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چکيده
شته معمولی گندم ،Schizaphis graminum ،يکی از آفات مهم گندم است که با تغذيه از شيره نباتی موجب خسارت به اين
محصول میشود ،از بين دشمنان طبيعی آن ،کفشدوزک  Hippodamia variegateفعالترين شکارگر اين آفت است.
کاربرد علفکشها در مزارع گندم ممکن است روی جمعيت اين حشرات تأثير بگذارد .اين پژوهش با هدف بررسی تأثير
علفکشهای توفوردی +امثپآ® ،آگرانتيس® ،و مخلوط تاپيک®+گرانستار®روی شته معمولی گندم بهعنوان آفت و
کفشدوزک شکارگر آن انجام شد .ميزان تلفات حشرات در  48 ،24و  72ساعت پس از آزمايش محاسبه گرديد .تيمار آگرانتيس
در  24ساعت اول آزمايش تمام شتهها را از بين برد .تيمار مخلوط تاپيک+گرانستار در  48 ،24و  72ساعت پس از شروع
آزمايش به ترتيب  70 ،55و  92/5درصد تلفات و تيمار توفوردی +امثپآ ،نيز بهترتيب  37/5 ،20و  57/5درصد تلفات ايجاد
کردند .علفکشها در غلظت يکسان بهطور متوسط روی کفشدوزک تلفات کمتری نسبت به شته بود ،بهصورتی که در
زمانهای  48 ،24و  72ساعت پس از شروع آزمايش تيمار آگرانتيس® به ترتيب  52/5 ،45و ،57/5تاپيک®+گرانستار® ،17/5
15و  45و توفوردی +امثپآ® 37/5 ،12/5 ،و  2/5درصد تلفات روی افراد بالغ کفشدوزک داشت .با توجه به نتايج به نظر
میرسد شته معمولی گندم نسبت به علفکش آگرانتيس® و در مرحله بعد تاپيک®+گرانستار® حساسيت زيادی دارد .براساس
اصول سازمان بينالمللی کنترل بيولوژيک ( ،)IOBCبرای کفشدوزک  H. variegataعلفکش آگرانتيس در دسته کمی
خطرناک و مخلوط تاپيک®+گرانستار® در زمان  24ساعت در دسته بیخطر ولی در  48و  72ساعت در دستۀ کمی خطرناک
و علفکش توفوردی+امثپآ® در دسته بیخطر قرار گرفت؛ بنابراين برای کنترل علفهای هرز مزارع گندم و شته معمولی
گندم علفکش آگرانتيس و جهت کنترل نسبی و پايدار شته معمولی گندم با حفظ کفشدوزک  ،H. variegataعلفکشهای
تاپيک®+گرانستار و توفوردی +امثپآ® قابل توصيه است.

کليدواژهها :علفکشها ،اثرات جانبی ،شته معمولی گندمHippodamia variegate ،
دبیر تخصصی :دکتر معصومه ضیايی
Citation: Kakavand, I., Ahmadi, A., Hassanvad, I., & Danaye-Tous A.H. (2022). The comparison of
toxicity of four wheat herbicides on Schizaphis graminum (Rondani) and its predator, Hippodamia
variegata , under laboratory conditions. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 45(1): 45-57.
10.22055/ppr.2021.17259.

46

کاکاوند و همکاران :مقايسه سمیت چهار علفکش روی شته معمولی گندم.....Schizaphis graminum ،

مقدمه

 variegate Goezeيکی از گونههای همهجازی و پلیفاژ

گندم ( )Triticum aestivum L.يکی از مهمترين

است که بهعنوان يک عامل کنترل زيستی مهم در مناطق

محصولت زراعی جهان است ) .(FAO, 2020اين محصول

زيادی از دنیا شناخته شده و در کنترل آفات مختلف استفاده

در بین غالت بیشترين و وسیعترين سازگاری را به شرايط

میشود ( & Franzmann, 2002; Kontodimas

متفاوت اقلیمی دارد ) .(Emam et al., 2011فراگیری

 .)Stathas, 2005; Rebolledo et al., 2009اين

کشت گندم به شکلی است که در هر زمان در مناطقی از جهان

کفشدوزک در ايالتمتحده برای کنترل شته روسی گندم

در حال کشت و يا برداشت آن میباشند). (Shewry, 2009

بهعنوان يک گونه غیربومی پرورش و رهاسازی میگردد

در کشت گندم عوامل متعددی باعث ايجاد خسارت و يا

( .)Obrycki & Orr, 1990در ايران نیز گزارشهای زيادی

کاهش عملکرد آن میگردند .از میان عوامل متعددی که به

از فعالیت اين شکارگر روی جمعیتهای شته در مناطق

محصول گندم خسارت وارد میکنند ،علفهای هرز به دلیل

ل در نواحی ديگر نیز بهصورت
مختلف منتشر شده و احتما ً

پراکنش وسیع و همچنین بازهی زمانی زياد فعالیت خود ،در

بومی وجود دارد ( .)Rajabi, 1986کفشدوزک H.

رتبه اول قرار میگیرند .اين دليل سبب شده علفهای هرز

 variegataبهعنوان گونه شکارگر غالب در مزارع غالت در

در تمام طول مدت کشت گندم در مزرعه حضورداشته و به

مناطق مختلف ايران ( Haghshenas et al., 2004; Farahi

روشهای مختلف باعث اختالل در نشو و نما محصول گردند

 )& Sadeghi-Nameghi, 2009و توسط نگارندگان از

) .(Jalal-kamali et al., 2012بنابراين ،اين گیاهان

مزارع گندم استان لرستان ،در حال تغذيه از شتههای مختلف

فرصتطلب با جذب عناصر مغذی خاک به رقابت با گندم

از جمله شته معمولی گندم جمعآوری شد.

پرداخته و در نهايت با تضعیف محصول موجب کاهش

گندم بهعنوان محصول کلیدی و استراتژيک کشور با

عملکرد آن میگردند ( .)Ahn et al., 2001يکی از روش-

معضالت بیان شده مواجه است بهطوریکه هرساله برای

های معمول در کنترل علفهای هرز ،کاربرد سموم علف-

مبارزه با علفهای هرز آن مقادير زيادی از علفکشهای

کش است؛ مانند اغلب ترکیبات شیمیايی استفاده شده در

شیمیايی استفاده میشود .بیش از  50درصد

زيستبوم کشاورزی ،علفکشها نیز عالوه بر اثرگذاری بر

پهنبرگکشهای مزارع گندم را در ايران علفکشهای

علفهای هرز بهعنوان موجود هدف ،باعث بروز اثرات

هورمونی (توفوردی ،امثپآ) تشکیل میدهند ،اين

مضری در موجودات ديگر نظیر حشرات میشوند (Sarwar,

علفکشها به بازدارنده رشد عمل میکند که منجر به

) .2013آفات متعددی نیز در مزارع گندم فعالیت کرده که

تحلیل رفتن مواد غذايی در گیاه و نهايتاً باعث از بین رفتن و

موجب ايجاد خسارت قابلتوجهی به اين محصول استراتژيک

مرگ علفهای هرز میگردد و متحملترين زمان گندم به

میگردند .از گروههای مهم آفات غالت شتهها هستنداز

کاربرد آنها از شروع پنجهزنی تا بیش از تشکیل سومین گره

جملهی آنها میتوان به شته معمولی گندم اشاره کردکه با

در ساقه گندم میباشد ).(Zand et al., 2010

تغذيه از شیره گیاهی بهصورت مستقیم و با انتقال عوامل

کلودينافوپ -پروپارژيل با نام تجاری تاپیک علفکشی

بیماریزای گیاهی(از قبیلويروسهای گیاهی) بهصورت

سیستمیک و انتخابی از گروه آريلوکسی فنوکسی

غیرمستقیم به میزبان گیاهی خسارت وارد میکنند (Fiebig

پروپیونیک اسیدهاست که برای کنترل علفهای هرز

) .& Poehling, 1998کفشدوزک Hippodamia

کشیده برگ غالت بکار میرود و از طريق ممانعت از سنتز
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اسیدهای چرب باعث گیاهسوزی علفهای هرز میشود

محیط با دمای  27±2درجه سلسیوس و رطوبت نسبی

) .(Kudsk & Streibig, 2003علفکش تریبنورون

 60±10درصد و دوره نوری  16ساعت روشنايی و 8

متیل با نـام تجـاری گرانـستار ،از مهمتـرين علـفکشهای

ساعت تاريکی انجام گرفت.

خانواده سولفونیلاوره است که برای مبارزه با علفهایهرز

پرورش گياه ميزبان و تشکيل کلنی شته S. graminum

پهنبـرگ مزارع گندم در دنیا و ايران مورد استفاده قرار

در بهار اقدام به کشت گیاه گندم در تعدادی گلدان با

میگیرد ) .(Brown, 1990اين علفکش بصورت

حجم  5لیتر جهت استقرار و تکثیر شته معمولی گندم ،در

پسرويشی مصرف شده و با ممانعت از بیوسنتز اسیدهای

شرايط گلخانه با دمای  27±2درجه سلسیوس و رطوبت

آمینه والین و ايزولوسین مانع تقسیم سلولی میشود.

نسبی  60±10درصد شد .از خاک مخلوط با کود برای بستر

در اين میان ،بهواسطه وجود جمعیتهای زياد از شته

کاشت استفاده شد و هر سه روز يکبار گیاهان آبیاری

معمولی گندم و همچنین استقرار کفشدوزک H.

شدند .پس از رشد کافی گیاهان ،بوتههای گندم آلوده به شته

 ،variegataبهعنوان يکی از مهمترين شکارگر اين آفت در

از مزارع گندم اطراف خرمآباد بهوسیله پاکتهای دربسته به

مزارع گندم ،تأثیرپذيری اين حشرات از علفکشهای بکار

محیط تکثیر انتقال داده شد .پس از اطمینان از نوع گونه

رفته اجتنابناپذير است .هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر

شته(Hojat & Azmayeshfard, 1986; Darvish-

اين بود که آيا علفکشهای معمول و پرکاربردی که در

 )Mojni & Rezvani, 1994و بهوسیله قلمموی ظريفی

کشت گندم کشور استفاده میشوند ،میتوانند بهطور مستقیم

جمعیتهای شته معمولی گندم از روی بوتههای گندم به

باعث تلفات در افراد بالغ شته معمولی گندم و شکارگر اصلی

روی گیاهان گندم کاشته شده در گلدان انتقال داده شد.

آن کفشدوزک H. variegataشوند .بنابراين در اين مطالعه

برای اطمینان از وجود میزبان کافی ،هرچند روز يکبار اقدام

به بررسی اثر علفکشهای رايج در مزارع گندم شامل

بهاضافه کردن گلدانهای جديد به محیط تکثیر شتهها شد.

توفوردی  +امثپآ® ،تاپیک ® +گرانستار® و آگرانتیس®

پس از استقرار شتهها روی گیاهان و طی سه نسل ،از افراد

روی شته معمولی گندم و کفشدوزک شکارگر آنH. ،

بالغ بیبال برای انجام آزمايشها استفاده شد.

 variegataپرداخته شد.

تشکيل کلنی کفشدوزک H. variegata

جمعآوری نمونهها
مواد و روشها

افراد بالغ کفشدوزک  H. variegateبهوسیله آسپیراتور از

پژوهش حاضر در سال  1399به منظور بررسی اثرات

همان مزارع گندم رقم بهاران که نمونههای شته جمعآوری شد،

کشندگی چهار علف کش تاپیک ،گرانستار ،توفوردی +

جمعآوری و در ظروف تمیزدر ابعاد  20×25و ارتفاع

امسی پی ای و آگرانتیس روی شته معمولی گندم S.

10سانتیمتر به آزمايشگاه انتقال داده شدند .مالک انتخاب

) graminum Rondani (Hom: Aphididaeو دشمن

مزرعه برای جمعآوری نمونهها عدم کاربرد آفتکشهای

طبیعی آن ،کفشدوزک )H. variegate (Goeze

شیمیايی بود .نمونهها در آزمايشگاه بر اساس ويژگیهای

) ،(Coleoptera: Coccinellidaeدر آزمايشگاه

ريختشناسی ،شناسايی و پس از اطمینان از نوع گونه

سم شناسی گروه گیاه پزشکی دانشگاه لرستان انجام شد.

(،)Randall et al., 1992; Prakash & Sharma, 2008

پرورش کفشدوزک شکارگر و طعمه آن در شرايط

گونههای ديگر به طبیعت بازگردانده شدند.
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يه قطر  6سانتیمتراز برگ گندم پوشیده شدو به مدت 10

پرورش و تشکيل کلنی
افراد بالغ کفشدوزک  H. variegataدر ظروف دردار

ثانیه در محلول حاوی غلظت توصیه شده سموم غوطهور

پالستیکی شفاف در ابعاد  20×25و ارتفاع 10

شدند .سپس شتههای بالغ يکروزه توسط توری فلزی در

سانتیمترنگهداری و پرورش داده شدند .برای تهويه ظروف

محلول سمی (برای تیمار شاهد از آب معمولی استفاده شد)

نگهداری ،روی در آنها حفرهای به قطر پنج سانتیمتر ايجاد

به مدت  5ثانیه غوطهور شده و بالفاصله برای خشک شدن

کرده و برای جلوگیری از فرار حشرات يک ليه توری

روی کاغذهای صافی به مدت  3دقیقه قرار گرفتند.

پارچهای با مش مناسب رو آن نصب شد .کفشدوزکهای

ديسکهای برگی پس از خشک شدن در مجاورت هوا در

موجود در ظرفها ،با مراحل زيستی مختلف از شته معمولی

ظروف پتری حاوی پنبه خیس قرارگرفته و شتههای تیمار

گندم پرروش يافته روی برگهای گندم تغذيه شدند .برای

شده به آن اضافه شدند .برای حفظ رطوبت داخل ظروف در

جلوگیری از آلوده شدن محیط پرورش ،هرروز برگهای

فواصل زمانی به آن آب اضافه شد .سطح رويی برگها روی

ظروف با برگهای جديد جايگزين شدند .در زمان بازديد

پنبه قرار گرفتند ،بهگونهای که سطح پشتی در معرض تغذيه

روزانه دستههای تخم کفشدوزک موجود روی برگها به

شته قرار بگیرد .هر علفکش در  4تکرار و در هر تکرار از

ظروف پتریديش با قطر  10سانتیمتر که روی در خود دارای

 10عدد حشره بالغ يکروزه استفاده شد ،میزان تلفات ،24

منفذ برای تهويه بودند ،انتقال داده میشدند .پس از تفريخ

 48و  72ساعت پس از تیمار در دمای  25±1درجه سلسیوس،

تخمها برای جلوگیری از همخواری ،لروها در ظروف مجزا

رطوبت نسبی  65±5و دوره نوری  16ساعت روشنايی و 8

نگهداری شدند .پس از پرورش دو نسل کفشدوزک ،از

ساعت تاريکی ثبت شد .نحوه تشخیص شتههای تلفشده

حشرات بالغ نسل سوم در آزمايشها استفاده شد .پرورش

بیحرکتی شاخکهای آنها در زير بینوکولر بود.

کفشدوزک شکارگر و همچنین آزمايشها در يک دستگاه

اثر کشندگی در غلظتهای توصيهشده علفکشها

انکوباتور باقابلیت تنظیم دما ،رطوبت و دوره نوری با شرايط

روی کفشدوزک H. variegata

 25±1درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  65±5درصدو دوره

برای بررسی اثرکشندگی علفکشها از حشرات بالغ يک

نوری  16ساعت روشنايی و  8ساعت تاريکی صورت گرفت.

تا دو روزه و روش تماس مستقیم استفاده شد .غلظت
توصیهشده هر علفکش (آب معمولی در تیمار شاهد)

علفکشهای مورداستفاده
تاپیک®،

توسط برج پاشش مدل  Xa4230ساخت شرکت ابزار

گرانستار® ،توفوردی  +امسیپیای® و آگرانتیس® که

پردازان نامی ( )APNبه میزان دو میلیلیتر روی حشرات

بهطورمعمول در کشت گندم کاربرد دارند ،استفاده شد

درون ظروف پتری با  10سانتیمتر قطر با فشار يک بار به

(جدول .)1

مدت  10ثانیه پاشیده شد .پس از آن حشرات به ظروف پتری

اثر کشندگی غلظتهای توصيهشده علفکشها

تمیز منتقل شده و میزان تلفات حشرات  48 ،24و  72ساعت

روی شته معمولی گندم

پس از تیمار در دمای  25±1درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی

برای انجام اين پژوهش از چهار علفکش

بهمنظور بررسی اثر کشندگی ،از روش غوطهوری برگ

 65±5درصدو دوره نوری  16ساعت روشنايی و  8ساعت

و شته در محلول سمی استفاده شد ،ابتدا سه عدد از برگهای

تاريکی ثبت شد .آزمايش برای هر علفکش در  4تکرار و

گندم به قطر2سانتیمتر بريده شدند و سطح پتری روی پنبه

در هر تکرار از  10عدد حشره بالغ انجام شد.
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جدول  -1مشخصات علفکش های مورد استفاده در تحقيق
Table 1- The characteristics of herbicides used in the research
Common name
Trade name
Formulation Dose Company
Registration
)(g ai ha_1
year
67.5%SL
675-1012.5 Mahan
1968
2,4-D plus MCPA
2,4-D Amine
1990
1994
2004

11.25-15 Golsam
64-80
Ariashimi
180
Golsam

75%DF
8%EC
12%OD

تجزيه دادهها

®Granstar
®Topik
®Agrantis

Tribenuron-methyl
Clodinafop-propargyl
Mesosulfuron-methyl+
Iodosulfuron-methyl-sodium

درصد) را روی حشرات بالغ شته داشت .تیمار علفکشهای

دادهها از نظر نرمالیتی با استفادهازآزمون اندرسون

تاپیک+گرانستاربا  70درصد تلفات نیز در رتبه دوم و پسازآن

دارلینگ بررسی شده و دادهها نرمال بودند و تبدل دادهای

تیمار علفکش توفوردی  +ام ثپآ با  37/5درصد تلفات

صورت نگرفت .اين آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفی

در رتبه بعدی قرار گرفت .در تیمار شاهد (آب معمولی) 10

اجرا شد و دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار SAS 9.1

درصد تلفات مشاهده شد .بین همۀ تیمارها اختالف معنیداری

) (2003و با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال آماری

از نظر آماری مشاهده شد (جدول  .)2پس از  72ساعت از

 5درصد تجزيه شدند ).(SAS Institute, 2003

اعمال تیمارهای علفکش روی حشرات بالغ شته
معمولیگندم ،با بررسی نتايج آزمايش مشخص شد که

نتايج

علفکشهای مورد استفاده شده در اين پژوهش درصد

نتايج تأثیر علفکشها روی حشرات بالغ شته معمولی

تلفات باليی را در اين حشره گیاهخوار ايجاد میکنند .از نظر

گندم در  24ساعت بعد از اعمال تیمارها نشان داد که بین

میزان تلفات به ترتیب تیمارهای علفکش آگرانتیس با 100

تیمارها تفاوت معنیدار وجود دارد ،بطوریکه گروهبندی

درصد ،تیمار علفکشهای تاپیک+گرانستار با  92درصد و

تیمارها نشان میدهد که تیمار علفکش آگرانتیس با بیشترين

تیمار علفکش توفوردی+ام ثپآ با  57/5درصد تلفات

تلفات ( 100درصد) دارای اختالف معنیدار با تیمارهای ديگر

قرار گرفتند که با توجه به جدول گروهبندی ،تیمارهای

است .تیمار علفکشهای تاپیک+گرانستاربا  55درصد

آگرانتیس و تاپیک+گرانستار در يک سطح آماری قرارگرفته

تلفات در رتبه دوم قرار داشت و تیمار علفکش توفوردی +

و با تیمار توفوردی  +ام ثپآ اختالف معنیداری داشتند.

ام ثپآبا  20درصد تلفات در رتبه بعدی قرار گرفت ،میزان

همچنین تمام تیمارهای علفکش با تیمار شاهد دارای

تلفات در شاهد (آب معمولی) نیز  5درصد بود .با توجه به

اختالف آماری معنیدار بودند (جدول .)2

نتايج ،بین تیمارهای توفوردی+ام ثپآ و شاهد اختالف

نتايج تجزيه واريانس تأثیر علفکشها روی حشرات بالغ

معنیداری از نظر آماری مشاهده نشد (جدول  .)2بررسی نتايج

کفشدوزک  H. variegataدر  24ساعت بعداز اعمال تیمارها

تجزيه واريانس نشان داد که بین تیمارهای علفکش روی

نشان داد که بین تیمارها تفاوت معنیدار وجود دارد ،بطوری که

معمولی گندم در  48ساعت بعد از آزمايش نیز تفاوت

گروهبندی تیمارها نشان میدهد که تیمار علفکش آگرانتیس

معنیداری وجود دارد ،بطوریکه گروهبندی تیمارها نشان

با بیشترين تلفات ( 45درصد) اختالف معنیداری با ديگر

میدهد که تیمار علفکش آگرانتیس بیشترين تلفات (100

تیمارها داشته و تیمارهای «علفکشهای تاپیک+گرانستار» با
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 17/5و «علفکش توفوردی  +ام ثپآ» با  12/5درصد تلفات

علفکشهای تاپیک+گرانستار با  45درصد تلفات از نظر

پس از آن قرار میگیرند .در شاهد (آب معمولی) نیز  2/5درصد

آماری در يک سطح قرار داشتند .از طرف ديگر تیمار

تلفات مشاهده شد .بین تیمارهای علفکشهای

آگرانتیس با تیمار توفوردی  +ام ثپآ و شاهد اختالف

تاپیک+گرانستار ،علفکش توفوردی  +ام ثپآ تفاوت

معنیدار داشت .همچنین بین تیمار علفکش توفوردی  +ام

معنیداری از نظر آماری وجود نداشت (جدول  .)3نتايج تجزيه

ثپآ با  27درصد تلفات با تیمار تاپیک+گرانستار با  45درصد

واريانس نشان میدهد که تأثیر علفکشها روی کفشدوزک

تلفات تفاوت معنیدار وجود نداشت ولی با شاهد اختالف

 H. variegataبین تیمارها در  48ساعت پس از آزمايش،

معنیدار وجود داشتند (جدول .)3

تفاوت معنیدار وجود دارد ،بطوری که با انجام آزمون توکی
روی دادههای  48ساعت پس از اعمال علفکشها ،مشخص

بحث

گرديد که گروه تیمار علفکش آگرانتیس با  52/5و تیمار

علفکشهای کشاورزی میتوانند حشرات مختلف

علفکشهای تاپیک+گرانستار با 37/5درصد تلفات از نظر

مستقر در مزرعه ،از قبیل آفات و دشمنان طبیعی را چه از

آماری در يک سطح قرار میگیرند که دارای اختالف معنیدار

طريق مسمومیت مستقیم آنها و يا اثراتی که بر جمعیت و

با تیمار علفکش توفوردی  +ام ثپآ با  15درصد تلفات و

تنوع میزبانهای گیاهی آنها میگذارند ،تحت تأثیر قرار

تیمار شاهد (آب معمولی) با درصد تلفات  2/5درصد بودند،

دهند ( .)Norris & Kogan, 2000اين مطالعه از معدود

همچنین بین تیمارهای توفوردی  +ام ثپآ و شاهد اختالف

مطالعاتی است که بهطور همزمان به بررسی تأثیر علفکشها

معنیداری از نظر آماری مشاهده شد (جدول  .)3پس از بررسی

روی يک آفت و دشمن طبیعی آن میپردازد .نتايج حاصل

نتايج تجزيه واريانس تیمارهای علفکش روی کفشدوزک

ازاين قبیل پژوهشها اثبات میکند که علفکشها تأثیر

پس از  72ساعت از اعمال تیمارها ،مشخص شد که تیمارها

مستقیمی بر جمعیت حشرات مستقر روی محصول زراعی

دارای تفاوت معنیدار هستند ،بطوریکه گروهبندی تیمارهای

میگذارند .به دلیل جمعیت بالی اين دو حشره در اکثر

علفکش پس از  72ساعت از اعمال بر روی افراد بالغ

مزارع گندم ،افراد بالغ اين دو حشره بهصورت همزمان در

کفشدوزک نشان میدهد که تیمار علفکش آگرانتیس دارای

زمان کاربرد علفکشها در مزارع گندم استقرار و فعالیت

بیشترين میزان تلفات ( 57/5درصد) بوده و با تیمار

داشته و در معرض مستقیم علفکشها قرار میگیرند.

جدول -2ميانگين درصد تلفات  ±خطار معيار شته معمولی گندم Schizaphis graminum ،در زمانهای مختلف بعد از تيمار
Table 2. The mean mortality% ± SE of Schizaphis graminum at different times post-treatment
)Time (hrs
Treatments
)Dose (g ai ha_1
24
48
72
2,4-D plus MCPA
1012.5
20.0±4.1c
37.5 ± 4.8c
57.5±7.5b
GranstarplusTopik
15 plus 80
55.0±6.5b
70.0±4.1b
92.5±4.8a
Agrantis
180
100a
100a
100a
)Control (Water
5±2.9d
10.3±4.1d
27.5±6.3c
F3, 12
107.0
108.7
37.8
P
<0.0001
<0.0001
<0.0001
C.V
18.1%
13.8%
15.7%
)*Means within each column followed by the same letter are not statistically different (HSD: P<0.01
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جدول -3ميانگين درصد تلفات ±خطار معيار کفشدوزک Hippodamia variegate ،در زمانهای مختلف پس از تيمار
Table 3. The mean mortality % ± SE of Hippodamia variegate at different times post-treatment
)Time (hrs
Treatments
)Dose (g ai ha_1
24
48
72
2,4-D plus MCPA
1012.5
12.5±4.8b
15.0±2.9b
27.5±7.5bc
Granstar plusTopik
15 plus 80
17.5±2.5b
37.5±6.3a
45.0±8.7ab
Agrantis
180
45.0±8.7a
52.5±2.5a
57.5±4.8a
)Control (Water
2.5±2.5c
2.5±2.5c
2.5±2.5c
F3, 12
12.0
33.2
14.2

<0.0003

<0.0001

<0.0006

-

P

38.2%

28.9%

54.2%

-

C.V

)*Means within each column followed by the same letter are not statistically different (HSD; P<0.01

با توجه به نتايج آزمايش حاضر ،تمام علفکشها در

بر روی بوتههای گندم اسپری شد .بازديد و شمارش جمعیت

غلظتهای توصیه شده و کاربرد مستقیم ،باعث تلفات در

شتهها ،قبل از اعمال تیمارها و در روزهای  14 ،7 ،3و 21

افراد بالغ شته معمولی گندم و کفشدوزک شکارگر شدند.

روز پس از محلول پاشی انجام شد .نتايج نشان داد که تمام

مطالعات زيادی در ارتباط با اثرات علفکشها روی

علفکشهای مورد آزمايش بهصورت معنیداری بر

جمعیت بندپايان مختلف انجامگرفته که در غالب موارد بر

جمعیت شته روسی گندم تأثیرگذار هستند .جمعیت شتههای

اثرات مستقیم اين ترکیبات بر نرخ تلفات حشرات و اثرات

مستقر بر بوتههای گندم قبل از اعمال تیمارها ،تفاوت

غیرمستقیم آنها روی اين موجودات تمرکز دارند

معنیداری نداشت .تیمار توفوردیاستر بیشترين تأثیر را در

) .(Sharma et al., 2018با توجه به نتايج اين مطالعه ،تمام

بین تیمارهای مورد آزمايش بر جمعیت شته و در روزهای ،3

شتههای تیمار شده با علفکش اگرانتیس در  24ساعت بعد

 7و  14آزمايش گذاشته ،بهطوریکه درصد کاهش جمعیت

از آزمايش تلف شدند .اين در حالی بود که در تیمارهای

شته در اين سه تاريخ برای اين تیمار به ترتیب  81 ،65/70و

ديگر درصد تلفات پايینتر بوده و با گذشت زمان افزايش

 81/03درصد محاسبه شد ) ،(Birgücü et al., 2016که با

يافت و پس از  72ساعت در تیمارهای تاپیک+گرانستار و

نتايج بهدستآمده ما برای تلفات علفکش توفوردی  +ام

توفوردی  +ام ثپآ به ترتیب به  92/5و  57/5درصد رسید.

ثپآ روی شته معمولی گندم مشابه است.

از اينرو به نظر میرسد شته معمولی گندم نسبت به

در تحقیقی ديگر تأثیر علفکش گرانستار روی جمعیت

علفکش آگرانتیس حساستر و نسبت به تاپیک+گرانستار

شتههای گندم در شرايط مزرعه بررسی شد .نمونهبرداری از

حساسیت کمتری دارد .مشابه تحقیق ما ،در مطالعهای تأثیر

هفته اول پس از اعمال تیمارها بهصورت هفتگی انجام

علفکشهای معمول مزارع گندم روی شته روسی گندم

گرفت .در میان هفت گونه شته جمعآوری شده در اين

) Diuraphis noxia (Kurdjumovمورد بررسی قرار

آزمايش ،سه گونه شته معمولی گندم Sitobion avenae

گرفت .تیمارهای اين پژوهش شامل علفکشهای

) ،(Fab.شته گلسرخ Metopolophium dirhodum

توفوردی استر ،فنوکساپروپ پی اتیل  +فنوهالورازول اتیل،

) (Walkerو  S. graminumدارای بیشترين فراوانی بودند.

فلوراسولوم  +توفوردی ،تربنورون متیل و توفوردی آمین

همچنین در تیمارهای علفکش ،جمعیت شتهها نسبت به شاهد

بودند که بهصورت مستقیم بر روی جمعیتهای شته مستقر

افزايش نشان داد ( .)Sadeghi-Namaghi, 2010در
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پژوهشی مشابه ،تأثیر علفکش گاليفوسیت بر میزان

علفکشهای آزمايش شده در اين تحقیق در

کشندگی حشرهکشهای آسفات و ديکروتوفوس روی شته

غلظتهای يکسان روی کفشدوزک بهطور متوسط تلفات

تريپس

کمتری نسبت به شته داشتند ،بهصورتی که در زمانهای ،24

پنبه Frankliniella spp.بررسی شد ،آفتکش آسفات

 48و  72ساعت پس از شروع آزمايش تیمار آگرانتیس® به

بهصورت تنها باعث تلفات  47و  62درصدی به ترتیب در

ترتیب  52/5 ،45و  ،57/5تاپیک®+گرانستار® 15 ،17/5و

شته و تريپس پنبه شد ،زمانی که بهصورت مخلوط با

 45و توفوردی +امسیپیای® 37/5 ،12/5 ،و  2/5درصد

علفکش گاليفوسیت استفاده شد میزان تلفات شته و

تلفات بر روی افراد بالغ کفشدوزک داشت .در برخی موارد

تريپس به  63و  70درصد افزايش يافت .همچنین کاربرد اين

میزان تأثیر علفکشها در سنین مختلف حشرات متفاوت

علفکش به همراه آفتکش ديکروتوفوس موجب افزايش

است .در مطالعه ای تأثیر مستقیم و میزان کشندگی

معنیدار نرخ تلفات شته و تريپس به ترتیب از  49و  44درصد

علفکش توفوردی آمین را روی سنین مختلف لروی

به  76و  60درصد شد ) .(Pankey et al., 2004برای اولین

کفشدوزک )Hippodamia tredecimpunctata (L.

بار  )2016( Saska et al.تأثیر منفی علفکشها را روی

بررسی شد ،نتايج نشان داد که تمام مراحل نابالغ کفشدوزک

پپراسنجههای جدول زندگی يک شته گلسرخ M.

تحت تأثیر علفکش قرارگرفته و بهطور معنیداری نرخ

 dirhodumگزارش کردند ،آنها در ابتدا هشت غلظت

تلفات در آنها افزايش میيابد .در اين آزمايش سنین

 501/8 ،267/6 ،133/8 ،104/4 ،66/9 ،33/5 ،16/7و

مختلف مراحل نابالغ کفشدوزک در گروههای مجزا با

 1003/8 mmol dm-3از علفکش گاليفوسیت را روی

غلظت مشابهی از علفکش تیمار شدند .درصد تلفات

شتههای بالغ به روش مستقیم استفاده کردند ،نرخ تلفات

مراحل نابالغ قبل از تشکیل شفیره در تیمارهای ،افراد

تیمارها پس از  24ساعت برای غلظتهای اشاره شده به

يکروزه ،سهروزه ،ششروزه ،نهروزه و  12روزه به ترتیب

ترتیب  76 ،73 ،54 ،32 ،17 ،7 ،2/5و  88درصد بود .نتايج

برابر با  50 ،43 ،40 ،27و  57درصد گزارش شد .تلفات در

سمیت حاد نشان داد که اختالف معنیداری بین اکثر

پايان آزمايش (مرحله لروی و شفیرگی) برای پنج تیمار

تیمارهای آزمايش با تیمار شاهد وجود دارد .در ادامه

آزمايش  60 ،60 ،47 ،47و  70درصد به دست آمد

پژوهش ،با بررسی پارامترهای زيستی شته در سه غلظت

( .)Adams, 1960نتايج ما نشان داد که میزان تلفات برای

پايین ،متوسط و بالی علفکش (بهترتیب  66/9 ،33/5و

افراد بالغ کفشدوزک  H. variegataو برای تیمارهای

133/8میلیمول بر دسیمتر مکعب) مشخص گرديد که در

توفوردی  +ام ثپآ  ،تاپیک+گرانستار و آگرانتیس در

تمام تیمارها ،علفکش بهطور معنیداری بر پارامترهای

پايان آزمايش ( 72ساعت) به ترتیب برابر  45 ،27/5و 57/5

زيستی شته  M. dirhodumتأثیر منفی میگذارد ( Saska

درصد بود ،که با توجه به پايینتر بودن تلفات ،به نظر میرسد

 .)et al., 2016مشخصشده که علفکشهای فسفوناتی

حساسیت گونه  H. variegateنسبت به علفکش

) (Phosphonate herbicidesکه بهطور وسیع در کشت

توفوردی کمتر از گونه  H. tredecimpunctataاست.

پنبه

Glover

gossypii

Aphis

و

باقال ) (Vicia fabaاستفاده میشوند ،دارای اثرات دوگانه

در مطالعهای تأثیر علفکشهای فوزيلیدو گراماکسونرا

علفکشی و حشرهکشی بر روی شته سیاه باقال (Aphis

به روشی مشابه با مطالعه حاضر ،بهصورت مستقیم و در

) fabae Scopoliبودند (.)Lipok, 2009

غلظت توصیه شده ،روی زنبور پارازيتوئید Eretmocerus

گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  45شماره  ،1بهار 1401
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 debachi Rose and Rosenبررسی شد ،نتايج نشان داد

معنیدار جمعیت اين حشرات شدهاند ،بهطوریکه جمعیت

که اين دو ترکیب علفکش همانند برخی از سموم

سوسکهای شکارگر خاکزی خانواده  Carabidaeدر

حشرهکشی که در تحقیق خود استفاده کرده بودند ،در روز

تیمارهای علفکش نسبت به شاهد ،در سال اول و دوم به ترتیب

اول آزمايش صد درصد زنبورهای بالغ را از بین برد .حتی با

 73و  77درصد کاهش نشان داد ( & Edwards, Yardim

کاربرد علفکشها روی میزبان حامل لرو اين پارازيتوئید

 .)2002حساسیت گونههای مختلف حشرات نسبت به سموم

نیز تمام لروهای زنبور از بین رفتند .با توجه به درصد

علفکش يکسان متفاوت است .در يک پژوهش ،تأثیر

کشندگی ،اين دو علفکش در گروه ترکیبات خطرناک

علفکشها بر حشرات مفید ديگر بررسیشده است .مقدار

برای اين حشره قرار گرفتند ( .)Uygan et al., 1994در

 LC50هشت ترکیب نیکوسولفورون ،کلودينافوپ پروپارژيل،

تحقیقی اثرات کاربرد علفکش مونوسديممتانرسونات در

فلورواسیپیر ،توفوردی بوتیات ،پنديمتالین ،مزوتريون ،متولکلر

غلظتهای توصیه شده در مزارع پنبه بر روی جمعیت سن

و آتارازين (بهعنوان علفکشهای معمول در مزارع غالت)

شکارگر )Pseudatomoscelis seriatus (Reuter

برای زنبور پارازيتوئید Trichogramma ostriniae (Peng

بررسی شد ،نتايج حاصل از نمونهبرداریها نشان داد که

) & Chenبه ترتیب ،144 ،100 ،26/8 ،22/9 ،12/1 ،0/266

جمعیت اين حشره شکارگر در تیمار علفکش ( 3/4حشره)

 216و  792میلیگرم بر لیتر و برای گونه  T. dendrolimiبه

بهصورت معنیداری نسبت به شاهد ( )10/1کاهش يافته

ترتیب  1480 ،2540 ،2320 ،87/4 ،224 ،42/8 ،1/78و

است ( .)Stam et al., 1978در تحقیقات مختلف تأثیر

1840میلیگرم بر لیتربه دست آمد .با توجه به نتايج ،حساسیت

علفکشها بر کاهش جمعیت حشرات خاکزی مستقر در

دو گونه زنبور پارازيتوئید مورد مطالعه نسبت به غلظتهای

زيستبومهای کشاورزی به اثبات رسیده است ( Boiteau,

يکسان از علفکشهای مشابه ،اختالف معنیداری داشت.

1984; Brust, 1990; Powell et al., 1985; Yardim

بهعنوان مثال سمیت سه علفکش ،pendimethalin

 .)& Edwards, 2002به دلیل کاهش چشمگیر و معنیدار

 mesotrioneو  fluroxypyrروی گونه  T. ostriniaeبه

جمعیت سوسکهای شکارگر خانواده  Carabidaeدر

ترتیب  17/6 ،23/2و  10/1برابر گونه  T. dendrolimiثبت

تیمارهای سمپاشی شده با علفکشهای کلوربرومورن و

گرديد (.)Xu et al., 2013

لینورون ،اين دو ترکیب بهعنوان سموم خطرناک برای اين
حشرات معرفی شدند (.)Boiteau, 1984

ترکیبات موجود در فرمولسیونهای تجاری علفکش
میتوانند باعث ايجاد سمیت حاد در موجودات غیر هدف از

در آزمايشی مشابه ،طی دو سال زراعی ،جمعیت بندپايان

قبیل حشرات شکارگر ( )Hill et al., 2012و تخم

شکارگر خاکزی مستقر در مزارع گوجهفرنگی را پس از

پارازيتوئیدها ( )Stecca et al., 2016شوند .بهطورکلی

کاربرد علفکشهای معمول اين محصول مورد بررسی قرار

تفاوتهای مشاهدهشده در میزان سمیت و کشندگی

دادند .در اين مطالعه دو علفکش تريفلورالین (بهصورت

علفکشها برای حشرات مختلف در مطالعات انجام شده

پیشکاشت) و پاراکوات در غلظتهای توصیهشده برای

نشان میدهد که عواملی نظیر نوع ماده مؤثره ترکیب

علفهای هرز محصول گوجهفرنگی استفاده شد .در

علفکش ،نوع فرمولسیون و گونه حشره بهطور مستقیم بر

نمونهبرداری از حشرات خاکزی در هر دو سال آزمايش،

نرخ مرگومیر حشرات و میزان سمیت علف کش مؤثر

مشخص شد در تمام تیمارها ،علفکشها باعث کاهش

است (  .)Kraus & Stout, 2019طبق مطالب بیانشده طی
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پژوهشی ضريب اثرات محیطی علفکشهای معمول گندم

داشته باشد .بهعنوان نمونه فرمولسیون علفکش آگرانتیس

ايران بیان شد ) .(Deihimfard et al., 2007بر اين اساس،

بهکار رفته در تحقیق ما بهصورت روغن قابلانتشار در آب

از میان علفکشهای آزمايششده در تحقیق حاضر،

) (OD 1.2%بوده در صورتیکه در تحقیق

توفوردی با مقدار  24/8واجد بیشترين خطر کاربرد و

( ،)Deihimfard et al., 2007نوع فرمولسیون گرانول

پسازآن به ترتیب علفکشهای تاپیک ،آگرانتیس و

قابل پخش در آب ) (WG 6%است و به نظر میرسد يکی

گرانستار با مقادير  0/51 ،1/4و  0/19میباشند .اين در حالی

از دليل متفاوت بودن میزان خطر برای اين علفکش در دو

است که در تحقیق ما برای هر دو حشره شته و کفشدوزک،

تحقیق اخیر نوع فرمولسیون بهکار رفته در آنها باشد.

بیشترين نرخ مرگومیر نهايی در تیمار علفکش آگرانتیس

بنابراين برای کنترل علفهای هرز مزارع گندم و کنترل شته

و کمترين میزان مرگومیر نیز برای دو حشره مذکور در

معمولی گندم علفکش آگرانتیس و جهت کنترل نسبی و

تیمار علفکش توفوردی مشاهده شد .با توجه به تأثیر

پايدار شته معمولی گندم با حفظ کفشدوزک H.

مستقیم و مثبت مقدار آفتکش استفاده شده در سطح

 ،variegataعلفکشهای تاپیک+گرانستار و توفوردی +

مزرعه ،در محاسبه ضريب اثرات محیطی برای علفکشها

ام ثپآ قابل توصیه هست.

و انجام آزمايشها تحقیق حاضر در شرايط آزمايشگاه
میتوان بخشی از تفاوت نتايج را توضیح داد .همچنین بر

سپاسگزاری

اساس مطالب بیان شده ،تفاوت در درصد تلفات مشاهده

نويسندگان از گروه گیاهپزشکی دانشگاه لرستان به جهت

شده توسط علفکشها ،میتواند به عواملی نظیر تفاوت در

همکاری در انجام اين پژوهش کمال تشکر و قدردانی را

نوع و میزان ماده مؤثره و همچنین مواد همراه ترکیب ارتباط

مینمايند.
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Abstract
Background and Objectives
The wheat aphid, Schizaphis graminum Rondani, is one of the most important pests of wheat
that damages this crop by feeding on vegetable sap. Among its natural enemies, ladybug
Hippodamia variegata (Goeze) is the most active predator of this pest. The application of
wheat fields may affect the population of these insects. The present study investigates the
effect of common wheat herbicides on wheat aphids and their predator (i.e., ladybug H.
variegata).
Material and methods
In the present study, the lethal effects of four herbicides (i.e., Clodinafop-propargyl,
Tribenuron-methyl, 2,4 -D plus MCPA, and Mesosulfuron-methyl+ Iodosulfuron-methylsodium) versus untreated types(control) was examined on the green wheat aphid S.
graminum and its predator H. variegata using a completely randomized design under
laboratory conditions at 25±1oC, 60±10% RH, and 16:8 hours (L: D). The individuals were
transferred from infested wheat to fresh plants every week to keep an appropriate aphid
colony. After reproducing several generations on the potted plants, the adults were
considered for experiments. Adult specimens of H. variegate were directly collected from
the same aphid colony using an aspirator and transported to the laboratory.
The leaf-dip method was employed to evaluate the herbicide’s lethal effects. Besides, the
mortality rates were recorded 24, 48, and 72 hours after the treatment process. Experiments
were replicated for each herbicide four times. In this case, each replication included ten adult
insects as subjects.
Results
The results showed that using Mesosulfuron-methyl+ Iodosulfuron-methyl-sodium on aphids
killed all insects in the first 24 hours of the experiment. Clodinafop-propargyl plus Tribenuron-
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methyl caused mortality rates of 55, 70, and 92.5% at 24, 48, and 72 hours post-treatment,
respectively. In the case of 2,4-D plus MCPA, the mortality rates were 20, 37.5, and 57.5% after
24, 48, and 72 hours of the experiment. Mesosulfuron-methyl+ Iodosulfuron-methyl-sodium
causes lady bug mortality rates of 45, 52.5, and 57.5% after 24, 48, and 72 hours, respectively.
These valuesfor Clodinafop-propargyl plus Tribenuron-methyl were 17.5, 37.5 and 45%, while
2,4-D + MCPA caused 12.5, 15, and 27.5% mortality rates on ladybugs. Therefore, the present
study recommends Mesosulfuron-methyl+ Iodosulfuron-methyl-sodiumto implement weed
control in wheat fields and control S. graminum. Also, it is suggested to utilize Clodinafoppropargyl + Tribenuron-methyl and 2,4-D + MCPA in combination with biocontrol (using H.
variegata) to perform the relative control of wheat aphids.
Discussion
Agricultural herbicides can affect various insects such as pests and natural enemies. This
procedure occurs through their direct toxicity or their effects on the population and diversity
of their plant hosts. The present study is one of the few studies that simultaneously investigate
the influence of herbicides on a pest and its natural enemy. The findings demonstrated that
herbicides could directly affect insect populations. The principal purpose of the present study
was to determine whether common and widely used herbicides in the cultivation of wheat in
Iran can directly cause death in adults of aphids and their main predator (H. variegata). Since
both of them have a high population in most wheat fields, their adults were simultaneously
established and activated in the wheat farms during herbicides. Based on the recommended
concentrations and direct application, four herbicides caused death in adults of green wheat
aphids and ladybugs.
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