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روش

کار :سوسريها از منازل مسکونی آلوده شهر مشهد به دو روش دستی و تلهگذاري جمعآوري گردیدند و در
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مقدمه:

منجر به گسترش مقاومت سوسريها به گروههاي اصلی

سوسري آلمانی یکی از مهمترین آفات خانگی در دنیا

حشرهکشها (کلره ،فسفره ،کاربامات و پیرتروئید) در

میباشد و از نظر بهداشتی بسیار حائز اهمیت است ( .)3این

جمعیتهاي طبیعی این آفت گردیده است .تحقیقات نشان داده

حشرات غذا و فرآوردههاي غذایی را با بزاق ،مدفوع و ترشحات

است که در میان حشرهکشهاي مختلف از سه گروه فسفره،

بدن خود آلوده میکنند و ممکن است به طریق مکانیکی بسیاري

کاربامات و پیرتروئید ،سمیترین حشرهکشها بر روي

از عوامل بیماريزا را به انسان انتقال دهند ( .)2،1روشهاي رایج

سوسري آلمانی ،از گروه پیرتروئیدها میباشند (.)9

کنترل عمدتاً بر روي کاربرد فرموالسیونهاي گوناگون

فرموالسیونهاي متعدد سموم پیرتروئیدي نظیر آئروسول،

حشرهکشها تکیه میکند ( .)2استفاده گسترده از حشرهکشها

امولسیون ،میکروکپسول و پودر وتابل براي کنترل این آفت
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آلمانی
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کاربرد دارند ( .)0در چندین مطالعه کارایی فرموالسیونهاي

ظرف 1-2 ،سانتیمتر از سطح داخلی ظروف و نزدیک به دهانه،

پودر وتابل ،میکروکپسول و امولسیون المبدا – سیهالوترین

به پارافین آغشته گردید .سوسريها پس از جمعآوري و انتقال

روي سوسري آلمانی تعیین شده است ( .)3-3فرموالسیون

به آزمایشگاه ،در انکوباتور و شرایط دمایی  23±2درجه

مناسب (روغن یا مایع غیر قابل حل در آب) و ماده امولسیون

ساعت روشنایی و  32ساعت تاریکی در ظروف پالستیکی

کننده (امولسیفایر) میباشد .پودرهاي وتابل شامل ماده تکنیکال،

استوانهاي به ارتفاع  29و قطر  38سانتیمتر که دهانه آنها با

یک رقیقکننده بیاثر نظیر تالک یا خاک رس و ماده خیسکننده

پارچه توري پوشانده شده بود پرورش داده شدند .نان خشک،

هستند که جهت تسهیل مخلوط کردن پودر با آب قبل از

سویا و نشاسته منبع تغذیه سوسريها بود .از ظروف

سمپاشی میباشد.)38( .

آبخوري پرندگان جهت تأمین آب استفاده گردید .از مقواي

میکروکپسول ذرهاي به قطر  38 -2تا  38-1میکرون میباشد

مواج به عنوان پناهگاه در داخل ظروف پرورش استفاده شد .به

که حاوي ماده مؤثره در هسته و دیواره بیرونی است .چندین

منظور تهیه حشرات بالغ همسن ،پورههاي سن آخر از کلنی

روش براي تولید میکروکپسولها وجود دارد ،اما استفاده از

سوسريها جداسازي گردید و به طور انفرادي به ظروف

فرآیندي تحت عنوان پلیمریزاسیون دورویه بر اساس

شیشهاي کوچک منتقل گردید .این پورهها پس از یک مرتبه

ایزوسیاناتها یا منومرهاي آمینوپالست یکی از بهترین

پوستاندازي و تبدیل آنها به حشرات بالغ ،تفکیک جنسیت شدند

فرآوردهها را تولید میکند .دیواره بیرونی ،ماده مؤثره موجود

و حشرات نر و ماده  9-3روزه جهت انجام آزمایشات

در مرکز را محبوس کرده و آن را از تجزیه در مقابل عوامل

زیستسنجی مورد استفاده قرار گرفتند.

محیطی و یا از برهمکنش با مواد خارجی محافظت مینماید (.)33

فرموالسیونهای مورد استفاده:

المبدا سیهالوترین از حشرهکشهاي پیرتروئیدي است و

سه فرموالسیون تجارتی المبدا – سیهالوترین مورد

سمی غیرسیستمیک ،داراي خاصیت تماسی ،گوارشی با اثر

استفاده در مطالعه حاضر عبارت بودند از :پودر وتابل ICON

ضربهاي باال و اثر ابقایی طوالنی میباشد .این سم جهت کنترل

( 10WPشرکت زنکا ،انگلستان) ،میکروکپسول DEMAND

بسیاري از آفات کشاورزي و آفات ناقل بیماريها نظیر

(10 CSشرکت سینجنتا ،سوئیس) و امولسیون ICON 5 EC

سوسريها ،پشهها و مگسها توصیه گردیده است (.)32
در منابع علمی ،بیشتر مطالعات انجام شده بر تأثیرات ابقایی
و طوالنی مدت فرموالسیون میکروکپسول تأکید دارند (.)0،31

(شرکت پرتونار ،ایران).
روش بررسی سمیت تماسی فرموالسیونها:
آزمایش سمیت تماسی فرموالسیونها بر اساس روش

هدف از مطالعه حاضر ،بررسی تأثیرات کوتاه مدت

شاهی و همکاران ( )32با اندکی تغییرات در پتري دیش (قطر 3

فرموالسیون میکروکپسول المبدا  -سی هالوترین و مقایسه آن

سانتیمتر) انجام گرفت .در مورد هر فرموالسیون ،به منظور به

با دو فرموالسیون رایج پودر وتابل و امولسیون این ترکیب

دست آوردن محدوده غلظتهاي مناسب جهت برآورد

روي حشرات بالغ سوسري آلمانی و انتخاب مناسبترین

شاخصهاي  LC50و  ،LC90یک سري آزمایشهاي مقدماتی

فرموالسیون جهت کنترل این آفت میباشد.

انجام شد و در این محدوده چند غلظت با فواصل لگاریتمی
مساوي مشخص گردید .بر این اساس ،از فرموالسیونهاي

روش کار:

تجاري پودر وتابل و میکروکپسول مقادیر ،8/08 ،8/93 ،8/22

جمعآوری و پرورش سوسری:

 8/03 ،8/38و  8/39میلیگرم (به ترتیب معادل ،3/98 ،0/39 ،3

در این مطالعه تجربی ،سوسري آلمانی از منازل مسکونی

 32/00 ،33/80و  39میلیگرم ماده مؤثره بر مترمربع) جهت

شهر مشهد در ساعت  3-38شب و به دو طریق صید دستی و

حشرات کامل نر و مقادیر  8/39 ،8/01 ،8/31 ،8/02 ،8/93و 3

تلهگذاري جمعآوري گردید .در تلهگذاري از ظروف پالستیکی

میلیگرم (به ترتیب معادل  32/33 ،31/30 ،33/ 03 ،38/22 ،3و

دهان گشاد به ارتفاع  28و قطر  39سانتیمتر استفاده شد .داخل

 33میلیگرم ماده مؤثره بر مترمربع) جهت حشرات کامل ماده و

ظروف نان آغشته به ماءالشعیر جهت جلب سوسريها قرار

از فرموالسیون امولسیون مقادیر 3/02 ،3/28 ،3/28 ،3/82 ،8/00

داده شد و به منظور جلوگیري از خارج شدن سوسريها از

و  3/38میکرولیتر (به ترتیب معادل32/00 ،33/80 ،3/98 ،0/39 ،3

33
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امولسیون شامل  39-29درصد ماده مؤثره ،یک حالل آلی

سانتیگراد ،رطوبت نسبی  08±38درصد و دوره نوري 32
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مقادیر  3/38 ،3/00 ،3/20 ،3/20 ،3/32و  2میکرولیتر (به ترتیب

کامل در هر دو جنس نر و ماده افزایش یافت .میزان تلفات ایجاد

معادل  32/31،33/30 ،33/38،03/22 ،3و  33میلیگرم ماده

شده در اثر پایینترین غلظت مورد آزمایش از فرموالسیونهاي

مؤثره بر مترمربع) جهت حشرات کامل ماده در آزمایشات

پودر وتابل ،میکروکپسول و امولسیون روي حشرات نر (3

زیستسنجی استفاده گردید .مقادیر مورد نظر در یک میلیلیتر

میلیگرم ماده مؤثره بر مترمربع) به ترتیب  3 ،39و  2درصد و

استون (درجه خلوص وزنی بیش از  33/0درصد ،ساخت

روي حشرات ماده ( 3میلیگرم ماده مؤثره بر مترمربع) به

شرکت مرک آلمان) حل شدند و به کمک پیپت روي کاغذ صافی

ترتیب  3 ،31و  1درصد بود .میزان تلفات در باالترین غلظت از

(واتمن شماره  3و به قطر  3سانتیمتر) کف هر پتري دیش

سه فرموالسیون پودر وتابل ،میکروکپسول و امولسیون (39

ریخته شدند .در ظروف شاهد فقط یک میلیلیتر استون استفاده

میلیگرم ماده مؤثره بر مترمربع) روي حشرات نر به ترتیب ،39

گردید .جهت بیهوش کردن حشرات و تسهیل در انتقال آنها به

 00و  03درصد و در باالترین غلظت از این فرموالسیونها (33

پتريدیش از گاز  CO2به مدت  28ثانیه استفاده گردید .پس از

میلیگرم ماده مؤثره بر مترمربع) روي حشرات ماده به ترتیب

خشک شدن سطح کاغذ صافی ،تعداد  38حشره کامل نر یا ماده

 03 ،32و  02درصد بود (شکلهاي  3و .)2

( 9-3روزه) به صورت جداگانه داخل هر پتريدیش منتقل گردید
و درب پتري دیش روي آن قرار داده شد .مدت تماس یک

♂

ساعت بود .براي اطمینان از تماس سوسري با سطح کاغذ

100
80

صافی در طی این مدت ،دیواره پتري دیش و قسمت داخلی درب
سوسريها به پتري دیش هاي تمیز حاوي غذا و پنبه مرطوب

40

انتقال یافتند و در شرایط مشابه پرورش ،نگهداري شدند .تعداد

20

حشرات مرده (حشراتی که قادر به حرکت دادن پاها و شاخکها

0

نبودند) در ظروف تیمار و شاهد پس از  22ساعت شمارش و

20.00
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آن توسط پارافین چرب گردید .پس از پایان زمان تماس،

60

ثبت گردید .آزمایشات در هر غلظت و براي هر جنس نر یا ماده
 38مرتبه تکرار شد.
تجزیه و تحلیل دادهها:
تغییرات درصد مرگ و میر بر حسب تغییرات غلظت در

شکل  -1تغییرات درصد مرگ و میر حشرات نر سوسری
آلمانی بر حسب تغییرات غلظت فرموالسیونهای المبدا-
سیهالوترین

مورد هر فرموالسیون براي حشرات نر و ماده به صورت
نمودار ترسیم شد و شاخصهاي  LC50و  LC90به روش فینی
( )39محاسبه گردید .مقایسه سمیت فرموالسیونها و همچنین
حدود اطمینان  %39شاخصهاي سمیت صورت گرفت.

80

پارامترهاي دیگر نظیر شیب و ثابت معادلههاي خطوط

60

رگرسیون پروبیت مرگ و میر غلظت با استفاده از نرمافزار

40

)(%

مقایسه بین حساسیت جنس نر و ماده با استفاده از همپوشانی

100

20

 POLO-PCبه دست آمد.
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نتایج:
نتایج بررسی سمیت تماسی فرموالسیونهاي پودر وتابل،
میکروکپسول و امولسیون المبدا – سیهالوترین روي حشرات
کامل سوسري آلمانی نشان داد که در هر سه فرموالسیون
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و  39میلیگرم ماده مؤثره بر مترمربع) جهت حشرات کامل نر و

مورد مطالعه با افزایش غلظت سم ،میزان مرگ و میر حشرات

مقایسه سمیت تماسی سه فرموالسیون المبدا-سیهالوتریبن روي سوسري آلمانی

آیدا صبورصادقزاده و همکاران

جهت مقایسه سمیت تماسی فرموالسیونهاي مورد مطالعه،

 )X2=93/31 ،df=2اختالف معنیداري وجود داشت .همچنین

آنالیز پروبیت روي دادههاي مرگ و میر به کمک نرمافزار

بین ثابتهاي پروبیت مرگ و میر حشرات نر در اثر

 POLO-PCانجام گرفت .معادلههاي رگرسیون پروبیت مرگ و

فرموالسیونهاي میکروکپسول و امولسیون تفاوت معنیداري

میر  -غلظت و سایر پارامترهاي آنالیز سمیت در جدول شماره 3

وجود داشت (.)X =31/32 ،df=2 ،P<8/83

2

موازي بودن نشان داد که شیب خطوط پروبیت مرگ و میر

پودر وتابل در مقایسه با فرموالسیونهاي میکروکپسول و

حشرات نر و ماده در اثر فرموالسیونهاي مورد مطالعه اختالف

امولسیون داراي سمیت تماسی باالتري علیه حشرات کامل

معنیداري با یکدیگر نداشتند (.)P=8/809 ،X2=38/13 ،df=9

سوسري آلمانی بود .کمترین میزان سمیت مربوط به

بنابراین شیب معادل  3/23±8/22به عنوان شیب مشترک بین

فرموالسیون امولسیون با شاخصهاي  LC50و  LC90به ترتیب

خطوط پروبیت مرگ و میر افراد نر و ماده در اثر این

معادل  39/83و  22/93میلیگرم ماده مؤثره بر مترمربع علیه

فرموالسیونها محاسبه شد .نتایج آزمون فرضیه یکسان بودن

حشرات کامل ماده و بیشترین میزان سمیت مربوط به

خطوط نشان داد که ثابت•هاي رگرسیون پروبیت مرگ و میر

فرموالسیون پودر وتابل با  LC50و  LC90به ترتیب معادل 3/03

حشرات کامل در اثر فرموالسیونها با همدیگر اختالف

و  32/30میلیگرم ماده مؤثره بر مترمربع علیه حشرات نر بود.

معنیداري داشتند (.)X2=183/01 ،df=38 ،P<8/883

سمیت تماسی فرموالسیونها روي حشرات نر بیشتر از

مقایسه ثابتهاي خطوط پروبیت مرگ و میر حشرات نر در

حشرات ماده بود (جدول شماره .)3

اثر فرموالسیونهاي مورد مطالعه نشان داد که بین ثابت معادله
پروبیت مرگ و میر در اثر فرموالسیون پودر وتابل با ثابتهاي
معادالت پروبیت در اثر فرموالسیونهاي میکروکپسول
( )X2=33/23 ،df=2 ،P<8/883و امولسیون (،P<8/883
جدول شماره  -1آنالیز پروبیت رگرسیون مرگ و میر -غلظت ناشی از سمیت تماسی سه نوع فرموالسیون المبدا -سیهالوترین روی حشرات
کامل  5-7روزه سوسری آلمانی  B. germanicaبه تفکیك جنس
فرموالسیون
پودر وتابل

میکروکپسول

امولسیون

پروبیت مرگ و میر  -غلظت

X2

درجه آزادی
2

جنس حشره

تعداد

نر

388

-3/20

ماده

388

-3/12

0/90±8/00

نر

388

-3/31

0/02±8/99

2/10

ماده

388

-3/28

0/30±8/00

8/33

نر

388

-0/03

0/32±8/99

ماده

388

-0/23

3/22±8/00

ثابت

خطای معیار  ±شیب
3/18±8/90

1/33
3/00

2
2
2

2/83

2

2/22

2

مقایسه حساسیت حشرات نر و ماده با استفاده از شاخص

امولسیون به طور معنیداري بزرگتر از  LC50فرموالسیونهاي

 LC50و همپوشانی حدود اطمینان  39درصد آن نشان داد که

میکروکپسول و پودر وتابل بود .همچنین در حشرات نر شاخص

علیه حشرات ماده میزان  LC50هر سه فرموالسیون مورد

 LC50فرموالسیون میکروکپسول به طور معنیداري بزرگتر از

مطالعه به طور معنیداري بزرگتر از میزان این شاخص علیه

میزان این شاخص در فرموالسیون پودر وتابل بود ،ولی در

حشرات نر بود .مقایسه بین سمیت فرموالسیونها علیه هر

حشرات ماده شاخص  LC50فرموالسیون میکروکپسول با

جنس حشره بر اساس شاخص  LC50و همپوشانی حدود

میزان این شاخص در فرموالسیون پودر وتابل اختالف

اطمینان  39درصد آن نشان داد که  LC50فرموالسیون

معنیداري نداشت (شکل .)1
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ارائه شده است .مقایسه شیب خطوط بر اساس آزمون فرضیه

شاخصهاي  LC50و  LC90نشان دادند که فرموالسیون

مقایسه سمیت تماسی سه فرموالسیون المبدا-سیهالوتریبن روي سوسري آلمانی

آیدا صبورصادقزاده و همکاران

بحث و نتیجهگیری:
d
15.01

b
11.02

15

اثر سمیت تماسی بسته به نوع فرموالسیون متفاوت بود.

13

9

فرموالسیون پودر وتابل و امولسیون به ترتیب بیشترین و
کمترین سمیت را علیه هر دو جنس نر و ماده سوسري آلمانی
داشتند .همچنین میزان تلفات به غلظت سم و جنس حشرات کامل

7

بستگی داشت .در این آزمایشات با افزایش غلظت سم ،میزان

5

مرگ و میر حشرات کامل افزایش یافت .اثر غلظت سم در سمیت
تماسی در برخی تحقیقات نیز نشان داده شده است .از جمله

شکل -3مقایسه مقادیر  LC50فرموالسیونهای المبدا-

سمیت تماسی فرموالسیون پودر وتابل المبدا -سیهالوترین

سیهالوترین روی حشرات نر و ماده سوسری آلمانی

روي پورههاي سن اول و حشرات ماده سوسري آلمانی ( )30و

شاخصهاي  LC50با حروف مشابه تفاوت معنیداري با یکدیگر ندارند (بر اساس روش

سمیت تماسی فرموالسیونهاي پودر وتابل و مایع غلیظ

همپوشانی حدود قابل اطمینان  39درصد)

روانریز المبدا – سیهالوترین روي سن شکاري

مقایسه حساسیت حشرات نر و ماده با استفاده از شاخص
 LC90و همپوشانی حدود اطمینان  39درصد آن نشان داد که
میزان  LC90فرموالسیون پودر وتابل علیه حشرات ماده به طور
معنیداري بزرگتر از میزان این شاخص علیه حشرات نر بود،
ولی میزان  LC90فرموالسیونهاي میکروکپسول و امولسیون
علیه حشرات ماده اختالف معنیداري با حشرات نر نداشتند.
مقایسه سمیت فرموالسیونها علیه هر جنس حشره بر اساس
شاخص  LC90و همپوشانی حدود اطمینان  39درصد آن نشان
داد که  LC90فرموالسیون امولسیون به طور معنیداري بزرگتر
از  LC90فرموالسیون پودر وتابل بود ،ولی بین LC90
فرموالسیونهاي پودر وتابل و میکروکپسول و همچنین
میکروکپسول و امولسیون اختالف معنیداري وجود نداشت
(شکل .)2
c
22.59

ab
16.96

b
17.26

18
a
14.78

16
14

) LC90 (mg ai. m-2

bc
19.88

 LC50و همپوشانی حدود اطمینان  39درصد نشان داد که
حشرات ماده نسبت به هر سه فرموالسیون به طور معنیداري
در مقایسه با حشرات نر مقاوم•تر بودند( ،شکل شماره .)1
حساسیت بیشتر افراد نر سوسري آلمانی در مقایسه با افراد
ماده ،نسبت به سمیت تماسی حشرهکشهاي مختلف در برخی
تحقیقات نشان داده شده است ( .)30-28تفاوت حساسیت
حشرات نر و ماده به سموم ممکن است به دلیل تفاوت آنها از
نظر اندازه و وزن ،میزان چربی بدن و تفاوت در روش سمزدایی
سموم در آنها باشد (.)23،22
در مطالعه حاضر ،شاخصهاي  LC50و  LC90نشان دادند
که فرموالسیون پودر وتابل در مقایسه با فرموالسیونهاي
حشرات کامل سوسري آلمانی بود (جدول شماره  .)1سمیت

22
bc
19.27

یافت .مقایسه حساسیت حشرات نر و ماده با استفاده از شاخص

میکروکپسول و امولسیون داراي سمیت تماسی باالتري علیه

24

20

 )33( Rhodnius prolixus Stal.با افزایش غلظت سم افزایش

12
10

تماسی متفاوت فرموالسیونهاي مختلف حشرهکشها روي یک
گونه حشره در مطالعات سایر محققان نیز نشان داده شده است
( .)28،21در تحقیقی که توسط ویتیلینگام و همکاران ( )21انجام
گرفت فرموالسیونهاي امولسیون و میکروکپسول المبدا-
سیهالوترین در غلظت  39میلیگرم ماده مؤثره بر مترمربع
روي تورهاي جنس پلیاتیلن و پلیاستر علیه پشههاي

شکل  -4مقایسه مقادیر  LC90فرموالسیونهای المبدا-

 Anopheles maculatus Theobaldو Aedes aegypti L.

سیهالوترین روی حشرات نر و ماده سوسری آلمانی

در مدت زمان  22ساعت بهکار برده شدند .نتایج این محققان

شاخصهاي  LC90با حروف مشابه تفاوت معنیداري با یکدیگر ندارند (بر اساس روش

نشان داد که پس از گذشت  22ساعت فرموالسیون

همپوشانی حدود قابل اطمینان  39درصد)
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a
9.87

11

) LC50 (mg ai. m-2

c
12.30

c
13.42

c
12.24

17

مطالعه حاضر نشان داد که میزان تلفات حشرات کامل در

آیدا صبورصادقزاده و همکاران

مقایسه سمیت تماسی سه فرموالسیون المبدا-سیهالوتریبن روي سوسري آلمانی

تور داشت .این محققان اعالم کردند که امولسیون به کار رفته در

امر باعث شد تا در مقایسه با نتایج محققان فوق که بر اساس 22

این آزمایش به دالیل مختلف نظیر نامناسب بودن نسبت اجزاء

ساعت تماس بود میزان  LC50بیشتر باشد.

کیفیت الزم را نداشت و در مقایسه با فرموالسیون میکروکپسول

مختلف ممکن است توسط مقاومت فیزیولوژیکی ،سن حشره،

سمیت کمتري براي پشهها ایجاد کرد .در تحقیق حاضر نیز

وضعیت تولید مثل و دما تحت تأثیر قرار گیرند ( .)29،20در

فرموالسیون امولسیون در مقایسه با فرموالسیونهاي

مطالعه حاضر ،فرموالسیون پودر وتابل پس از یک ساعت در

میکروکپسول و پودر وتابل سمیت کمتري روي حشرات کامل

مقایسه با فرموالسیونهاي میکروکپسول و امولسیون سمیت

سوسري آلمانی نشان داد .وج و همکاران ( )3درصد تلفات

باالتري روي حشرات نر و ماده سوسري آلمانی داشت .ماده

حشرات کامل نر سوسري آلمانی تماس یافته با غلظت 18

مؤثره فرموالسیون پودر وتابل پس از سمپاشی به راحتی در

میلیگرم ماده مؤثره بر مترمربع از فرموالسیون پودر وتابل

دسترس حشره است ولی در فرموالسیون میکروکپسول ماده

المبدا -سیهالوترین را بر روي سطوح فلزي پس از  18ثانیه

مؤثره توسط دیوارهاي محبوس شده و به تدریج آزاد میشود و

تماس 33 ،درصد گزارش کردند .در بررسی همین محققان

همین امر باعث شد در کوتاه مدت (یک ساعت) این فرموالسیون

فرموالسیون میکروکپسول در غلظت مشابه  39درصد مرگ و

در مقایسه با فرموالسیون پودر وتابل درصد تلفات کمتري ایجاد

میر ایجاد نمود .سطح فلز جزء سطوح غیر جاذب به شمار

کند .احتماالً این فرموالسیون تأثیرات ابقایی باالتري در مقایسه با

میرود و باعث گردید پس از  18ثانیه تماس حشرات با این

فرموالسیون پودر وتابل دارد (.)3،23

سطح تلفات زیادي ایجاد گردد .در تحقیق حاضر نیز در همین

فرموالسیون امولسیون پس از سمپاشی به سرعت در

غلظت و مدت تماس یک ساعت براي دو فرموالسیون پودر

دسترس حشره قرار میگیرد و در کوتاه مدت سمیت باالیی

وتابل و میکروکپسول نتایجی مشابه حاصل شد .بر اساس

ایجاد میکند ،ولی در تحقیق حاضر این فرموالسیون در مقایسه

تحقیقات شاهی و همکاران ( )32درصد تلفات فرموالسیون

با دو فرموالسیون دیگر سمیت کمتري روي حشرات نر و ماده

امولسیون المبدا – سیهالوترین در غلظت  19میلیگرم ماده

داشت .از دالیل احتمالی میتوان به جذب سریع فرموالسیون

مؤثره بر مترمربع علیه حشرات بالغ سوسري آلمانی ،پس از یک

امولسیون در مقایسه با فرموالسیونهاي پودر وتابل و

ساعت تماس 38 ،درصد بود .این مقدار تفاوت قابل توجهی با

میکروکپسول به سطح کاغذ صافی اشاره نمود که باعث شد تا

مقادیر به دست آمده در مطالعه حاضر دارد ،هر چند به دلیل

سم به میزان کمتري در مقایسه با دو فرموالسیون دیگر در

متفاوت بودن غلظتها و روش مطالعه از جمله متفاوت بودن

دسترس حشره قرار گرفته و در نتیجه تلفات کمتري ایجاد نماید.

سطح ،تحقیقات فوق را به طور مستقیم نمیتوان با یکدیگر

لذا توصیه میگردد با توجه به اینکه امولسیون مورد استفاده در

مقایسه کرد .سطح به کار رفته در این پژوهش ،کاغذ صافی بود

مطالعه حاضر ساخت داخل کشور میباشد ،اثرات تماسی آن

ولی در مطالعه محققان فوق ،فرموالسیون امولسیون روي سطح

روي سوسريها در سایر سطوح نیز بررسی گردد .نوع حالل

شیشه به کار رفت .سطح کاغذ صافی در مقایسه با سطح شیشه

به کار رفته در فرموالسیونها ،نسبت اجزاء تشکیل دهنده،

خلل و فرج بیشتري دارد و در نتیجه تلفات کمتري ایجاد کرد .چه

کارخانه سازنده و  ...نیز میتوانند از جمله عواملی باشند که روي

بسا اگر در تحقیق حاضر فرموالسیونها روي سطح شیشه به

کیفیت یک فرموالسیون مؤثر باشند .چنانچه فرموالسیونهاي

کار میرفتند به مراتب درصد تلفات بیشتري حاصل میشد .وج

یکسان از شرکتهاي مختلف ممکن است کیفیت متفاوتی داشته

و همکاران ( )22مقدار  LC50فرموالسیون میکروکپسول المبدا-

باشند (.)20

سیهالوترین علیه حشرات نر سوسري آلمانی را پس از 22

در تحقیق حاضر آزمایشات زیستسنجی در شرایط

ساعت تماس ،روي سطوح سرامیک و سیمان به ترتیب  8/2و

آزمایشگاهی انجام شد و از پتريدیش جهت انجام تستها

 3/92میلیگرم ماده مؤثره بر مترمربع برآورد کردند که این

استفاده گردید .هر چند این روش استاندارد باشد ،معذالک نتایج

مقادیر اختالف قابل توجهی با  LC50ناشی از فرموالسیون

حاصل از این تحقیق بایستی با احتیاط در موارد کاربردي مورد

میکروکپسول روي حشرات نر در مطالعه حاضر دارد .در

توجه قرار گیرند .غلظتهاي مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی

مطالعه حاضر مدت تماس حشرات با سم یک ساعت بود .همین

براي حشراتی که چندین نسل در آزمایشگاه پرورش داده شدند
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تشکیلدهنده و نوع حالل و همچنین سایر مواد همراه دیگر

به طور کلی میزان سمیت حشرهکشها و فرموالسیونهاي

Downloaded from hmj.hums.ac.ir at 20:12 +0430 on Saturday June 23rd 2018

سیهالوتریبن روي سوسري آلمانی-مقایسه سمیت تماسی سه فرموالسیون المبدا
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 از.فردوسی مشهد به خاطر حمایت مالی سپاسگزاري مینماییم

در مقایسه با جمعیت طبیعی این حشرات در سایر اماکن اختالف

کارشناس محترم آزمایشگاه حشره شناسی به خاطر همکاري

دارند و لذا توصیه میشود که در شرایط کاربردي نیز

در تهیه لوازم مورد نیاز و نیز مساعدت در انجام آزمایشات

فرموالسیونها روي سطوح مختلف و در سطح وسیعتر مورد

.کمال تشکر را داریم

.آزمایش قرار گیرند

:سپاسگزاری
تحقیق حاضر بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده
اول میباشد که بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
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Abstract
Introduction: The German cockroach, Blattella germanica (L.), is one of the most serious
household insect pests. Current control strategies rely heavily upon application of various
formulations of insecticides. The purpose of the present study was to test the short-term
effects of formulation of capsule suspension in comparison with formulations of wet table
powder and emulsifiable concentrate of lambda-cyhalothrin on German cockroach adults
and to choose the most appropriate formulation for practical control measures.
Methods: Cockroaches were collected by hand catch and trap, and reared at 27±2 c and
60±10% R.H with a photoperiod of 12:12 (L:D) h. Contact toxicity of three types of
lambda-cyhalothrin formulations: emulsifiable concentrate- EC (ICON 5 EC), capsule
suspension- CS (DEMAND 10 CS) and wettable powder- WP (ICON 10 WP) were
compared against German cockroach adults, Blattella germanica (L.) (Blattaria:
Blattellidae). Six concentrations of each formulation were used with ten replicates.
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Results: The Result showed that the most potent formulation was WP with the LC50 values
of 9.87 and 12.24 mg ai. m-2 against males and females, respectively. The formulation of CS
attained LC50 values of 11.02 and 13.42 mg ai. m-2 and that the formulation of EC attained
the values of 12.30 and 15.01 mg ai. m-2 against males and females, respectively.
Conclusion: The results demonstrated that the formulation of WP has high insecticidal
activity against German cockroach.
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