.90±4.62 
c
 23.46±1.20 

d
 

Thiacloprid (300ml/ha) 57.91±3.06 
b
 62.66±2.90 

b
 

Lambda-cyhalothrin (75ml/ha)  25.87 ±5.74 
c
 25.66 ±2.4 

d
 

Malathion (600ml/ha) 52.25 ±5.40 
b
 48.66 ±3.70 

c
 

Control 83.74 ±5.47 
a
 93.66 ±4.90 

a
 

Means followed by same letters are not significantly different in each column based on Duncan test at 

P=0.05. 

 

 بحث

باشندکهایکلزامیهاازآفاتمهممرحلهگیاهچهکک
روزهای نامناسبکاشتو بستر خاک، در رطوبتناکافی

گرموآفتابیباوزشبادهایخشکدراوايلمراحلرويشی

سبز کاهشسطح سببافزايشخسارتو درمزرعهکلزا

می آفاتتعیینمدتکوتاهی اين مديريتکنترل در شود.

 ويژهزمان اهمیت از کنترل استمناسب برخوردار در.ای

اوايلآبانماه،عموماًاکثرمزارعکلزایمناطقموردآزمايش

رويش اول مراحل هستدر مصادفبا و فعالیتپروازی،ند

جفتتغذيه .استکلزاهایککگیریحشراتکاملایو

تغذيه پروازی، فعالیت استان، دو هر جفتدر و گیریای

بارويشگیاهچهکلزاهمزمانکلزاهایککاتکاملحشر

آبان اوايل در که داد رخ ماه تحقیقات Barari (2014)با

 بود. خسارتبهمنطبق اهمیت ککدلیل کلزا،زايی های

هاوزيادیدرزمینهمديريتکنترلشیمیايیآنهایپژوهش

حشره کارايی استکشمیزان گرفته انجام مختلف های

(Weiss et al., 1991; McLeod et al., 2002; 

Andersen et al., 2006; Antwi et al., 2007; Mason 

et al., 2020 هایکلزا،درمديريتکنترلشیمیايیکک(.

هايیازقبیلگاچوکشعالوهبرضدعفونیبذرکلزاباحشره

Ws70% کروزر سمپاشیFS350 (Barari, 2016)و ،

هایمختلفارگانوفسفره،پیروتروئیدیوکشمزارعباحشره

استتنئونیکو شده توصیه نتايج .(Jellis, 2003)ینوئیدها

 پژوهشحاضر نشان تمامیحشرهداد چند هر هایکشکه

هادرمزارعککدرکاهشجمعیتوخسارتموردآزمايش

 بودندکلزا ،موثر آلفاسايپرهایکشحشرهولی با دومترين

150غلظت 300و و هکتار در  سیهالوترينگرم المبدا

کشحشرهنسبتبهساير بهتریکارآيیها قاتیتحقداشتند.

اندادشن،یازجملهکشوراستونيیاروپایکشورهایدربرخ

آلفاسا مالحظهبهنيپرمتريکه قابل کاهشیاطور سبب

مانتايج(.Hiiesaar et al., 2003)شودمیهاککتیجمع

یمصرفهایحشرهکشهمگیسهروزاولدرنشاندادکه

برخیبودند.داریکارايیمعنییزانمیداراتیاکلوپرايدازیرغ

هایکلزاهایپیروتروئیدیکهبرایکنترلکککشازحشره

کشورها ثبترسیدهکايآمرلیقبازگريدیدر شاملبه اند

دلتامترين1فنترينبی گ2، هالوترين-اما، المبدا3سی ،

زتاهالوترينسی )می4سايپرمترينو (.Knodel, 2017باشند

طبقنتايجبه میزانکارآيیحشرهکشماالتیوندستآمده،

برداری نمونه 7هایدر سمپاشیبهشدت14و روزپساز

                                                 
1- bifenthrin 

2- deltamethrin 

3- gamma-cyhalothrin 

4- zeta-cypermethrin 



 ...مقايسهکارايیحشرهکشهایآلفاسايپرمترينوهمکاران:کیهانیان

 

120 

کشحشرهتفاوتدرمحدودهیبااندکونهايتاًکاهشيافت

وفت.گررقراتیاکلوپرايد آزمايشگاهی بررسی يک در

حشرهمزرعه برخی کارآيی زمینه کنترلکشایدر برای ها

حشرهکک را کارآيی بیشترين کلزا، کارباريلهای 1کش

اسفنوالريت2داشتوپسازآنپرمترين ،3 وماالتیونقرار

( کهWeiss et al., 1991گرفتند کشکارباريل حشره .)

کک کنترل برای مهرماهعموماً از داشت، کاربرد هایکلزا

1390 فهرست از شمسی ايرانهایکشآفتهجری مجاز

حذفگرديدولیماالتیونازترکیباتفسفرهرايجیاستکه

کشاورزی محصوالت آفات از وسیعی طیف کنترل برای

کاربرددارد.

ت عدم رضايتأبدلیل ثیر مواد وبخش بیولوژيک

کک روی گیاهی ترکیبات حشرهها، هایکشکاربرد

هایاصلیبرایکاهشجمعیتاينشیمیايیيکیازگزينه

می کلزا مزارع آفتدر تحقیقاتمختلفی، در برایباشد.

سوسک کنترل برمديريت عالوه مانند، کک های

کشهایشیمیايی،ترکیباتبیولوژيکوحشرهکشحشره

موار اکثر در که گرفته آزمايشقرار مورد هم دگیاهی

(  McLeod etترکیباتشیمیايیکارايیبیشتریداشتند

al., 2002; Andersen et al., 2006, Antwi et al., 

میايی،یثیرچهارترکیبغیرشأتدرمطالعهديگری،(.2007

قارچ ، Beauveria bassiana (Balsamo)اسپینوزاد،

( کائولین و کنترلککkaolinآزاديراختین برای های(،

کشپاشیحشرهایگیاهرابامحلولمرحلهگیاهچهکلزادر

تیامتاکساممقايسهوشیمیايیبی فنترينوضدعفونیبذربا

 گیری ککشنتیجه خسارت که تیمارهاید در ها

بی تیمارهایديگرتیامتاکسام، از کمتر اسپینوزاد فنترينو

( میزانعملکردAntwi et al., 2007بود ولیهمواره .)

 در کشکلزا حشره بیتیمار و )تیامتاکسام شیمیايی های

                                                 
1- Carbaryl 

2- permethrin 

3- esfenvalerate 

جمعیت افزايش با البته بود. اسپینوزاد از بیشتر فنترين(

کک شکار )يعنی در300-200ها تله هر ازای ککبه

کاهشيافت اسپینوزاد کارآيی  ,.Antwi et al) هفته(

کشتدرهمها،سوسکنياتیکاهشجمعیبرا (.2007

کشاورزجراي همدر کشتوانازحشرهیمکیارگانیو

4نوزادیاسیکروبیم
یاهیگهایکشحشرهیاستفادهکردول 

کلزارادراهیتوانندگینم6نيرتریوپ5نیراکتيديآزلیازقب

خسارتکک  Andersen et)گهدارندنمصونهابرابر

al., 2006اسپ ت7ریکلرفناپنوزاد،ی(. يیکارآامتاکسامیو

سویخوب کنترل ککدر  Epitrixبادمجانمانند سک

fuscula Crotch(دارندMcLeod et al., 2002.)  

نيپرمتريآلفاساکشحشرهآزمايش،اينهدرطولدور

کارآيیبهطورمعنیداریهایديگرکشنسبتبهحشره

بیشتری 300غلظتداشتو هکتار در اثربخشیآنگرم

 به نسبت داشت150غلظتبهتری هکتار در ازگرم .

غلظتداریدرمیزانکارآيیدوکهاختالفمعنیجائیآن

حشرهبکار از نشد،رفته مشاهده آلفاسايپرمترين کش

 اصولاستانداردهایعملیاتسمپاشیويترعابنابراينبا

درسمپاش،یآبمصرفECویوسختpHیلازقبیفن

 باشد.گرمدرهکتارقابلتوصیهمی150غلظت

 

 یگزارسپاس

پروژه نتايج از بخشی مقاله شمارهاين به تحقیقاتی ی

و961636-200-16-16-04 آموزش تحقیقات، سازمان

هایموسسهتحقیقاتحمايتباشد.ازترويجکشاورزیمی

کشاورزیوآموزشپزشکیکشورومراکزتحقیقاتگیاه

استان طبیعی منابع قدردانیو گلستان و مازندران های

گردد.می

                                                 
4- Spinosad 

5- Azadiractin 

6- Pyrethrin 

7- Chlorfenapyr 
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Abstract 

Background and Objectives 
Flea beetles are the main pests of oilseed rape which the adult beetles cause damage via 

feeding on cotyledons and early leaves of crop. They gnaw small round holes into leaves, 

decreasing assimilation surface and slowing down plant's growth. Heavy damage at the 

early stage of cotyledons may destroy the plant. The critical period of damage on the crop is 

from germination and cotyledon stage until the appearance of 4–6 true leaves, later the 

damage is less harmful. Control of this pest mostly depends on using chemical pesticides 

via seed dressing and/or foliar application. This study aimed to estimate the effects of new 

chemical insecticides to control this pest in Iran. 

Materials and Methods 

To chemical control flea beetles, the project was carried out in a Randomized Complete 

Blocks Design with six treatments and three replications in the provinces of Mazandaran and 

Golestan in 2018. The treatments were alpha-cypermethrin 15% WDG, with two doses (300 

g/ha and 150 g/ha), lambda-cyhalothrin CS10% (75 ml/ha), malathion EC 57% (600 ml/ha), 

thiacloprid OD24% (300 ml/ha) and control. Sampling and counting of the flea beetles were 

done 1 day before and 3, 7, and 14 days after treatment via counting the cached beetles on 

yellow sticky traps (one trap in the center of each plot) as well as the active beetles in a 

0.5×0.5m quadrate in each plot center. Fourteen days after treatment, the percentage of 

infested plants and leaf surface damage were measured. The beetle's mortality was 

calculated by the Henderson-Tilton formula. Data were analyzed with SAS ver. 9 software, 

and the means were compared using Duncan.  
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Results 

All insecticides showed a significant difference at 1% probability level comparing with 

control. Alpha-cypermethrin with 300 and 150g/ha and lambda-cyhalothrin in Mazandaran 

and Golestan provinces with 87.17,84.19, 81.66; 76.66, 86.12, and 76 percentage efficacies 

had the highest effectiveness in control the pest, respectively. Malathion in Mazandaran and 

Golestan with 24.59% and 22.66% and thiaclopride 14.01% and 19%, respectively, were 

less effective in controlling and reducing flea beetles damage on the crop. Moreover, the 

percentage of infested plants was significantly different among insecticides 14 days after 

treatment at a probability level of 1%.  

Discussion 

Pest management of canola flea beetles faces ecological challenges and severe dependence 

on synthetic chemical pesticides. Insufficient soil moisture, late planting, unsuitable planting 

beds, and hot and sunny days with dry winds in the early growing stages of canola in autumn 

increase the damage and reduce the green area of the field in a short time. Due to the 

unsatisfactory effect of biological substances and plant compounds on canola flea beetles, 

chemical insecticides are one of the main options to reduce the population of this distractive 

pest in rapeseed fields. In various studies, in addition to chemical insecticides, biological 

compounds and botanical insecticides were tested to manage the control of pest. But in most 

cases, chemical insecticides were more effective. Therefore, determining the appropriate 

time for application and using effective insecticides are integral parts of the pest control 

strategy. This study's result showed that alpha-cypermethrin 15% WDG (150 and 300 g/ha) 

and lambda-cyhalothrin CS10% (75 ml/ha) could be used as new insecticides to control 

canola flea beetles. 
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