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   چکیده
Cruiser® 350FS(، تیامتوکـسام  )Larvin® 80DF(تیودیکـارب  کـش  خصوصیات قارچ ایستایی و سمیت سه حـشره 

آزمـایش .  ارزیـابی شـد  Rifai  Trichoderma harzianum یومیلیسیـ  رشـد م ي رو)Guacho® 70WS( ایمیداکلوپراید
 محیط کـشت  با اختالط قیاز طر تکرار پنج تیمار و    18 تصادفی با    ه طرح کامالً  یبه صورت فاکتوریل بر پا     ياشهیدرون ش 

ار شـاهد بـدون   میتک  ی. دیگرد اجراون  یلیقسمت در م  ) 103( ×8  و 7،  6،  5،  4کش با غلظت     هر حشره  يحاو% 2آگار  -مالت
م پروبی پاسـخ بـا ترسـ   - دزیو منحنـ شـد  گیـري   قـارچ انـدازه    مقادیر میانگین رشد  . در نظر گرفته شد   ز  ینکش  حشره

ل و شـاخص سـم  یکـش بـه صـورت خـط راسـت تـشک       از رشد نسبت به لگاریتم غلظت حشره  ين درصد بازدار  یانگیم
)ED50 (  يهـا ح قـارچ یه تلقـ یـ ما خـاك توسـط   زنـی    بـه روش مایـه     ياآزمـایش گلخانـه   . شدبرآورد ultimum Pythium

Rhizoctonia solani و Fusarium moniliformeضـدعفون ، و)حجـم /وزن( درصـد  5 و 6، 1ر یب در مقـاد یـ ، به ترت 
ب تجـارت یـ  گـرم ترک 7 و 6، 5(کـش  ه شده حـشره   ی توص يو دزها  )وزن/ ، وزن B )5/1%تلفیقی بذر توسط تریکودرمین   

بـراي ایـن آزمـایش لحـاظ گردیـد     ) Bن یبذر تیمار نشده، تیمار بذر با تریکودرم(تیمار شاهد دو  . نجام شد ا) لوگرم بذر یک
ن دو فـاکتور بـر  یـ ب متقابـل ا یـ  ترککـش و کش، غلظت حـشره   نوع حشره  اثرنشان داد که    هاي آزمایشگاهی   نتایج بررسی 

اثـر   نیترشیب تیودیکاربو  )  درصد 1-8/9(ترین  کم ایمیداکلوپراید ).P ≥ 01/0( دار است یمعنبازداري از رشد قارچ     
آزمایش گلخانـه ). ED50=89/3(ت را نشان داد  ین اثر سم  یترشیبز  یو ن )  درصد 6/30-6/77( نظر میزان بازداري از رشد    

پراداکلویمیا و Bتریکودرمینتوسط  بذر توام ی که ضدعفوني به طور ،د کرد ییرا تا  ياشهی درون ش  شیج آزما ی نتا يا
 و 9/88  کـاهش باعـث ب یـ بـه ترت ) B تریکـودرمین (شـاهد   مـار یتسه با یدر مقا )لوگرم بذریک/ یب تجارت ی گرم ترک  6 و

د به صورت مـصرف در  یداکلوپرایمیکش احشره ،یکلبه طور. دیگرد پنبه یشیرو پس   و یشیروشیپاهچه  یمرگ گ درصد  
  . داشته باشددار پنبه ید پای آفات و تولیقیت تلفیری را در برنامه مداي جایگاه ویژهدتوان بذر مییضد عفون ا یخاك 
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bstract 
Fungistatic and toxicity of three insecticides, Thiodicarb (Larvin® 80DF), Thiametoxam (Cruiser® 

DF) and Imidacloprid (Guacho® 70WS) were evaluated on mycelial growth of Trichoderma 
harzianum Rifai. The experiment was conducted as factorial based on a completely randomized 
design with 18 treatments and five replications on M.A 2% medium containing each of the 
insecticides at 4, 5, 6, 7, 8 (×103) ppm (controls were without any insecticides). Dose-response 
curves were drawn by plotting percent of mycelial growth inhibition against the insecticide 
concentration on log-probit scale and the concentration causing 50% inhibition (ED50 value) was 
estimated as log µg/ml. All of the insecticides inhibited to some extent the growth of T. harzianum. 

 inhibition was the result of a particular insecticide-fungus combination. Sensitivity of T. 
harzianum against tested insecticides showed 30.6-77.6%  and 1-9.8% inhibition of the growth of 
fungal antagonist with Thiodicarb and Imidacloprid, respectively. In addition, Thiodicarb had more 
toxicity effect (ED50= 3.74) on fungus than Thiametoxam (ED50=3.89). In the greenhouse, treated 
seeds with 1.5% Trichodermin B (w/w), three recommended dosages of tested insecticides were 
sown in artificially infected soils with 5, 1 and 6% (W/V) inoculum of Fusarium moniliforme, 
Pythium ultimum and Rhizoctonia solani. Experiments confirmed the results of in vitro study, 
therefore, Trichodermin B + Imidacloprid (5 and 6 gr of commercial product/Kg cotton seed) 
provided excellent integrated control against pre- and post-emergence damping-off by 88.9 and   
75%, respectively. It was concluded that Imidacloprid had the lowest deleterious effects on T. 
harzianum and could be used in integrated pest management for sustainable production of cotton. 
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٨٧                                                                    ذر بر رشد و خصوصيت آنتاگونيستيكش ضدعفوني كننده ببررسي سميت چند حشره

    دمهمق

 فوزاریـوم  ،).Pythium spp(تیـوم  هاي خـاکزي پـی  قارچ
)Fusarium spp.(  و ریزوکتونیــــا)Rhizoctonia 

solani Kühn. ( پنبـه خـسارت زا    رشـد اولیـه  در مراحل 
ارفرد و ی، هوش1373 و حمداله زاده   يمنصور( می باشند 

 از  .)1973 ی و واکسمن و اسـتارک     1379 رستگار   یفالحت
 از )Thrips tabaci Lindeman( س پنبـه تـریپ  این میـان 

کـه سـبب    بـوده   مهمترین آفات اول فصل در زراعت پنبه        
 کـاهش   ،کاهش سـطح بـرگ    ، وزن گیاهچـه   ،کاهش ارتفـاع  

ور یهـات ( گـردد گیـاه پنبـه مـی       شـدن   دیـررس    عملکرد و 
زنبرگ ی، رومـل و کـوئ    1966و همکاران   نس  یکو، ها 1958
   .)1991 سلری و پرابرتسونو و ر1979

در طیـف وسـیعی از     Trichoderma جنسهايگونه     
 گلخانـه اي و مزرعـه اي بـه عنـوان عوامـل       يهـا آزمایش
بـه  پنبـه    یاهیگ يزایماری عوامل ب  يست موثر رو  یآنتاگون

، 1983کـر  یکوك و ب (صورت تجارتی وارد بازار شده اند  
باعث  کیولوژیمبارزه ب ). 2000  و 1997 هاول و همکاران  

یمیایی و عواقب ناشی از آنهـا       ت ش اترکیب  مصرف کاهش
نــو و ی و آمبروز2003نتو و همکــاران یلیســ(  اســتشــده

  . )2004همکاران 
متعلــق بــه گــروه جدیــد حــشره کــش ایمیداکلوپرایــد      

نیتروگوانیدین با خواص سیستمیک بوده که براي کنتـرل        
آفــات مکنــده و جهنــده بــا کــاربرد ضــد عفــونی بــذر در  

ســورگوم، ســیب زمینــی،  ذرت، ارزن، ،محــصوالت پنبــه
 سـبزیجات، آفتـابگردان و چغندرقنـد معرفـی شـده اسـت      

ت در آب،   یـ ن حـشره کـش بـه علـت حالل         یا. )1995نوئن  (
دار بـوده  یـ  شود و در خاك نسبتا پایجذب ذرات خاك نم 

نـد  ی نمایشه جذب میق ری آن را از طریاهان به آسان یو گ 
ــاران ( ــسام   ).1997کــوکس و همک حــشره کــش تیامتوک

و داراي خواص سیستمیک، تماسـی و     بوده  الطیف  وسیع  

گوارشی بوده که روي الرو اغلب       -یتماسداراي خواص   
 پنبـه،  ، سوسک هـا و مگـس هـا در محـصوالت           پروانه ها 

چغندرقند، یونجه، ذرت، بـرنج، سـویا، توتـون، سـبزي و            
مطالعات نشان داد   . صیفی، پسته و مو توصیه شده است      

 ضـد  ،یطـ یست محیـ  و زي اقتـصاد يایبا توجه به مزاکه  
زان یـ ن و گـائوچو بـه م  ی بذر پنبه توسط الرو   یعفون

 در کـاهش  یلوگرم بـذر اثـر قابـل تـوجه    ی هر ک يگرم برا 
ــر ــ در مراحــل اولپسیخــسارت ت ه رشــد داشــته اســت  ی

   .)1379جوانمقدم و همکاران (
 در بــاره اثــر حــشره کــش هــا بــر يگزارشــات متعــدد   

گزارشـات انـدک    ی خاك وجود دارد ول    یکروبیت م یفعال
 گونــه هــابــرت حــشره کــش هــا یدر ارتبــاط بــا ســم

ن رایـ وا،  1961ج  یبـول  ( گردد یم  مشاهدهکودرما  یتر
در بـرنج   ).  2004 و همکاران    يواریت و   2000وار   ،1978

بنفــوس و تولکوفــوس متیــل اثــر حــشره وقــارچکش ایپر
یـ چن ج  (داشته است کشی بر زنجرك قهوه اي برنج       

   .)1998همکاران 
 اثـرات سـوء آفـت       ي بـر رو   مطالعـات ران عمدتا   یدر ا      

ا قـارچ هـا    یـ  یعـ ی دشـمنان طب   ي رو ییایمی ش يکش ها 
1379زاده و همکاران    یعل (تحشره خوار انجام گرفته اس    

نظر به امکان حساس   . )1379راب زاده و همکاران     یو م 
Trichoderma harzianum Rifai ستیـ  آنتاگونقـارچ 

الزم اسـت در صـورت کـاربرد    به سموم آفـت کـش       
ضد عفونی ا قارچکش به صورت     یحشره کش   گونه  

ب تجـارت یترکا توام با ی ییتنهاه در خاك ب  مصرف  ا  یو  
 بـــرا خطـــر بـــودن حـــشره کـــشیبـــ از کیـــولوژیب

کـارایی  ن یهمچنو قبل از استفاده کودرما  یتر ستیآنتاگون
مــاری بکنتــرل بیولوژیــکت یــاز نظــر فعالست یــآنتاگون

ن راستا پـژوهش حاضـر بـه        ی در ا  .نان حاصل گردد  یاطم
 کننـده  یحشره کش ضـد عفـون   چندت  یمنظور مطالعه سم  
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   بررسی هاي آزمایشگاهی-الف

    قارچ ایستاییآزمایش -1

 Trichoderma  تجارتیجدایهیک از  بررسیدر این      
harzianum   تجـارتی تریکـودرمین    جداشده از ترکیب  B 

  T. harzianumمحـصول فرمولـه و تکثیـر شـده قـارچ     (

 سـه و  )30/6/83: تـاریخ تولیـد   ،شرکت تلفیق دانـه تهـران     
 Pythium ultimum Trow.،Rhizoctonia یقارچ گونه

solani Kǘehn و  Fusarium moniliform Sheld. ،
بیماریزائی آنهـا  شناسائی و    که قبالً پنبه،  اه  یجداشده از گ  

بـه صـورت     آزمـایش . گردیـد اسـتفاده    ،اثبات شـده بـود    
ختالط ق ا یز طر  ا  تصادفی  کامالً در قالب طرح  و  فاکتوریل  

هورسـفال  % (2آگـار - بـا محـیط کـشت مالـت        حشره کش 
ــدازه )1959  .Tی مــسیلیوم عاعگیــري رشــد شــ  و ان

harzianum  در نوع حشره کش  اول  فاکتور   .دیاجرا گرد 
 ،)®80DF Larvin( تیودیکــــاربشــــامل [نــــوع  ســــه

 ســـاخت شـــرکت )Guacho® 70WS( ایمیداکلوپرایـــد
Bayer  و تیامتوکسام)Cruiser® 350F( ساخت شـرکت  

Novartis[  ــاکتور دوم و ــنج در غلظــت حــشره کــش  ف پ
نظـر    در ]ونیلیقسمت در م  ) 103( ×8 و   7،  6،  5،  4[ طحس

 براي تهیه غلظت هاي پایه، نمونه هـاي تـوزین    .گرفته شد 
آب مقطر سترون   تر  ی ل یلی م 25 حشره کش را در    شده از 

   18 ایـن محلـول بـه        تـر از  ی ل یلـ یدو م سپس    و نمودهحل  
دمـاي حـدود     (محیط کشت سترون آگار مـذاب     تر  ی ل یلیم
°C50(  مارشده با آب مقطـر  یط کشت ت یمح.  اضافه گردید

 .ش در نظـر گرفتـه شـد       یسترون بـه عنـوان شـاهد آزمـا        
 سـه  جوان کشتحاشیه  ازیلی متر   شش م  قرصی به قطر  

مرکز هر تـشتک پتـري       دربه صورت وارونه      قارچ روزه
    بـا دمـاي    وبـاتور انک در و سـپس ظـروف       داده شـد  قرار  

C° 27 در قــارچ رشــد هنگــامی کــه  .نــدنگهــداري گردید

محاســبه شــد از رابطــه زیــر  قــارچیمیــسیلیوم رشــد
   :)1947نسنت یو(

  
C-T  =درصد( از رشد يبازدار ------- × 100 
T 

 C =    میلـی متـر  (میـسیلیوم قـارچ     خطـی   اندازه رشـد
  ) میلی متر90( تیمار شاهد

T =در ت  )میلی متر  (قارچمیسیلیوم   خطی رشد اندازه
  حشره کش

داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افـزار آمـاري         
MSTATCــه ــل   تجزی ــدیگرد و تحلی ــن (دن 1989سن ی

میانگین ها توسط آزمون چند دامنه اي دانکـن مقایـسه            
  .شدندرسم  Excelنمودارها به کمک نرم افزار 

  
   میزان سمیت حشره کشارزیابی -2

حـشره کـش روي   سـمیت   در این مرحله براي تعیـین            
ED50( درصـد  50 مـوثر  دز، T. harzianum گونـه 

رابرتـسون   (خص مناسب در نظر گرفته شدعنوان یک شا 
بـراي  ابتـدا  براي محاسبه این شـاخص  . )1991سلر  یو پر 

اطمینــان از نرمــال بــودن داده هــاي مربــوط بــه درصــد  
از آزمـون اسـتاندارد     حـشره کـش     هـر   رشد  از  بازداري  

Kolomogrov-Smironov  منحنـ سپس . استفاده شد
SPSS يانـه ا ی توسـط برنامـه را  پاسـخ رشـد   -غلظـت 
Excel نـسبت  ) درصـد  ( رشد ازيبازدارت  یرسم پروب   با

(×8 و   7،  6،  5،  4 شـامل  غلظت حشره کش  تم  یلگار به
1385 و همکـاران   ينور (انجام گرفت ون  یلیقسمت در م  

 قـارچ   یشـعاع  درصد رشد    50کاهنده  غلظت  ). 1984زار  
شـاخص  و  محاسـبه     مـذکور  ی خطـ  معادله از   کودرمایتر

بـرآورد شـد،   log µg / ml ت بـه صـور  )ED50 (سـمیت 



٨٩                                                                    ذر بر رشد و خصوصيت آنتاگونيستيكش ضدعفوني كننده ببررسي سميت چند حشره

 Bبا استفاده از ترکیب تجـارتی تریکـودرمین      آزمایش     
  تکـرار  5 تیمـار و     11 در تـصادفی    طرح کامالً  به صورت 

نـسبت هـاي     دري تلفیقی بذر    تیمارها.  اجرا گردید  )گلدان(
، 4ریمقاد( حشره کش ها   ازبا استفاده    ه شده ی توص وزنی

به صورت ) کیلوگرم بذر / گرم ترکیب تجارتی   8 و   7،  6،  5
 نـسبت وزنـی    ابـ  B تریکـودرمین ترکیب تجـارتی    توام با   

هـر  . شـد  نییتع) گرم بذر 100/یب تجارت یگرم ترک (% 5/1
 حتـوي خـاك   م متـر   سـانتی  10بـه قطـر     پالستیکی  گلدان  

 هلنـا   -ياس و داوتـز   یکوئ طبق روش بود که     سیلتی لوم 
 درصـد  6  و5، 1 نـسبت هـاي وزنـی     بابه ترتیب )1980(

 R. solani  و.F. moniliforme ،ultimum P هـاي قارچ
   .دیگردآلوده  یبه طورمصنوع

داده هاي مربوط به درصد گیاهچه هاي بیمار پـس از        
 توسـط )  گیاهچـه بیمـار     درصد ArcSin√x )=xتبدیل به   

تیمارهـا  ن یانگیـ سه میمقاو  ه  یتجز MSTATCنرم افزار   
  ). 1978 لیتل و هیل( شد انجام  آزمون دانکنبا استفاده از

  
      و بحثنتایج

ن فاکتورها اثـر    یب ا یترکو  ها  کش، غلظت   انواع حشره 
 داشــتند  قـارچ  درصـد بـازداري از رشـد   بـر معنـی داري  

)0.01 <P( . ر ییـ ر متقابل عمـدتا از نـوع تغ      ن حال اث  یدر ع
 8×103و غلظـت     کـارب یودیحـشره کـش ت    . در مقدار بود  
 ي درصـد بـازدار  45 و 46ب با  یبه ترت   ونیلیقسمت در م  

 یبررس). 2و1 ي ها شکل (داشتندرا  زان  ین م یشتریبرشد  
  نـشان داد  زیـ  ن اثرات متقابـل غلظـت و نـوع حـشره کـش           

)0.01 <P(  ربتیودیکـــا رشـــد، ياز نظـــر بـــازدارکـــه 
 کمتـرین   ایمیداکلوپرایـد و  )  درصـد  6/30-6/77 (نیشتریب
ــست   )  درصــد8/9-1( ــارچ آنتاگونی ــوء را روي ق ــر س اث

ت در آب   یـ ن است که حالل   یاستنباط بر ا   .)3شکل  (داشتند  
کـارب دو عامـل مـوثر در    یودیو فشار بخار حشره کش ت   

رشـــد  و یاســـپورزائ ي روی و فـــسفره آلـــیکاربامـــات
 حاللدرجـه  بـر نقـش    ي خـاکز  ي قارچ هـا   یومیلیسیم

. د داشتندی تاکآنت ی سمزانیم بر  در آبحشره کش
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امتوکـسام و  يد، تيداکلوپرايمي ايهاکشحشرهاثر ميانگين   -۱شكل

  T. harzianumکارب  بر درصد بازداري از رشد يوديت
 اختالف معنـي دار هـستند   يدارارمشابه ي با حروف غ   يهانيانگيم
)0.01 <P(.  

Imid. = ــد ــسام = .Thiamايميداكلوپرايـ .Thiodتيامتوكـ

  تيوديكارب
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z

harzianumكش بر درصد بازداري از رشد لظت حشرهاثر غ -۲ شكل
)ppm×  10 3(  
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از رونـد سـیگموئیدي     کودرمـا   یتردرصد بازداري رشـد     
 از  ت درصد بازداري  یبا رسم پروب  . شکل تبعیت می نماید   

 یـک  )µg/ml (رشد نسبت به لگاریتم غلظت هـاي مختلـف        
  از درصد بازداري50بدست آمد که در ناحیه     خط راست   

. )1جـدول  ( گردیـد  برآورد)  ED50(ت  ی شاخص سم  رشد،
ED50  ــا ــش ه ــشره ک ــسامی تي ح ــاربیودی ت،امتوک  و ک

 و  53/5× 103، 28/7×103 بیـــ  بـــه ترت دیـــ داکلوپرایمیا
   ).1جدول(ن شد ییتر تعی لیلی م برگرمو کریم 16/2×104

جمعیـت   معلوم شد کـه اوال       يا گلخانه يهایدر بررس 
ــارت  ــه تج ــا روی تریجدای ــه  يکودرم ــشته ب ــذرهاي آغ  ب

 ایـ ثان باشد و  یگرم م / پراپگول B 106 × 1/7تریکودرمین  
و  حشره کش ضد عفونی تلفیقی بذر توسط  اثر تیمارهاي   
 اســت متفـاوت گیاهچــه بیمـار   تعـداد بـر   B تریکـودرمین 

 ریکودرمـا  تاعتقاد بر این است که کلونیزاسـیون  ). 4شکل(
ناشی از مقاومت آن در برابر سمیت حشره کش و محیط      

در بــین ). 1954چاردســون یر(رقــابتی کمتــر مــی باشــد 
کمتـرین   حشره کش ایمیداکلوپرایـد  تیمارهاي تلفیقی بذر،    

کیلـوگرم  / گرم ترکیـب تجـارتی     7زان  ی به م  تیودیکاربو  
زان یـ م و ستیـ  آنتاگون قارچرا براثر سوء  بیشترین ،  بذر
  .)P> 01/0 (داشت مرگ گیاهچه رل بیولوژیک بیماريکنت
ط یاختالف اثرات سـوء حـشره کـش در خـاك و شـرا                 

ده یـ  و پدیل جـذب سـطح    یـ  توانـد بـه دل     ی م یشگاهیآزما
ــا. سم در خــاك باشــدیــمتابول    اظهــاراتمــشابه ن ادعــا ی

  و ساکـــسناو الل )1968(همکـــاران   ونیخـــتن اشـــتایل

 داشـتند کـه     اظهار یشاتی آزما ی ط آنان . باشد یم )1980(
ستیـ  زي پـردوام و سـامانه هـا   ين حشره کش ها یب

ــابل خــاك  ــرات متق ــود دارد یاث ــابوز. وج ــاران ی د و همک
 کـه حـشره     نمودنـد  انیـ ب یی هـا  ی  بررس  یطز  ین )2004(

مـار ی را در کنتـرل ب      هـا   قارچ کـش   ییکش گائوچو کارا  
ش داده یاهچـه پنبـه افـزا   یشه و مـرگ گ ی ر یدگی پوس يها

ــذا.اســت ــا  ل ــری ــرایده آل ت ــت ب ــات و ين حال ــرل آف  کنت
 از دو نــوع مبــارزه يریــ و بهــره گیاهیــ گي هــايمــاریب

ا قـارچکش  یک استفاده از حشره کش  یولوژی و ب  ییایمیش
ــوژیت انتخــابی خاصــي اســت کــه داراییهــا ی اکول

. )2006واستاوا  یرش و   يواریت ( باشند یکیولوژیزیف
 سـامانه زنـده بـوده و روابـط     خـاك یـک  ن که   یتوجه به ا  

شه را حمایـت یـ ط ریمیکروبی سـودمند و زیـان آور محـ     
علیـرغم معرفـی    کـه     کـرد  يریـ جـه گ  ی توان نت  یم می کند 

مـصرف   آفات پنبـه،  یقیت تلفیریدر برنامه مدتیودیکارب  
ضـدعفون  در ایـ و   ین حـشره کـش بـه صـورت خـاک          یا

ــیتلف ــا تریق ــذر ب ــودرمی ب ــر  ن بیک ــر ســوء ب  فعالاث
ن رابطـه یدر ا . داردکودرما  یترد  یگونه مف  یست شناخت یز

ژه ایـ گـاه و ی توانـد جا   ید م یداکلوپرایمیحشره کش ا  
  .دار پنبه داشته باشدید پایتول

  
  

  

  هاي آزمون كش حشرهED50 و T. harzianum رشد ي بازدار-کش غلظت حشرهي رابطه خط-۱ جدول
)Y =از رشد، يت بازداريپروب X =تري ليليم/ کروگرميکش بر حسب متم غلظت حشرهيلگار(  

 ED50 (log µg /ml )  معادله  حشره کش

Thiamethoxam  Y= 1.8812 X – 2.3294 

R2= 0.998 
۸۹/۳  
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  T. harzianumاز نظردرصد بازداري از رشد ) ثابت(كش وع حشرهب غلظت و ني ميانگين ترک-۳شكل

Imid.       =      ايميداكلوپرايدThiam. =      تيامتوكسامThiod. = تيوديكارب  
  .)P>  0.01( دار هستند اختالف معنييكش دارارمشابه در مورد هر حشرهي با حروف غیهانيانگيم
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  بذر پنبه در شرايط گلخانه
  .)P> 0.05 (دار هستند اختالف معنييرويشي دارارويشي يا پيشط پسيرمشابه در هر کدام از شراي با حروف غيهانيانگيم

  )۲خاك آلوده، شاهد( Bين ـ  تريكودرم=٢ )١شاهد خاك آلوده، (بدون ضدعفوني = ١: تيمارهاي آزمايشي
  Bتريكودرمين + ٧  ايميداكلوپرايد -B   ۵تريكودرمين + ٦  ايميداكلوپرايد -B    ۴تريكودرمين + ٥ايميداكلوپرايد =  ۳
  Bتريكودرمين + ٧  تيوديكارب -B       ۸تريكودرمين + ٦  تيوديكارب -B        ۷تريكودرمين + ٥تيوديكارب =  ۶
  Bتريكودرمين + ٧  تيامتوكسام -B       ۱۱تريكودرمين + ٦  تيامتوكسام-B       ۱۰تريكودرمين+  ٥تيامتوكسام =  ۹

Imid.= Imidacloprid  ;  Thiam.= Thiamethoxam ;  Thiod.= Thiodicarb 
  . گرم بذر مي باشد١٠٠٠/كشمنظور از پسوند اعداد در تيمارها ، گرم تركيب تجارتي حشره

  

                         منابع مورد استفاده

ــ از طر .Thrips tabaci Lindپس پنبــهیکنتــرل تــر. 1379  غ،نی و امــ س م ینی، حــس پي نــور،جوانمقــدم ه ق ی
  .38صفحه   اصفهان،ی، دانشگاه صنعت رانی ایاهپزشکیگ ن کنگرهیخالصه مقاالت چهاردهم.  بذریضدعفون

 بـالغ و  ی بر مراحل تکـامل ییایمی آثار سوء آفت کش شی بررس.1379  م ح،زادهی و صفر عل ع ا  رزای ش، پورم  زادهیعل
یاهپزشـک ین کنگـره گ یخالصه مقاالت چهاردهم. Trichogramma embryophagum تی زنبور پارازیرگیشف

  .163صفحه .  اصفهانی، دانشگاه صنعترانیا

. ه در منطقه گرگان و گنبد قارچ هاي عامل پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه پنب .1373  ا،حمد اله زاده منصوري ب و
  .21 تا 15هاي ه، صفح2و1شماره هاي  ،62جلد ، مجله بیماري هاي گیاهی ایران

ل و کاپتان و دو حشره کش ی اثر دو قارچکش بنومیبررس. 1379  ش،یو فرخ س یر صادقیراب زاده ع، امیم
ن کنگره یهاردهمصه مقاالت چخال.  Verticillium lecaniومیلیسی از رشد ميرین در جلوگیون و اکاتیماالت

  .161صفحه .  اصفهانیدانشگاه صنعت، رانیا یاهپزشکیگ
 در پژوهش هاي کشاورزيSPSSکاربرد . 1385  ع، نوريوم  فرشادفر،  مفرهادي ، م آقائی، رعزیزنژادنوري ف، 

  .ي، وزارت جهاد کشاورزانتشارات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي
، سبب شناسی و پراکنش بیماري مرگ گیاهچه پنبه در استان اردبیل. 1379 ، می رستگارهوشیار فرد م و فالحت

  .270صفحه ، اصفهانیدانشگاه صنعت ،خالصه مقاالت چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران

Abou-Zeid AM, Mahmoud YAG and Talhi AE, 2004. Effect of Gaucho insecticide on the 
efficacy of fungicides used to control root-rot and damping-off diseases in cotton seedlings. 
Egyptian Journal of Microbiology 9: 1-10. 

Ambrosino P, Scala V, Marra R, Vinale F, Soriente I, Ferraioli S and Carbone V, 2004. 



                                                                    ذر بر رشد و خصوصيت آنتاگونيستيكش ضدعفوني كننده ببررسي سميت چند حشره

Chen Jian M, YU X, LU Zhong X and Zheng XU S, 1998. Insecticidal effect of paddy field 
fungicides on nymph of rice brown plant hopper. Chines Journal of Rice Science 12: 155-
158. 

Ciliento R, Woo S, Ambrosino P, Scala V, Ruocco M, Marra R and Lorito M, 2003. Targeted 
disruption of new endochitinase-encoding gene in Trichoderma atroviridae. Journal of 
Plant Pathology 85: 275-280. 

Cook RJ and Baker KF, 1983. The Nature and Practice of Biological Control of Plant. APS 
Press S. Paul MN USA. 

Cowley GT and Lichtenstein EP, 1970. Growth inhibition of soil fungi by insecticides and 
annulment of inhibition by yeast extract or nitrogenous nutrients. Journal of General 
Microbiology 62: 27-34. 

Cox L, Koskinen W and Yen P, 1997. Sorption-desorption of imidacloprid and its metabolites 
in soils. Journal of Agriculture and Food Chemistry 44: 1468-1772. 

Gray TRG, 1970. Microbial growth in soils. Pesticides in the soil–A symposium. Michigan 
State University, East Lansing.  

Haghtiwer BG, 1958. Laboratory study on the effect of thrips infestation on the height and 
weight of cotton seedling. Journal of Economical Entomology 51: 115-116. 

Hawkins BS, Peacock HA and Steele TE, 1966. Thrips injury to upland cotton (Gossypium 
hirsutum L.) varieties. Crop Science 6: 256-258. 

orsfall JG, 1959. Principles of fungicidal action. chronica botanica Co.,Walthman, USA. 

Howell CR, Garber RH and Batson WE, 1997. Field control of cotton seedling diseases with 
Trichoderma virens in combination with fungicide seed treatments. Journal of Cotton 
Science 1:15-20. 

Howell CR, Hanson LE, Stipanovic RD and Puckhaber LS, 2000. Induction of terpenoid 
synthesis in cotton roots and control of Rhizoctonia solani by seed treatment with 
Trichoderma virens. Phytopathology 90:248-252. 

Koyeas JH and Davatzi-Helena P, 1980. Evaluation of fungicides for cotton seed treatments 
against soil-borne fungi. Annals Institute Phytopathologique Benaki 12: 169-178. 

Lal R and Saxena DM, 1980. Cytological and biochemical effects of pesticides on 
microorganisms. Residue Review 73: 49-57. 



١٣٨٩سال / ١ شماره ٢/٢٠جلد /       مجله دانش کشاورزي پايدار                                   هوشيارفرد و درويش منجي                        ٩٤

Little TM and Hills FJ, 1978. Agricultural experimentation and analysis. John Wiley and Sons, 
Inc, New York. 

Nauen R, 1995. Behavior modifying effects of low systemic concentrations of imidacloprid on 
Myzus persicae with special reference to an antifeeding response. Pesticide Science 44: 
145-153. 

Nissen O, 1989. User guide to MSTAT-C. Michigan State University, USA. 

Richardson LT, 1954. The persistance of thiram in soil and its relationship to the 
microbiological balance and damping-off control. Canadian Journal of Botany 32: 335-346. 

Richardson LT and Miller DM, 1960. Fungitoxicity of chlorinated hydrocarbon insecticides in 
relation to water solubility and vapour pressure. Canadian Journal of Botany 38: 163-169. 

Robertson JL and Preisler HK, 1991. Pesticide bioassay with arthropodes, CRC Press. 

Rummel DR and Quisenberg J, 1979. Influence of thrips injury on leaf development and yield 
of various cotton genotypes. Journal of Economical Entomology 72: 706-709. 

Tiwari RKS, Rajput ML, Singh A and Thakur BS, 2004. Nontarget effect of insecticides on the 
mycelial growth of Trichoderma harzianum (Rifai). Indian Journal of Plant Protection . 32: 
140-141.  

Tiwari BK, Srivastava KJ, 2006. Fungicidal compatibility with Trichoderma viride and 
Trichoderma harzianum. Newsletter - National Horticultural Research and Development 
Foundation 411-422. 

Vincent JM, 1947. Distortion of fungal hyphae in the presence of certain inhibitors. Nature 
159: 850. 

Wainwright M, 1978. A review of the effects of pesticides on microbial activity in soil. Journal 
of Soil Science 29: 287-294.  

Waksman SA and Starkey RL, 1973. Partial sterilization of soil, microbiological activities and 
soil fertility. Soil Science 16: 274-281. 

Ware GW, 2000. The pesticide book. Thomson Publications, Fresno,CA. 

Zar J, 1984. Biostatistical analysis. Prentice-Hall International Inc., Englewood Cliffs, 
Newjersey. 




