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تاریخدریافت1396/04/19:تاریخپذیرش 1396/12/07:

چکیده
در این پژوهش ،اثرات کشندگی و زیرکشندگی سه غلظت مختلف از دو حشرهکش تیودیکارب و هگزافلومورون بور
زنبور  Trichogramma brassicae Bezde.در شرایط آزمایشگاهی بررسی شود حشورهکوش تیودیکوارب در سوه
غلظت  500 ،250و  1000پیپیام و حشرهکش هگزافلومورون در سه غلظت  500 ،250و  750پیپیام تهیه شودند و
سمیت آنها به سه روش گوارشی ،تماسی و فرو بردن تخومهوای سوامم و پارازیتوه شودهی میزبوان درون مللوو:
حشرهکش ،بررسی گردید غلظتهای مختلف تیودیکارب در هور دو روش گوارشوی و تماسوی موجو

بوروز 100

درصد تلفات در جمعیت زنبورهای نر و ماده شدند و فرو بردن تخمهای پارازیته شدهی میزبان درون غلظوت 1000
پیپیام آن موج

مرگ و میر  87/3درصود پویششوفیرههوای زنبوور گردیود در مقابو  ،غلظوت  750پویپویام
موجو

هگزافلومورون در روشهای گوارشی و تماسی بهترتیو

بوروز  30/2و  30/55درصود تلفوات در جمعیوت

زنبورهای ماده و  60/55درصد تلفات در پیششفیرهها گردید فروبردن تخمهای سامم میزبان درون باالترین غلظوت
تیودیکارب و هگزافلومورون پارازیتیسم آنها را بهترتی

 55/8و  43/6درصد کاهش داد بور اسوا

شواص

"اثور

ک " و طبقهبندی سازمان بیناممللی کنتر :بیوموژیک ،تیودیکوارب در هور دو روش گوارشوی و تماسوی در گوروه
حشرهکشهای مضر قرار گرفت و بنابراین ،استفاده از آن در مزارع توصیه نمیشود اثر کشندگی هگزافلوموورون از
تیودیکارب بسیار کمتر بود و در بررسی سمیت گوارشی و تماسی بهترتی

در گروه حشرهکشهای "اندکی مضر" و

"نسبتاً مضر" طبقهبندی گردید با این حا ،:به دمی باال بودن نسبی "اثر ک " هگزافلومورون ،جایگزینی آن با سوایر
حشرهکشهای کمصطرتر در برنامههای کنتر :تلفیقی آفات با:پومکدار بهویژه کرم غوزهی پنبه توصیه میشود


کلیدواژهها:اثرات جانبی ،حشرهکش ،کنتر :بیوموژیک

مقدمه

میباشد( van Drische
مؤثرترازآ  ابسیارضروری 

حفاظتازدشمنا ی یرییکیازرا رد ایاصیلی

 .)and Bellows, 1996آفییتکییش ییامیییتواننیید

کنترلبیولوژیی آفیا بیهشیمارمییرودوآگیا یاز

دشمنا ی یریرابهدوشکلمستقیموغیرمستقیمتحیت

اثرا جان یآفتکش ابردشمنا ی یریبرایحفاظت

تأثیرقرارد ند.درتأثیرمسیتقیم،دشیمنی یرییبیهییور 
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مستقیمباآفتکشیاباقیمانده ایآ تماسپیدامیکنیدو

میشود( .)Talebi Jahromi, 2006ازافلومیورو 


درنتیجه،مجموعهایازاثیرا کشیندگی(میر ومییر)و

ی

کنندهرشد(بازدارندهیسنتزکیتین)ازگیروه
تنظیم 

زیرکشندگی(مثلکا شیولعمیرومییزا زادآوری)بیر

بنزوییلاورهاستکهخاصییتسیسیتمی داردودربیازار

دشمنی یریواردمیشود.درتأثیرغیرمستقیم،آفتکش ا

ایییرا اغلی بییافرموالسیییو مییاییغلییی امولسیییو شییونده

ازیریقزنجیره اوش که ایغذایی(تغذیهازیرمیه یاییا

موجییوداسییتوبییهمیییزا 750میلیییلیتییردر کتییارتوصیییه

میزبا  ایآلوده)واردبد دشمنا ی یریمیشوندونشوو

حشرهکیش
میشود(.)Talebi Jahromi, 2006ایندو 


مییید نیید
نمییایییاتولیییدمثلآ  ییاراتحییتتییأثیرقییرار 

کش ایپرمصیر علییهکیرمغیوزهیپن یهدر
آفت 
ازجمله 

( .)Johnson and Tabashnik, 1999

میروند( .)Afshari et al., 2016
استا گلستا بهشمار 

خیییییانوادهیTrichogrammatidae

زن ور یییییای

بهدلیلنقشمهمزن ور یایجینسTrichogramma

مهمترینگروهازپارازیتویید ایتخمبهشمارمییرونیدوبیه

درکنترلبیولوژی

آفا ،درزمینهیتأثیرآفتکش ا

دلیلآ کهآفتراپیشازآغازتغذییهودرمراحیلابتیدایی

برویهگی ایزیستیوتولیدمثلیآ  ام الرا زییادی

زنییدگیازبییینمیییبرنیید،ازا میییتخاصیییدربرنامییه ییای

انجامشده است .بررسیاثرا جیان ی آفیتکیش یابیر

میدیریتیآفیا برخیوردار سیتند(.)Knutson, 1998در

زن ییورTrichogramma cacoeciae Marchal

حالحاضر19،گونهاززن ور ایجنسTrichogramma

نشا دادکهبراساسمریار ایسازما بینالمللیکنتیرل

درنقاطمختلفدنیابهمنظورکنترلآفیا بیالپولکیداردر

بیولوژی ،لوفنورو (ازگروهتنظیمکننده ایرشید)یی 

مزارعذر ،پن ه،نیشکر،س زیجا ونیزباغا مییوهمیورد

کمضیررمییباشید(.)Hassan et al., 1998
حشرهکش 


اسیتفادهقیرارمییگیرنید(.)Consoli et al., 2010در

درمقابل،لوفنورو باع بروزصددرصدتلفیا درجمرییت

ایرا نیزتاکنو 11گونیهاززن ور یایایینجینسازمنیایق

تخیموالروزن یورTrichogramma galloi Zucchi

گونییهی

شییدهانییدکییهازمیییا آ  ییا
مختلییفگییزارش 

گردیید(.)Consoli et al., 2001نتیای یی

Trichogramma brassicae Bezd.فییراوا تییرین

حشییرهکییشتریفلومییورو 

دیاییرنشییا دادکییهتییأثیر

میباشد(.)Ebrahimi et al., 1998ایینگونیه
گونه 

(بازدارندهسنتزکیتین)برزن ورT. galloiبیهمرحلیهی

مییهسییالهدراینسییکتاریوم ییایدولتیییوخصوصیییاسییتا 

نشوونماییزن وردردرو تخممیزبا بستایدارد.این

گلستا وسایراستا  ایشمالیایرا بهییوران یوهپیرورش

حشرهکشدرمرحلهیپیششفیرگیروینس تجنسیی

مییابدوبهمنظورکنتیرلآفیا بیالپولکیداربیهوییههکیرم

ودرصییدپارازیتیسییمزن ییوراثییرمنفییینداشییت،امییادر

غییوزهیپن ییهHelicoverpa armigera)Hübner(،

مرحلهی شفیرگیایندوویهگییرابیهییورمرنییداری

درمزارعمختلیفازجملیهپن یه،گوجیهفرناییوسیویا

کا شداد( .)Costa et al., 2014

میشود( .)Afshari et al., 2014
ر اسازی 

بررسیی

م الرهسمیتتماسیحشرهکیش یایمختلیفروی

حشییرهکییشکارباماتییهبییااثییرا 

زن ییورTrichogramma platneri Nagarkatti

گوارشیوتماسیمیباشیدکیهبیاکیا شسی آآنیزیم

نشیییا دادکیییهحشیییرهکیییش یییایکارباماتیییه،فسیییفرهو

اسییتیلکییولیناسییترازدرحشییرا باع ی مییر آ  ییا

پایریترویییید ابییرایاییینزن ییوربسیییارسییمیمیییباشییند

میشود.اینحشیرهکیشدربیازاراییرا بیافرموالسییو 

( .)Brunner et al., 2001ییمچنییین،نتییای یی

تیودیکییاریی ی



80درصیدموجیوداسیتوعلییهکیرم

بررسینشا دادکهتیودیکاریروینشوونمایمراحل

غوزهیپن هبهمیزا 0/75-1کیلوگرمدر کتیارتوصییه

نابالغونیزدرصدخروجویولعمرحشرا کاملزن ور

روا ریزخشی

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،1بهار1397


Trichogramma exigum Pinto & Platner
تأثیرمنفیداشت( .)Suh et al., 2000
درپهو شیدیار،تخم ایش پرهیمدیترانیهایآرد،
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غوزهیپن یه)بیرایین
حشرهکشپرمصر علیهکرم 
(دو 
زن ور،ایالعا زیادیدردسترسنمییباشید.بیه میین
دلیییل،درپییهو شحاضییر،حییداقلاثییرا کشییندگیو

(Anagasta kuehniella )Zellerدرو محلیییول

زیرکشندگیفرموالسیو تجاریایندوحشیرهکیشبیر

حشرهکش ایرای درمزارعگوجهفرنایفروبردهشیدند

ویهگی ایزیستیوتولیدمثلیاینزن یورمیوردبررسیی

میییادهی
پارازیتیییهشییید دراختییییارزن ور یییای 

وجهیییت

قرارگرفت .

Trichogramma pretiosum Rileyقیرارگرفتنید.



نتای نشا دادکهحشرهکش ایلوفنورو وتیریفلومیورو 

مواد و روشها

(ازگروهتنظیمکننده ایرشد)بهدلیلداشیتناثیرا سیو 

سیییال یییای1393و1394در

ایییینتحقییییقییییی

کمرویاینزن ورمیتواننددربرنامه ایمیدیریتتلفیقیی

آزمایشااهکنترلبیولوژی

گیاهپزشکی،دانشیااه
گروه 

بیدگوجیهفرناییTuta absulata )Meyrick(،میورد

علومکشیاورزیومنیابیی یرییگرگیا انجیامگرفیت.

استفادهقرارگیرند( .)Vianna et al., 2009

اولیییهیزن ییورT. brassicaeبییهشییکل 

جمریییت

دراییرا نییزدرزمینیهیتیأثیرآفیتکیش یابییر 

تخییم ییایپارازیتییهشییدهیشی پییرهیمدیترانییهایآرد ،

زن ور ییایتریکوگرامییام الرییاتی انجییامشییدهاس یت

(،Anagasta kuehniella)Zellerازاینسییکتاریوم

(Bahrami et al., 2010؛.)Najafi-Navai et al., 1995



ادارهیحف ن اتا شهرستا گرگا تهیهشدودری

درجهیسلسیوس،ریوبت
پرورشبادمای 25±2

بررسیاثرا جیان ی دوحشیرهکیش ایندوکسیاکاریو

اتاق

لوفنورو برزن ورT. brassicaeنشا دادکهبراساس

نس ی60±5درصیدودورهیروشینایی16سیاعتروی

بییینالمللیییکنتییرلبیولوژییی ،در 
اسییتاندارد ایسییازما  

تخم ایاینمیزبا پرورشیافیت.بیهمنظیوردراختییار


روشگوارشیایندوحشرهکشدرگروهحشرهکش یای

داشییتنجمریییتکییافیاززن ییوروسییازگارشیید آ بییا

"کمضیرر"ودرروشتماسییدرگیروهحشیرهکیش یای

شرای محی یجدید،پرورشزن وربهمد شیشنسیل

"بیییضییرر"ی قییهبنییدیشییدند.بنییابراین،ایندوکسییاکاری 

ادامهیافتوزن ور اینسلششمدرآزمایش ایاصلی

حشییرهکییشنسیی تاسسییازگاربییا 

ولوفنییورو بییهعنییوا دو



برنامه ایکنترلبیولوژی

آفا بالپولکدارتوسی زن یور 

،T. brassicaeمررفیشدند( .)Afshari et al., 2014
باتوجهبیه ضیرور تلفییقرا کار یایشییمیایی و

مورداستفادهقرارگرفتند.آزمایش ایاصلیدرو ی

دستااه ژرمیناتور( Binderآلما )ودرشرای محی ی
مشابهانجامشدند .
حشرهکشها

درکنتیرلکیرمغیوزهیپن یهدرمحصیوال 

تیودیکاری()Df 80%و ازافلومورو ()EC 10%

مختلف،م الرهیاثرا جان یحشرهکش ایپرمصر 

مورداستفادهدراینم الرهبهترتی بیانیام یایتجیاری

علیییهاییینآفییتوانتخییایحشییرهکییش ییایسییازگاربییا

"الرویین"و"کنسیالت"سییاختشیرکت یایسییینوکم

دشمنا ی یریازا میتزییادیبرخیوردارمییباشید.بیا

نینا وچیین(1بیهسیفارششیرکتآرمیا سی زآدینیهی

وجودانجامم الرا فراوا درزمینهیزیسیتشناسییو

ایرا ) وگلسمگرگا (ایرا )بودنید.بیهدلییلا مییت

تأثیرعواملمختلفبرویهگی یایزیسیتیوتولییدمثلی

مدیریتتلفیقیآفا وامکا کاربردتوأمحشرهکشو

زن ورHosseini Bai et al., 2006( T. brassicae؛

عاملکنترلبیولوژیکی،دراینپهو شتأثیرسهغلظیت

،)Karimi Malati and Hatami, 2010ازمییزا 

زیرکشیندهازاییندوحشییرهکیشبییرزن یورپارازیتویییید 

بیولوژی

کش ایتیودیکاریو ازافلومیورو 
حشره 
نحوهیتأثیر 
و 



1- Sinochem ningbo
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ارزیییابیشیید.بییرایییناسییاس،تییأثیرتیودیکییاریدرسییه

گردید.بهمنظوربررسیاثرا زیرکشندگیاحتمالی،از

غلظت500،250و1000پیپیاموتأثیر ازافلومورو 

میییا زن ور ییایزنییدهمانییده،ترییداد30جفییتبییهیییور

درسهغلظیت500،250و750پییپییاممیوردارزییابی

تصادفیانتخیایوبیهییورجداگانیهدرداخیل30عیدد

قرارگرفت.برایتهیهیایینغلظیت یا،ابتیدا50،25و

لولهیآزمایشقرارگرفتند( رلولیهیآزمیایشحیاوی

100میکرولیترازتیودیکیاریو50،25و75میکرولیتیر

ی

تکیرار)ود انیهلولیهبیا

از ازافلومورو بهوسیلهیی عددسیمللر(®)BOECO

استفادهازی

برداشتهشدندوبهیورجداگانهدرداخیل100میلییلیتیر

بهعنوا میزبیا 
100عددتخمش پرهیمدیترانهایآرد 

آیمق رحلگردیدندتیاغلظیت یایمیوردنظیرتهییه

ومقداریآیعسلبهعنوا غذادراختیارزن ور اقیرار

شییوند.درتیمییارشییا د،ازآیمق ییراسییتفادهشیید.تییأثیر

میگرفت.برایجلوگیریازفرارزن ور یادرحیینایین

غلظت ایمختلفحشرهکش ایموردآزمایشبیرزن یور

کار،برش ایتازهیتخیمدرو یی

لولیهیآزمیایش

T. brassicaeبهسهروشزیربررسیگردید :

جدیدقرارمیگرفتندوپسازکشید یی

تغذیهی حشرات کامو از آبعسو آغشوته بوه

آیعسییلبییردیییوارهیداخلیییلولییه،د انییهی
نییازااز 

حشرهکش (سمیت گوارشی)
در ایینآزمیایش،بیراسیاسروش Haseeb and

میگرفتندتازن ور
لوله ایقدیمیوجدیدروی مقرار 

بهدرو لولهجدیدمنتقلشیود.پیسازانتقیالزن یوربیه

،)2002(Amanoابتدا100میلیلیترمحلولحشیرهکیش

لولهیجدید،بیرش یایقیدیمیتخیممیزبیا بیهمید 

باغلظتموردنظرآمادهشد.سلس،بهانیدازه10درصید

حییداقل فییتروزدرو لولییه ییایآزمییایشناهییداری

وز اینمحلول،عسلبهآ اضافهگردیدوبیهوسییلهی

میشدندتامیزا پارازیتهشد آ انیدازهگییریشیود.بیا

مز مغناییسیبه مزدهشیدتیامحلیولیکنیواختیاز

ث تزما دقیقمیر زن ور یاینیرومیاده،ییولعمیر

آیعسل10درصدآغشتهبهحشرهکیشبیهدسیتآیید.

زن ور ایکاملنرومادهوقدر پارازیتیسمافیرادمیاده

جمریتی60تاییاززن ور(باعمرکمترازدوساعتوبیه

محاس هویادداشتگردید .

نس تمساویازافیرادنیرومیاده)بیه میراهیی

بیرش

کاغذیحاویتقری اس100عیددتخیممیزبیا درو یی 
میلیمترقیرار
عددلولهیآزمایشبهارتفاع75وق ر 13
گرفتندود انهلولهبااستفادهازی
گردید.بااستفادهازی

ق ریهپن یهمسیدود

جفتزن وربهعنیوا یی

ق رهپن همسدودگردیید .یرروزتریداد

قرار دادن حشرات کام

خی بسییار

در معرض باقیمانده ی

حشرهکشها (سمیت تماسی)
دراییینآزمییایش،م ییابقروشHassan et al.
وسیلهیی
()1998لوله ایآزمایشبه 

عیددپینسو

عددسیوز ظرییفدرحیدود

بهمد پن ثانیهداخلغلظت ایازپیشتهیهشدهفرو

 30میکرولیترآی عسلسمّیازپیشتهیهشدهبهشیکل

حشرهکشآغشتهشیوند.در
بردهشدندتابهیورکاملبه 


بردیوارهداخلیلولهکشییدهشید

تیمارشا د،لوله یایآزمیایشدرآیمق یرفیروبیرده

تازن ور اازآ تغذیهکنند.درتیمارشا دازآیعسیل

شدند.سلس،لوله ایآزمایشبهمد دوتاسهسیاعت

10درصدعاریازحشرهکشبهعنوا غذااسیتفادهشید.

درشرای اتاقودرمررضجریا  یواقیرارگرفتنیدتیا

دراینآزمایش،برای یرغلظیتازحشیرهکیش ،فیت

خش

گردند.جمریتی60تاییاززن ور(باعمرکمتراز

لولهیآزمایشکه رکدامحاوی60عددزن ور(باعمر


دوساعتوبهنس تمساویازافرادنروماده)بیهدرو 

کمترازدوساعت)بهنس تمسیاویازافیرادنیرومیاده

لولهیآزمایشِآغشتهشدهبهحشرهکشمنتقلشد.پس

بهعنوا تکیراردرنظیرگرفتیهشیدند.پیساز24
بودند ،

جنسیییت

ی

خ بسیارباری

ساعت،تریدادزن ور یایمیردهدر یرلولیهبیهتفکیی

از24سییاعت،ترییدادافییرادمییردهبییهتفکی ی



شمارشودرصدتلفا محاس هگردید.دراینآزمایش

جنسیتشمارشودرصدمر ومیر محاس هویادداشت

نیزبرای رغلظتحشرهکش،از فتلولهآزمایشکه
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جمرییت 60تیاییاززن یوربودنید

تخییم ییایتییازهیمیزبییا پییسازفییروبییردهشیید درو 

بهعنوا تکراراستفادهگردید.بیهمنظیوربررسییاثیرا 

حشییرهکییش،بییهمیید 24سییاعتدراختیییار

محلییول

زیرکشییندگیاحتمییالی،ازمیییا زن ور ییایزنییدهمانییده،

زن ور ایمادهیی روزهقرارگرفتندوسلسمییاناین

ترداد 30جفتزن ورنرومیادهبیهصیور جداگانیهدر

پارازیتیسمآ  اشمارشوث تگردید .

داخل30عددلولهیآزمایشمح وسشدند( رلولیهی

تجزیه و تللی آماری
تمامآزمایش ادرقال ی

رکدامحیاوییی

آزمایشحاویی

تکیرار)و

جفتزن یوربیهعنیوا یی

یرحکامالستصادفیبیا

یولعمرزن ور اینرومادهوقدر پارازیتیسممیاده یابیا

حشرهکیش یرکیدامدرسیهغلظیتبیه
فتتیمار(دو 

اندازهگیریشدند .
روششرحدادهشدهدرآزمایشق ل 

داده یابیااسییتفادهاز
عیالو هتیمیارشیا د)انجیامشیدند .

فرو بردن تخمهای پارازیته شده و سامم میزبوان

نیرمافیزارآمیاری)SASInstitute, 2003( SAS 9.1

در داص مللو :حشرهکش
درآزمایش اول،تخم ایمیزبا  فیت روزپیس از

تجزیهیواریانسگردیدند.اختال  ایبینمییاناین یا 
بااستفادهازآزمو LSDودرس آاحتمالپن درصد

پارازیتییهشیید یرنیییزمییانیکییهزن ور ییایدرو آ  ییا 

مقایسییهشییدندوبییرایرسییمنمودار ییاازنییرمافیییزار

پیششیفیرگیبودنید(Knutson, 1998؛
مرحلهی 

در

Microsoft Excel 2007استفادهگردید .

)Saber et al., 2004وپسازمشا دهیجوانیه یای
قرمزرنگچشم ایمرک ،درو محلولازپیشآمیاده

بهمنظوری قهبندیسمیتحشرهکیش یاابتیدا"اثیر
کل "آ  اازراب یهE=100-(100-M)×Rمحاسی ه
1

شدهیحشرهکشدرغلظتموردنظرفیروبیردهشیدند.

شید(.)Overmeer and van Zon, 1982درایین

بدینمنظور،ورقه ای حاویتخم یایپارازیتیه شیدهی

راب ه:M:درصیدمیر ومییرزن ور یایمیادهپیساز

میزبا بهق را کوچی بیرشدادهشیدندوتریداد10

اصالحبا فرمول)1925(Abbotمییباشید:R.نسی ت

برشکه رکدامبهیورتقری ییحیاوی100عیددتخیم

تخم ایپارازیتهشدهدرتیمارسمپاشییشیدهبیهتیمیار

عددپنسو

شا دمیباشدکیهبیرایمحاسی هآ ،مییاناینروزانیهی

بهمد پن ثانییهدرداخیلمحلیولحشیرهکیشییاآی

مادهیسیمپاشیی
تخم ایپارازیتهشدهبهازای رزن ور 

مق ر(شا د)فروبردهشدند(در رغلظتحشیرهکیش،

روزانهیپارازیتیسمدرتیمارشا دتقسیم

شدهبرمیاناین

بهعنوا تکرار
تخم ایپارازیتهشده 
دهبرش100تاییاز 

گردید.سیلس،بیراسیاساسیتانداردسیازما بیینالمللیی

درنظیرگرفتیهشیدند).بیرش یاپیسازخیارجشید از

()IOBCدرشییرای آزمایشییاا ی،

وسیلهیی
پارازیتهشدهیمیزبا بودند،به 

حشرهکش،بهمد ی
محلول 

تادوساعتدرمریرض

حشرهکش ا براساسمقدار"اثرکیل"بیهچهیارگیروه

گردنید.

ی قهبندیشدند:زیر30درصد،بیضیرر؛بیین30تیا79

لولهآزمایشقرار

درصد،اندکیمضر؛80تا99درصدنس تاسمضیروبییش

بهییورکامیلخشی
جریا  واقرارگرفتندتا 
سلس ،ربرشجداگانهدرداخلی

کنتییرلبیولوژی ی

گرفتوتردادزن ور اینرومیادهیخیارجشیدهونییز

از99درصد،مضر(.)Sterk et al., 1999


جنسیتآ  اروزانهشمارشویادداشتگردید .

نتایج

درآزمایشدوم،بهجایتخم ایپارازیتیهشیدهی
تخم ایتازهوسالم(پارازیتهنشده)میزبا درو 
میزبا  ،

سمیت گوارشی حشرهکشها
نتای تجزییهی وارییانسنشیا دادکیهغلظیت یای

اینآزمایشبهیورکاملمشابهآزمایشق لبودو د 


مختلفحشرهکیش یای  ازافلومیورو وتیودیکیاری 

ازانجامآ بررسیتأثیراحتمالیسمپاشیتخم ایسالم

دربررسیسیمیتگوارشیی،زنیدهمیانیزن ور یاینیرو 

محلولحشرهکشفروبردهشدند.جزئییا نحیوهانجیام

برش یایحیاوی
میزبا برمیزا پارازیتهشد آ  ابود .



1- Total effect

کش ای...
حشره 
افشاریو مکارا :بررسیاثرا کشندگیوزیرکشندگی 

80

مییادهرابییهیییورمرنیییداریکییا شدادنیید(بییهترتی ی  

پارازیتیسمحشرا کاملزندهمانده(اثرا زیرکشیندگی)

F6, 42= 128.8, P< 0.01و.)F6, 42= 431.9, P< 0.01

فقی بییرای ازافلومییورو انییدازهگیییریشیید.تغذیییهاز 

نتای مقایسهیمیاناین ا(شکل)1نشا دادکهمیاناین

آیعسلآغشتهبه ازافلومیورو ییولعمیرحشیرا 

درصدمر ومیرحشیرا کامیلنیرومیادهدرتمیامی

کاملنرومادهونیزقدر پارازیتیسمزن ور ایمیادهی

غلظییت ییابییهیییورمرنیییداریازشییا دبیییشتییربییود.

مرنیداریکا شداد
بهیور 
زندهماندهرانس تبهشا د 


غلظت ایسهگانهیتیودیکاریبا100درصدمیر و

بهترتی F3, 116= 23.3, P< 0.01؛ F3, 116= 119.5,
(

میر،بیشترینتلفا رادرجمریتحشیرا کامیلنیرو

P< 0.01و.)F3, 116= 11.54, P< 0.01براسیاسنتیای 

مادهایجادکردند.تلفا ناشیازتغذیهیحشرا کامل

مقایسهیمیاناین ا(جدول،)1یولعمرحشرا کامیل

ازآیعسییلآغشییتهبییه ازافلومییورو درمقایسییهبییا

نرومادهونیزقدر پارازیتیسیمزن ور یایتغذییهشیدهبیا

کمتربودوباافزایشغلظت ازافلومورو ،بیر
تیودیکاری 

کمتیر
ازافلومورو درمقایسهباشا دبهیورمرنیداری 

یوریکه

درصدمر ومیرحشرا کاملافزودهشد،به
مر

بود،امابینغلظت یایسیهگانیهیحشیرهکیشازاییننظیر

ومیرحشرا کاملنراز63/3درصیددرغلظیت

اختال مرنیداریوجودنداشت.یولعمرزن ور اینر

پیام ازافلومیورو بیه76/7درصیددرغلظیت
250پی 
750پیپیامرسید.مر

از4/13روزدرشا دبیه1/07روزدر ازافلومیورو 750

ومیرزن ور ایمادهدر میین

پیپیامویولعمرزن ور یایمیادهاز10روزدرشیا دبیه

دامنهیغلظتدرمقایسیهبیانر یاکیمتیربیودواز25/7

1/3روزدر ازافلومورو 750پیپیامکا شیافت.روند

درصددرغلظت250پیپیامتا38/1درصددرغلظیت

کا شمیاناینپارازیتیسمزن ور ایمادهنیزمشیابهبیودواز

پیامنوسا داشت(شکل .)1
پی 
 750

20/73عددتخمدرروزدرشا دبه7/63عددتخمدرروز

باتوجهبهتلفا 100درصدیحشیرا کامیلپیساز

پیامرسید(جدول .)1
پی 
در ازافلومورو  750

تغذیهازآیعسلآغشتهبهتیودیکاری،یولعمروقدر 

a

a

a

a

a

a

Female

100

Male

b

80
c

60
d

ed
e

40

f
g

)Mortality (%

c

20

0

Treatments

شک  -1تأثیر سمیت گوارشی هگزافلومورون و تیودیکارب بر میانگین درصد مرگ و میر ( ±صطای معیار) زنبورهای نر و ماده
T. brassicae
Figure 1. Effect of oral toxicity of hexaflumuron and thiodicarb on mortality percentage (± SE) of
adult males and females of T. brassicae
*Means followed by the same letters are not significantly different, P<0.05 and LSD test). Digits are
insecticide concentration in ppm
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جدو-1 :اثرات زیرکشندگی هگزافلومورون بر زنبور  T. brassicaeپس از تغذیهی حشرات کام از غلظتهای مختلف
حشرهکش
Table 1. Sublethal effects of hexaflumuron on T. brassicae after adults feeding on different concentrations
of insecticide
Male longevity
Female longevity
Mean of daily oviposition
Treatments
)(days
)(days
)(eggs/female/day
Control
4.13 ± 0.60a
10.0 ± 0.80a
20.73 ± 3.1a
b
b
Hexaflumuron 250 ppm
1.33 ± 0.09
1.47 ± 0.09
8.57 ± 1.2b
b
b
Hexaflumuron 500 ppm
1.30 ± 0.08
1.46 ± 0.09
8.28 ± 1.2b
b
b
Hexaflumuron 750 ppm
1.07 ± 0.05
1.30 ± 0.08
7.63 ± 1.05b
*Means within a column followed by same letters are not significantly different, P<0.05 and LSD test).


سمیت تماسی حشرهکشها

.)F3, 116= 23.97, P< 0.01نتای مقایسیهیمییاناین یا

تجزیییهیواریییانسنشییا دادکییهتمییاسبییا

نتییای 

(جدول)2نشا دادکهیولعمیرحشیرا کامیلنیرو

باقیمانییده ییایغلظییت ییایمختلییفحشییرهکییش ییای

مادهونیزمییاناینپارازیتیسیمروزانیهزن ور یایتمیاس

زندهمانیحشرا کاملنر
ازافلومورو وتیودیکاری ،

بییهیییور
یافتییهبییا ازافلومییورو درمقایسییهبییاشییا د 

مرنیییداریتحییتتییأثیرقییرارداد

بییهیییور
ومییادهرا 

مرنییداریکیمتییربیودامییابیینغلظیت ییایسیهگانییهی

(بیهترتیی F6, 42= 137.7, P< 0.01و F6, 42= 351.5,

ازافلومییورو ازایییننظییراخییتال مرنیییداریوجییود

.)P< 0.01نتییای مقایسییهیمیییاناین ییانشییا دادکییه

نداشت.ییولعمیرزن ور یاینیراز3/93روزدرتیمیار

درصدمر ومیرحشیرا کامیلنیرومیادهدرتمیامی

شیا دبیه1/07روزدر ازافلومییورو 750پییپیییامو

غلظت ای بهکیاربیردهشیدهیحشیرهکیش یابیهییور

یولعمرزن ور ایمادهاز10/8روزدرتیمارشا دبیه

بیشتربیود .ماننیدروشگوارشیی،
مرنیداریازشا د 

1/37روزدر ازافلومورو 750پیپیامکا شیافیت.

غلظت ایسهگانهیتیودیکاریبا100درصدمیر و

میییاناینپارازیتیسییمزن ور ییایمییادهنیییزرونییدکا شییی

میر،بیشترینتلفا رادرجمریتحشرا کاملایجیاد

مشابهیداشتواز16/83عددتخمدرروزدرشا دبیه

کردند .مچنین،تلفا ناشیازتماسبا ازافلومیورو 

3/44عددتخمدرروزدر ازافلومورو 750پییپییام

درمقایسییهبییاتیودیکییاریکییمتییربییود،امییابییینغلظییت

رسید(جدول .)2

ازافلومورو ودرصدمر ومیرزن ورراب هیمستقیمی
مشا دهنشید.درغلظیت750پییپییام ازافلومیورو ،
مر ومیرزن ور یاینیر(55/71درصید)بیهمراتی از

فرو بردن تخوم هوای پارازیتوه شوده ی میزبوان
درون مللو :حشرهکش
براساسنتای تجزیهیواریانس،فروبرد تخم ای

بیشتربود(شکل .)2
زن ور ایماده(24/3درصد) 

پارازیتهشدهیمیزبا درو محلولغلظت یایمختلیف


باتوجهبهتلفا 100درصدیحشرا کاملنرومیاده

حشرهکیش یای ازافلومیورو وتیودیکیاری،درصید

باقیمانده یایتیودیکیاری،ییولعمیرو

پسازتماسبا

یداریکیا ش
بهیورمرنی 
خروجحشرا کاملزن وررا 

قیییدر پارازیتیسیییمزن ور یییایزنیییدهمانیییده(اثیییرا 

میاناین یا

مقایسهی

داد(.)F6, 63= 189.5; P< 0.01نتای 

زیرکشندگی)فق برای ازافلومورو اندازهگیریشد.

نشا دادکهتمامیغلظت ای ازافلومیورو وتیودیکیاری

تماسباباقیمانده ای ازافلومورو یولعمرحشیرا 

درمقایسهباشا ددرصدخروجحشرا کاملرابهیور

کاملنرومادهونیزقدر پارازیتیسمزن ور ایمیادهی

مرنیداری کا شدادند.درصدخروجحشرا کاملاز

زندهمانیدهرابیهییورمرنییداریکیا شداد(بیهترتیی  

94/4درصییددرتیمییارشییا دتییا11/9درصییددرتیمییار

F3, 116= 23.4, P< 0.01؛F3, 116= 109.4, P< 0.01و

تیودیکییاری1000پیییپیییاممتغیییربییود.بییهیییورکلییی،
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غلظت ایمختلفتیودیکاریدرمقایسهبا ازافلومیورو 

میزبا درو محلول ازافلومورو وتیودیکاری،تحت

تأثیرمنفیبییشتیریبیردرصیدخیروجحشیرا کامیل

تیأثیرقیرارگرفیت( .)F6, 63= 3.42; P< 0.01نتیای 

زن یورداشییتند .یمچنییین،بیینغلظییتحشیرهکییش ییاو 

مقایسهیمیاناین ا(جدول)3نشا دادکهنس تزن ور ای

درصدخروجحشیرا کامیلزن یور راب یهیمرکوسیی

تربود،بهییوریکیه

مادهدربیشترتیمار اازشا دبیش

وجیودداشیت،بیهییوریکیهبیاافیزایشغلظیت یردو

مقداراینپارامتراز57/2درصددرتیمارشا دتیا73/9

حشرهکش،درصدخروجحشرا کامیلزن یورکیا ش

درصددرتیودیکاری زارپیپیاممتغیربود.باافیزایش

یافت(جدول .)3

غلظت ازافلومورو از250پییپییامبیه750پییپییام

مچنین،نتای تجزیهیواریانسداده یانشیا دادکیه

نس تزن ور ایمادهتغییرمرنیدارینداشت،اماباافزایش

عالوهبردرصدخروجحشرا کامیلزن یور،نسی تجنسیی

غلظتتیودیکاریاز250پییپییامبیه1000پی.پیی.ام،

زن ور ایخارجشده(نس تزن ور ایمادهبهکلزن ور یای

افزایشمرنیداریدرنس تزن ور ایمادهمشیا دهشید

خارجشده)نیزدراثیرفیروبیرد تخیم یایپارازیتیهشیدهی

(جدول.)3




a

a

a

a

a

a

Female

Male

100
80

b

d

60
e

e

e

40

)Mortalty (%

c

f
g

20
0

Treatments

شک  -2تأثیر سمیت تماسی هگزافلومورون و تیودیکارب بر میانگین درصد مرگ و میر( ±صطای معیار) زنبورهای نر و ماده
T. brassicae
Figure 2. Effect of contact toxicity of hexaflumuron and thiodicarb on mortality percentage (± SE) of
adult males and females of T. brassicae
*Means followed by the same letters are not significantly different, P<0.05 and LSD test). Digits are
insecticide concentration in ppm

جدو -2 :اثرات زیرکشندگی هگزافلومورون بر زنبور  T. brassicaeپس از تما

حشرات کام با باقیمانده غلظتهای

مختلف حشرهکش
Table 2. Sublethal effects of hexaflumuron on T. brassicae after adults contact with residuals of different
concentrations of insecticide
Male longevity
Female longevity
Mean of daily oviposition
Treatments
)(days
)(days
)(eggs/female/day
Control
3.93 ± 0.32a
10.8 ± 0.67a
16.83 ± 3.1a
b
b
Hexaflumuron 250 ppm
1.40 ± 0.75
1.77 ± 0.90
5.21 ± 2.1b
b
b
1.20 ± 0.64
1.70 ± 0.90
4.60 ± 1.9b
Hexaflumuron 500 ppm
b
b
1.07 ± 0.50
1.37 ± 0.75
3.44 ± 1.8b
Hexaflumuron 750 ppm
*Means within a column followed by same letters are not significantly different, P<0.05 and LSD test).

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،1بهار1397
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جدو -3 :تأثیر تیمار تخمهای پارازیته شدهی میزبان با حشرهکش بر میانگین (±صطای معیار) درصد صروج و درصد زنبورهای
ماده T. brassicae
Table 3. Effect of treatment of parasitized host eggs on means (± SE) of adult emergence and female
(%) of T. brassicae
Treatments
)Adult emergence (%
)Female (%
Control
94.40 ± 1.06a
57.20 ± 1.70c
Hexaflumuron 250 ppm
83.60 ± 2.24b
64.30 ± 2.10bc
c
Hexaflumuron500 ppm
57.00 ± 2.13
68.5 ± 2.83ab
d
Hexaflumuron750 ppm
37.10 ± 2.75
69.8 ± 2.22ab
d
Thiodicarb 250 ppm
30.60 ± 2.86
64.80 ± 2.0bc
e
Thiodicarb 500 ppm
18.50 ± 2.08
65.60 ± 3.37b
f
Thiodicarb1000 ppm
11.90 ± 2.60
73.90 ± 4.51a
*Means within a column followed by same letters are not significantly different, P<0.05 and LSD test).


فرو بردن تخم های سامم میزبان درون مللوو:

(گروه)4قرارگرفت .یمچنیینغلظیت1000پییپییام

حشرهکش
نتای تجزیهیواریانسداده یانشیا دادکیهدراثیر

تیودیکاریموج بروز87/3درصدتلفا درجمرییت
پیششفیره ایزن ورشدکهبااحتسیایکیا شقیدر 

فییروبییرد تخییم ییایشی پییرهیمدیترانییهایآرددرو 

پارازیتیسییمزن ور ییایخییارجشییده،اثییرکییلآ 93/8

غلظت ای مختلیف حشیرهکیش یای ازافلومیورو  و

درصدمحاس هگردیدودرگروه3ییاحشیرهکیش یای

تیودیکاری،میاناینروزانهیپارازیتیسیمآ  یابیهییور

یورکلی،سمیت ازافلومورو 
نس تاسمضری قهبندیشد.به 

مرنیداریکا شیافت(.)F6, 63= 4.03; P< 0.01بر


بییرایزن ییورT. brassicaeکییمتییرازتیودیکییاریبییود

اساسنتیای مقایسیهیمییاناین یا ،بییشتیرینمییاناین

روش یایگوارشییو
یوریکهمقدار"اثیرکیل"آ در 

به

پارازیتیسیمتخیم یا(30/3عیددتخیمدرروز)درتیمییار

تماسیییبییهترتی ی 73/5و80/5درصییدمحاس ی هشییدودر

شا دمشا دهشیدکیهبیا ازافلومیورو 250پییپییام

ی قهبندیIOBCبهترتی درگروه ای(2اندکیمضر)و

اختال مرنیداری نداشت ،اماتفیاو آ بیاتیمار یای

(3نس تاسمضر)قرارگرفت(جدول.)4تیأثیر ازافلومیورو 

دیارمرنیدار بود.ال ته،میاناینپارازیتهشد تخم یابیا

برمیر ومییرپییششیفیره یایزن یورنییزازتیودیکیاری 

یییوریکییه

حشییرهکییشارت ییایینداشییت،بییه

غلظییت

کمتربودبهییوریکیهاثیرکیلآ 78/1درصیدمحاسی ه 

میاناین ایروزانه پارازیتیسمدرغلظت ایسیهگانیهی

شیید(60/55درصییدتلفییا درجمریییتپیییششییفیره ییاو 

ازافلومورو وتیودیکاریتفاو مرنیداریبیا میدیار

45/4درصیدکیا شقییدر پارازیتیسیمزن ور یایمییادهی

یورکلی،میاناینپارازیتیسمتخم ایمیزبیا 
نداشتند.به 

خارجشده)وازنظرسمیت،درگیروه(2انیدکیمضیر)

از30/3تخمدرروزدرتیمارشا دبه17/1تخیمدرروز

قرارگرفت(جدول.)4

درغلظت750پیپیام ازافلومورو و13/4تخیمدرروز
درغلظت1000پیپیامتیودیکاریرسیدکهحیاکیاز
تیودیکارییی

کییا ش ییایبییهترتی ی 43/6و55/8درصییدیمیییاناین

بلث
حشیرهکیشکارباماتیهاسیتکیه

پارازیتیسمدرایندوتیماربود(شکل .)3

اثرا جان یآ بربرخیاززن ور ایپارازیتوییدم الره

طبقهبندی سمیت حشرهکشها 
نتییای ی قییهبنییدیسییمیتحشییرهکییش ییابییراسییاس

شیدهاسیت(Jones et al., 1998؛Mahdavi 2013؛
Rafiee Dastjerdi et al., 2009؛ Suh et al., 2000؛ 

استاندارد ای IOBCنشا دادکیهتیودیکیاریدر یر

.)Symington, 2003نتای پهو شحاضرنشیا داد

دوروشگوارشیوتماسیباایجیاد100درصیدتلفیا 

کهحشرهکشتیودیکاریحتیدرغلظت ایپایینوبه

درجمریتزن ور ایمادهدرگروهحشرهکیش یامضیر

ردوشکلگوارشیوتماسیبرزندهمانیوپارازیتیسیم 
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زن ورT. brassicaeاثرا نیام لوبیدارد.سیمپاشیی

بیشترمراحلنارسزن ور اینرنس تبهحشرهکشودر

تخم ایپارازیتهنشدهیمیزبا بااینحشرهکشموج 

نتیجه،کا شبیشترجمریتآ  انسی تبیهزن ور یای

کا شمرنیداردرصدپارازیتیسمآ  یاشید.سیمپاشیی

مادهباشد.بهییورکلیی ،بیراسیاسی قیهبنیدی،IOBC

تخییم ییایپارازیتییهشییدهیمیزبییا بییاتیودیکییاری(در

تیودیکییاریدر ییردوشییکلگوارشیییوتماسیییبییرای

مرحلییهیپیییششییفیرگیزن ییور)موج ی تلفییا شییدید

حشرا کاملزن ورمضربودواستفادهازآ دربرنامه یای

پیششیفیره یاوکیا شدرصیدخیروجحشیرا کامیل

مدیریتتلفیقیآفا بالپولکداربهویههدرمحصیوالتی

گردیییدامییانس ی تزن ور ییایمییادهافییزایشمرن ییداری

کهزن ورپارازیتوییدT. brassicaeر اسازیمیشود،

داشتکهاینافیزایشممکیناسیتناشییازحساسییت

توصیهنمیگردد .

35
a
30

Mean of daily parasitism

ab
25
bc

bc
20

bc

bc

15

c

10
5
0

Treatments

شک  -3تأثیر تیمار تخمهای سامم میزبان با حشرهکش بر میانگین درصد پارازیتیسم روزانه (±صطای معیار) آنها توسط زنبور
T. brassicae
Figure 3. Effect of host eggs treatment on mean (± SE) of daily parasitism by T. brassicae
*Means followed by the same letters are not significantly different, P<0.05 and LSD test). Digits are
insecticide concentration in ppm

جدو- 4 :طبقهبندی میزان سمیت حشرهکشهای مورد استفاده برای زنبور  T. brassicaeبر اسا

استانداردهای سازمان

بیناممللی کنتر :بیوموژیک ( )IOBCدر شرایط آزمایشگاهی
Table 4. Classification of tested insecticides toxicity against T. brassicae under laboratory conditions
according to the IOBC classes of toxicity
*Mortality Parasitism reduction
) (%
)(%
100
30.2 ± 3.5
61.85

Thiodicarb
Hexaflumuron

Oral

4
3

100
80.5

83.45

100
30.55 ± 3.8

Thiodicarb
Hexaflumuron

Contact

3
2

93.8
78.1

51.3
45.4

87.3 ± 2.3
60.55 ± 3.2

Thiodicarb
Hexaflumuron

Prepupa dipping

IOBC class of
toxicity
4
2

Total effect
)(E
100
73.5

Bioassay method

*Means of female mortality percentage after 24 h and correcting by Abbott formula (Abbott, 1925).
2: Slightly harmful; 3: Moderately harmful; 4: Harmful
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درارت اطباتیأثیرسیمیت گوارشیی تیودیکیاریبیر

دری قیهبنیدی  Hassan et al., 1985(  IOBC؛

حشرا کاملزن ور ایتریکوگراماتاکنو گزارشیمنتشر

 ،)Sterk et al., 1999ازافلومییورو دربررسییی

نشدهاست،اماسیمیتگوارشییایندوکسیاکاری(یکیی

کش ای"اندکیمضیر"
حشره 
سمیتگوارشیدرگروه 

دیارازحشرهکش ایپرمصر علیهکرمغوزهیپن ه)بر

قرارگرفتودربررسییسیمیتتماسییبیهعنیوا یی



زن ییورپارازیتوییییدT. brassicaeتأییییدشییدهاسییت

حشرهکش"نس تاسمضر"ی قهبندیشد(جدول .)4


تغذیهیحشرا 
(.)Afshari et al., 2014باتوجهبه 

درزمینهتأثیر سمیتگوارشیتنظیمکننده ای رشید

کامییلزن ور ییایپارازیتوییییدازشییهدگییل ییایییاعسییل 

بیرحشییرا کامیلزن ور ییایپارازیتویییدگییزارش ییای

جوربییاال درمییزارع(،)Jervis and Kidd, 1996

مردودیمنتشیرشیدهاسیت(Afshari et al., 2014؛

احتمالآلودهشید ایینمنیابیغیذاییبیهحشیرهکیشو

)2014(Afshari et al. .)Haseeb et al., 2005

کا شزندهمانیوزادآوریزن ور ایپارازیتوییدبسییار

نشا دادندکهتغذییهازآیعسیلآغشیتهبیهلوفنیورو 

میباشد .
محتمل 

باع بیروز 34/4درصید تلفیا  درجمرییتزن ور یای

مراحییلنابییالغزن ور ییایتریکوگرامییادرو تخییم 

مادهیT. brassicaeشدکهبهتلفا 30/2درصیدی


میییشییوندو 
پوسییتهیتخییممحافظییت 

میزبییا توسیی 

بهدستآمیدهبیرای ازافلومیورو درپیهو شحاضیر

مییباشید)2005(Haseeb et al. .نییز

بییه میییندلیییل،درمقایسییهبییاحشییرا کامییلدربرابییر

بسیارنزدی

کش امقیاومتیر سیتند(Consoli et al., 1998؛
حشره 


نشییا دادنییدکیهتغذیییهیزن ور ییایمییادهی()Hellén

Hassan et al., 1998؛ .)Saber, 2011نتای پیهو ش

Diadegma semiclausumازآیعسلآغشتهبیه

حاضرنشا دادکهسمپاشییتخیم یایپارازیتیهشیدهی

فلوفنوکسورو (بانحوهی عمیلمشیابه  ازافلومیورو )

میزبا باغلظت1000پیپیامتیودیکاریباعی میر  

موج افزایشتلفا آ  انس تبهشا دگردید .

شییفیره ییایزن ییورشییدکییهدر 

ومیییر87درصییدپیییش

تأثیرمنفیتنظیمکننده ایرشدبرمراحلنابیالغزن ور یای

مقایسیهبییاتلفییا 61درصیدیناشیییاز ازافلومییورو  

تریکوگرامانیزدرتردادیازم الرا گیزارششیدهاسیت

درپهو شحاضروتلفا 9درصدیگزارششدهبرای

(Afshari et al., 2014؛ Bastos et al., 2006؛

ایندوکساکاری()Afshari et al., 2014بسیاربییشتیر

.)Consoli et al., 2001نتای پهو شحاضیرنشیا 

میباشد.
بودهوحاکیازسمیتشدیدترتیودیکاری 

شییدهیمیزبییا  
پارازیتییه 

تخییم ییای
سییمپاشییی 
دادکییه 

تنظیمکننده ای رشید مییباشید

پیییششییفیرگیزن ییوربییا ازافلومییورو ،
مرحلییهی 

در

کهباجلوگیریازسینتزکیتیینموجی میر حشیرا 

موج کا شمرنیداردرصدخیروجزن ور یایکامیل

تنظیمکننیده یای
میگردد( .)Talebi Jahromi, 2006


شد.درموردچندگونهیدیاراززن ور ایتریکوگراما

رشدبهدلیلنحوهیاثرخاصیکهدارندبیرایحشیرا 

ماننیید ،)Bastos et al., 2006(T. pretiosum

کاملپارازیتویید ابیضررییاکیمضیرروبیرایمراحیل

)Consoli et al., 2001(T. galloiوT. chilonis

نابیالغآ  یامضیرگیزارششیدهانید( Wang et al.,

()Hussain et al., 2010نیزنتای مشیابهیگیزارش

.)2012باوجوداین،نتای پهو شحاضرنشا دادکیه

شدهاست.ال تهتأثیرتنظییمکننیده یایرشیدبیرمراحیل

ازافلومییورو بییه ییردوشییکلگوارشیییوتماسییی

نارسزن ور ایتریکوگراماممکناستبرحسی گونیهی

بهیور
زندهمانیحشرا کاملزن ورT. brassicaeرا 


میزبییا جییایازینمتفییاو باشیید،بییهیییوریکییهبییرخییال 

مرنیداریکا شداد.ال تهاثرکشندگی ازافلومیورو 

تخم ایبییدغیال فیروبیرد تخیم یایپارازیتیهشیدهی

یوریکه

درمقایسهباتیودیکاریبهمرات کمتربود ،
به

ش پرهیمدیترانهایآرددرو محلوللوفنورو بردرصد 

ازافلومورو ی
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خییروجحشییرا کامییلزن ییورT. pretiosumاثییر

کا شداد.درزمینهیتأثیرمنفی ازافلومورو بریول

مرنیییدارینداشییتهاسییت(.)Bastos et al., 2006


عمرزن ور ایتریکوگراماتاکنو گزارشیمنتشیرنشیده

بنابراین،نحوهومییزا تیأثیرتنظییمکننیده یایرشید،حتیی

است،اماتأثیرمنفیبرخیدیارازتنظیمکننیدگا رشید

آ  ییاییکییهنحییوهیاثییرمشییابهیدارنیید(بییهعنییوا مثییال

ماننییدلوفنییورو بییریییولعمییرزن ییورT. brassicae

مهارکنندگا سنتزکیتین)،برزن ور ایتریکوگرامیاممکین

()Afshari et al., 2014وفلوفنوکسورو وتفلیوبنزورو 

استبرحس نیوعمیزبیا جیایازین،گونیهیپارازیتوییید

بریولعمرافرادنرومیادهیزن یور D. semiclausum

موردم الرهونوعحشرهکیشمتفیاو باشیدواظهیارنظیر 

گزارششدهاست( .)Haseeb et al., 2005

میباشد .
درموردآ  امستلزمانجامم الرا جداگانه 
نتای پهو شحاضرنشا دادکیهاثیرا زیرکشیندگی
ازافلومورو ازاثرکشندگیآ بیشتربودبیهییوریکیه

یورکلی،نتای ی قهبنیدی IOBCنشیا دادکیه
به 

تیودیکاریبهدلیلواردساختنتلفا شدیدبهحشرا 
کاملوپییششیفیره یایزن یور،T. brassicaeیی



پییسازتیمییاربییااییینحشییرهکییشیییولعمییروقییدر 

حشیرهکیشمضییراسیتوبیرایاسییتفادهدربرنامیه ییای

پارازیتیسییمزن ییورT. brassicaeبییهیییورمرنیییداری

مییدیریتتلفیقیییآفییا بییالپولکییداربییهویییهه مییراهبییا

آیعسلآغشیته
تغذیهیزن ور ایمادهاز 
کا شیافت .

ر اسییازیاییینزن ییورپارازیتوییییدتوصیییهنمیییشییود.در

بهغلظت750پیپیام ازافلومورو وتمیاسآ  یابیا

مقابل،اثرا کشیندگیوزیرکشیندگی ازافلومیورو 

باقیمانده ایاینحشرهکش،قدر پارازیتیسم زن یور را

بهیورنس یازتیودیکاریکمتیربیودومییتیوا آ را

بییهترتییی 61/85و83/45درصییدکییا شداد.نتییای 


بهعنوا ی

حشرهکیشنسی تاسسیازگارتربیابرنامیه یای

پهو ش )2014(Afshari et al.نشا دادکهقدر 

کنترلبیولوژی

پارازیتیسمزن ورT. brassicaeپسازتغذیهازغذای

سازما حف ن اتا بینسمپاشیمیزارعبیا ازافلومیورو  

آغشتهبهلوفنورو (بانحوهتاثیرمشابهبا ازافلومورو )

ور اسیازیزن یورT. brassicaeحیداقلیی

درحییدود31درصییدکییا شیاف یتکییهدرمقایسییهبییا

فاصلهیزمانیوجودداشتهباشد.بااینحال،اگرچهاثر

ازافلومورو درپهو شحاضر( 61/85درصد)بسییار

کشندگی ازافلومورو ازتیودیکاریکمتر بودامابیه

کمترمیباشد.سازوکارتأثیرمنفیتغذیهازغذایآغشته

دلیلباالبود نس یاثرا زیرکشندگیودرنتیجیه،اثیر

بییه ازافلومییورو بییرقییدر پارازیتیسییمزن ور ییای

کلآ ،استفادهازسایرحشرهکیش یایکیمخ رتیردر

تریکوگراماتاکنو شناختهنشدهاسیت،امیااییناحتمیال

بالپولکیداربیهوییههکیرم
برنامه ایکنترلتلفیقیآفا  

وجودداردکهتغذیهازتنظیمکننده ایرشدباتیأثیربیر

غوزهیپن هدرشمالایرا توصیهمیشیود .یمچنیینبیا

فرایندتخم زایییدرزن ور یایمیادهموجی کیا ش

توجهبهمتفاو بود اسیتاندارد ایIOBCدرشیرای 

تردادییانابیارورشید تخیم یایگذاشیتهشیدهتوسی 

آزمایشاا یوصحرایی،پیشنهادمیشیودتیأثیر اییندو

زن ور ایمادهگردد( .)Haseeb et al., 2000

حشرهکشدرشرای صحرایینیزبررسیگردد .


یولعمرزن ور ایمادهیکیازویهگیی یایمهیم
میرود
درارزیابیکیفیتزن ور ایتریکوگرامابهشمار 

توصیهی

بهویههاگرم ابق
مررفیکرد ،
 فتیه



سپا

گزاری

(.)Knutson, 1998نتای اینپیهو شنشیا دادکیه

زینه انجاماینپهو شازمحلاعت یارا پهو شیی

غلظییت750پیییپیییام ازافلومییورو بییه ییردوشییکل

دانشااهعلومکشیاورزیومنیابیی یرییگرگیا تیأمین

گوارشییوتماسیی،ییولعمییرزن ور یاینیرومییادهرا

میآید.
گردیدکهبدینوسیلهقدردانیبهعمل 
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Abstract
Background and Objectives
Conservation of the natural enemies is an important approach to develop a biological control
program. Knowledge of the side-effects of insecticides on parasitoids and using reduced-risk
chemicals is a principal tool for integrating biological and chemical methods to pest management
in agricultural ecosystems. Because of the important role of Trichogramma brassicae in
lepidopteran pests control in agricultural ecosystems of Iran, this study was carried out to
investigate lethal and sublethal effects of three concentrations of two insecticides, thiodicarb and
hexaflumuron on this parasitoid under laboratory conditions.

Materials and Methods
Thiodicarb was prepared at three concentrations of 250, 500 and 1000 ppm and hexaflumuron
was prepared at concentrations of 250, 500 and 750 ppm, and their effects were assessed through
three exposure methods, including contaminating adult’s food (honey solution 10%) with
insecticides, adult’s residual contact, and dipping parasitized (in prepupa stage of parasitoid) and
unparasitized host eggs into insecticide solutions. Lethal effects on adult and immature stages of
parasitoid and some sublethal effects such as male and female longevity and mean of daily
oviposition were assessed for each insecticide/concentration.

Results
Thiodicarb at all three concentrations and in both oral and contact exposure method caused 100%
mortality in both male and female adults. Dipping parasitized host eggs in 1000 ppm concentration of
thiodicarb caused 87.3% mortality in wasp prepupa population. In contrast, 750 ppm hexaflumuron in
oral and contact exposure methods caused 30.2 and 30.54% mortality in adult female population,
respectively and 60.55% mortality in wasp prepupa. Dipping unparasitized host eggs in highest
concentration of thiodicarb and hexaflumuron resulted in 55.8 and 43.6% reductions in parasitism
rate, respectively. Dipping unparasitized host eggs into both insecticide solutions reduced their
parasitism significantly. Hexaflumuron in both oral and contact bioassay tests reduced significantly
male and female longevity and mean of oviposition, but there was no significant difference among
three concentrations of this insecticide.

Discussion

According to the "total effect" and IOBC categories of toxicity, thiodicarb was found to be a
"harmful" insecticide in both oral and contact exposure methods. Therefore, its application is not
recommended in fields. Lethal effect of hexaflumuron was significantly lower than thiodicarb,
categorized as a "slightly harmful" and "moderately harmful" insecticide in oral and contact exposure
methods, respectively. However, because of high total effect of hexaflumuron on T. brassicae, using
other less-toxic insecticides is recommended in IMP programs of lepidopteran pests, especially cotton
boll worm.
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