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 چکیده
تیودیکارب و هگزافلومورون بور   کش حشرهدو  سه غلظت مختلف از زیرکشندگیو  کشندگیاثرات  ،در این پژوهش

تیودیکوارب در سوه    کوش  حشوره بررسی شود   ی در شرایط آزمایشگاه  .Trichogramma brassicae Bezdeزنبور

 ام تهیه شودند و  پی پی 750 و 500، 250 هگزافلومورون در سه غلظت کش حشرهو ام  پی پی 1000 و 500، 250 غلظت

میزبوان درون مللوو:    ی شوده سوامم و پارازیتوه    هوای  تخوم و فرو بردن  تماسی، گوارشی سه روشبه  ها آن سمیت

 100 بوروز  موجو   و تماسوی  گوارشوی در هور دو روش  تیودیکارب مختلف  های غلظت، بررسی گردید  کش حشره

 1000میزبان درون غلظوت   ی شدهپارازیته  های تخمو فرو بردن  ندنر و ماده شد زنبورهای جمعیت در تلفات درصد

ام  پوی  پوی  750غلظوت  ، در مقابو  گردیود    زنبوور  هوای  شوفیره  پویش درصود   3/87موج  مرگ و میر  آنام  پی پی

تلفوات در جمعیوت    درصود  55/30و  2/30بوروز  موجو   ترتیو    به و تماسی گوارشی های روشدر هگزافلومورون 

 باالترین غلظوت درون  سامم میزبان های تخمگردید  فروبردن  ها شفیره پیشتلفات در  درصد 55/60زنبورهای ماده و 

اثور  "شواص    بور اسوا    کاهش داد  درصد 6/43 و 8/55ترتی   بهرا  ها آن پارازیتیسم تیودیکارب و هگزافلومورون

و تماسوی در گوروه    گوارشوی هور دو روش   ، تیودیکوارب در بیوموژیککنتر:  اممللی بینسازمان  بندی طبقهو  "ک 

از  هگزافلوموورون  کشندگیاثر   شود نمیتوصیه  در مزارع استفاده از آن بنابراین، قرار گرفت و مضر های کش حشره

و  "اندکی مضر" های کش حشرهدر گروه ترتی   بهو تماسی  گوارشی در بررسی سمیت وبود  تر کم بسیارتیودیکارب 

سوایر   جایگزینی آن با ،هگزافلومورون "ک  اثر"به دمی  باال بودن نسبی  با این حا:،گردید   بندی طبقه "نسبتاً مضر"

  شود میتوصیه پنبه  ی غوزهکرم  ویژه به پومکدار با:آفات  تلفیقیکنتر:  های برنامه در صطرتر کم های کش حشره



 ، کنتر: بیوموژیککش حشره، جانبیاثرات :ها کلیدواژه

 

 مقدمه

حفاظتازدشمنا ی یرییکیازرا  رد ایاصیلی

وآگیا یازرودمییآفیا بیهشیماربیولوژیی کنترل

بردشمنا ی یریبرایحفاظت اکشآفتجان یاثرا 

 van Drische)باشدمیبسیارضروری اآ ثرترازؤم

and Bellows, 1996.) تواننییدمییی ییاکییشآفییت

دشمنا ی یریرابهدوشکلمستقیموغیرمستقیمتحیت

ییوربیهمسیتقیم،دشیمنی یرییتأثیردرقرارد ند.تأثیر
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وکنیدمیتماسپیداآ  ایباقیماندهیاکشآفتمستقیمبا

و)میر ومییر(گیاثیرا کشیندازایمجموعه،نتیجهدر

بیرکا شیولعمیرومییزا زادآوری(مثل)گیزیرکشند

 اکشآفتغیرمستقیم،تأثیر.درشودمیدشمنی یریوارد

ییا یایرمیهازتغذیهغذایی) ایش کهو ازنجیرهازیریق

ونشووشوندمیآلوده(واردبد دشمنا ی یری ایمیزبا 

د نییدمیییقییرارتییأثیرراتحییت ییاآ نمییایییاتولیییدمثل

(Johnson and Tabashnik, 1999.)

Trichogrammatidaeیخیییییانوادهزن ور یییییای

بیهورونیدمییبهشمارگروهازپارازیتویید ایتخمترینمهم

ابتیداییمراحیلودرتغذییهآغازدلیلآ کهآفتراپیشاز

 ییایبرنامییهدر،ازا میییتخاصیییبرنییدمیییزنییدگیازبییین

در(.Knutson, 1998برخیوردار سیتند)میدیریتیآفیا 

Trichogrammaجنسزن ور ایازگونه19حالحاضر،

درپولکیداربیالآفیا بهمنظورکنترلدنیانقاطمختلفدر

مییوهمیوردباغا نیزوس زیجا ذر ،پن ه،نیشکر،مزارع

در(.Consoli et al., 2010)گیرنیدمییاسیتفادهقیرار

منیایقجینسازایینگونیهاززن ور یای11تاکنو نیزایرا 

یگونییه ییاآ کییهازمیییا انییدشییدهگییزارشمختلییف

Trichogramma brassicae Bezd. تییرینفییراوا

ایینگونیه(.Ebrahimi et al., 1998)باشدمیگونه

دولتیییوخصوصیییاسییتا  ییایاینسییکتاریوم مییهسییالهدر

پیرورشییوران یوهبهشمالیایرا  ایاستا گلستا وسایر

وییههکیرمهبیپولکیداربیالوبهمنظورکنتیرلآفیا یابدمی

Helicoverpa armigera(Hübner)،پن ییهیغییوزه

وسیویافرناییگوجیهدرمزارعمختلیفازجملیهپن یه،

(.Afshari et al., 2014)شودمیر اسازی

ا اثییربییاکارباماتییهکییشحشییرهتیودیکییاریییی 

کیا شسی آآنیزیمبیاکیهباشیدمیگوارشیوتماسی

 ییاآ مییر باعیی درحشییرا اسییترازکییولیناسییتیل

فرموالسییو بیادربیازاراییرا کیشحشیرهاین.شودمی

درصیدموجیوداسیتوعلییهکیرم80خشی ریزروا 

توصییهکیلوگرمدر کتیار75/0-1پن هبهمیزا یغوزه

 ازافلومیورو (.Talebi Jahromi, 2006)شودمی

سنتزکیتین(ازگیروهیبازدارندهرشد)کنندهتنظیمی 

دربیازارداردوخاصییتسیسیتمی استکهبنزوییلاوره

شییوندهامولسیییو فرموالسیییو مییاییغلییی بییاایییرا اغلیی 

در کتییارتوصیییهلیتییرمیلییی750موجییوداسییتوبییهمیییزا 

کیشحشرهدو(.اینTalebi Jahromi, 2006)شودمی

پن یهدریغیوزهپرمصیر علییهکیرم ایکشآفتازجمله

(.Afshari et al., 2016)روندمیاستا گلستا بهشمار

Trichogrammaزن ور یایجینسنقشمهمبهدلیل

 اکشآفتتأثیریزمینهدردرکنترلبیولوژی آفا ،

م الرا زییادی اآ زیستیوتولیدمثلی ایویهگیبر

بیر یاکیشآفیتاثرا جیان یبررسی.استانجامشده

Trichogramma cacoeciae Marchalزن ییور

کنتیرلالمللیبینسازما کهبراساسمریار اینشا داد

یی رشید( ایکنندهتنظیم)ازگروهلوفنورو ،بیولوژی 

(.Hassan et al., 1998)باشیدمییضیررکمکشحشره

درجمرییتباع بروزصددرصدتلفیا لوفنورو درمقابل،

Trichogramma galloi Zucchiزن یورتخیموالرو

یی بررسیینتیای (.Consoli et al., 2001)گردیید

تریفلومییورو کییشحشییرهتییأثیرنشییا دادکییهدیاییر

یمرحلیهبیهT. galloiن ورز)بازدارندهسنتزکیتین(بر

.ایندارددرو تخممیزبا بستایدرنماییزن ورونشو

روینس تجنسییشفیرگیپیشیمرحلهدرکشحشره

ودرصییدپارازیتیسییمزن ییوراثییرمنفییینداشییت،امییادر

داریمرنییییورهبیشفیرگیایندوویهگییرایمرحله

(.Costa et al., 2014کا شداد)

مختلیفروی یایکیشحشرهسمیتتماسیم الره

Trichogramma platneri Nagarkattiزن ییور

وفسیییفرهکارباماتیییه، یییایکیییشحشیییرهنشیییا دادکیییه

باشییندمیییبسیییارسییمیبییرایاییینزن ییورپایریترویییید ا

(Brunner et al., 2001.)نتییای ییی چنییین ییم،

نمایمراحلوروینشوتیودیکاریبررسینشا دادکه

زن وریولعمرحشرا کاملونیزدرصدخروجونابالغ
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Trichogramma exigum Pinto & Platner
(.Suh et al., 2000)منفیداشتتأثیر

آرد،ایمدیترانیهیپرهش  ایتخم،دیاریدرپهو ش

(Zeller)Anagasta kuehniella محلیییولو در

شیدندفروبردهفرنایگوجهرای درمزارع ایکشحشره

یمیییادهدراختییییارزن ور یییایشییید پارازیتیییهجهیییتو

Trichogramma pretiosum Rileyگرفتنیدقیرار.

فلومیورو تیریلوفنورو و ایکشحشرهنتای نشا دادکه

بهدلیلداشیتناثیرا سیو رشد( ایکنندهتنظیم)ازگروه

میدیریتتلفیقیی ایبرنامهدرتوانندمیاینزن ورکمروی

میورد Tuta absulata(Meyrick)،فرناییگوجیهبید

(.Vianna et al., 2009)استفادهقرارگیرند

بییر یاکیشآفیتتیأثیریزمینیهدراییرا نییزدر

انجییامشییدهاسییتم الرییاتیکوگرامییایرتزن ور ییای

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

ایندوکسیاکاریوکیشحشیرهدوجیان یبررسیاثرا 

اساسکهبرنشا دادT. brassicaeلوفنورو برزن ور

،دربیولوژییی کنتییرلالمللیییبیییناسییتاندارد ایسییازما 

 یایکشحشرهدرگروهکشحشرهایندوگوارشیروش

 یایکیشحشیرهدرگیروهتماسییروشودر"ضیررکم"

شییدند.بنییابراین،ایندوکسییاکاریبنییدیی قییه"ضییرربییی"

نسیی تاسسییازگاربییاکییشحشییرهعنییوا دوولوفنییورو بییه

توسی زن یورپولکداربالآفا بیولوژی کنترل ایبرنامه

T. brassicaeشدند،مررفی(Afshari et al., 2014.)

وتلفییقرا کار یایشییمیاییضیرور باتوجهبیه

پن یهدرمحصیوال یغیوزهکیرمدرکنتیرلبیولوژی 

پرمصر  ایکشحشرهاثرا جان ییم الره،مختلف

سییازگاربییا ییایکییشحشییرهانتخییایوعلیییهاییینآفییت

.بیاباشیدمییازا میتزییادیبرخیورداردشمنا ی یری

وشناسییزیسیتیزمینهوجودانجامم الرا فراوا در

زیسیتیوتولییدمثلی یایویهگیعواملمختلفبرتأثیر

؛T. brassicae(Hosseini Bai et al., 2006 زن ور

Karimi Malati and Hatami, 2010)، ازمییزا

 ازافلومیورو تیودیکاریو ایکشحشرهتأثیرینحوهو

بیرایین(پن یهیغوزهعلیهکرمپرمصر کشحشره)دو

.بیه میینباشیدنمییزن ور،ایالعا زیادیدردسترس

وگیاثییرا کشییندحییداقل،حاضییردلیییل،درپییهو ش

بیرکیشحشیرهدواینفرموالسیو تجاریگیزیرکشند

زن یورمیوردبررسییاینزیستیوتولیدمثلی ایویهگی

قرارگرفت.



 ها روشمواد و 

در1394و1393 یییایسیییالایییینتحقییییقییییی

،دانشیااهپزشکیگیاهگروهبیولوژی کنترلآزمایشااه

علومکشیاورزیومنیابیی یرییگرگیا انجیامگرفیت.

شییکلبییهT. brassicaeزن ییوریاولیییهجمریییت

،آردایمدیترانییهیپییرهشیی یشییدهپارازیتییه ییایخییمت

(Zeller)Anagasta kuehniella،نسییکتاریومیازا

ی درتهیهشدوشهرستا گرگا حف ن اتا یاداره

ریوبت،سلسیوسیدرجه25±2دمایبااتاق پرورش

رویسیاعت16روشینایییدورهدرصیدو60±5نس ی

بیهمنظیوردراختییار.پرورشیافیت اینمیزبا  ایتخم

داشییتنجمریییتکییافیاززن ییوروسییازگارشیید آ بییا

نسیلشیشپرورشزن وربهمد شرای محی یجدید،

اصلی ایآزمایشادامهیافتوزن ور اینسلششمدر

ی و اصلیدر ایآزمایشمورداستفادهقرارگرفتند.

شرای محی یآلما (ودرBinder)ژرمیناتوردستااه

شدند.مشابهانجام

 ها کش حشره

(EC 10%) و ازافلومور(وDf 80%)تیودیکاری

تجیاری یاینیامبیاترتی بهمورداستفادهدراینم الره

سییینوکم یایشیرکتسییاخت"کنسیالت"و"الرویین"

یآدینیه)بیهسیفارششیرکتآرمیا سی ز1نینا وچیین

بیهدلییلا مییتبودنید.)ایرا (گرگا سمگلوایرا (

وکشحشرهمأمدیریتتلفیقیآفا وامکا کاربردتو

سهغلظیتتأثیردراینپهو ش،عاملکنترلبیولوژیکی

بییرزن یورپارازیتوییییدکیشحشییرهاییندوزیرکشیندهاز


                                                           
1- Sinochem ningbo 
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سییهدرتیودیکییاریتییأثیر،بییرایییناسییاسارزیییابیشیید.

 ازافلومورو تأثیروامپیپی1000و250،500غلظت

میوردارزییابیامپییپیی750و250،500درسهغلظیت

و25،50ابتیدا، یاغلظیتایینیتهیهبرایقرارگرفت.

میکرولیتیر75و25،50میکرولیترازتیودیکیاریو100

(®BOECOی عددسیمللر)یوسیلهبه ازافلومورو از

لیتیرمیلیی100درداخیلجداگانهیوربهوندشدبرداشته

تهییهنظیرمیورد یایغلظیتتیاندگردیدآیمق رحل

تییأثیردرتیمییارشییا د،ازآیمق ییراسییتفادهشیید.شییوند.

موردآزمایشبیرزن یور ایکشحشرهمختلف ایغلظت

T. brassicaeگردید:بررسیزیرروشسهبه

آغشوته بوه    عسو   آبحشرات کامو  از   ی تغذیه

 (گوارشی سمیت) کش حشره
 Haseeb andروشایینآزمیایش،بیراسیاس در

Amano(2002)،کیشحشیرهمحلوللیترمیلی100ابتدا

درصید10انیدازهشد.سلس،بهآمادهنظرغلظتموردبا

یوسییلهوز اینمحلول،عسلبهآ اضافهگردیدوبیه

 مز مغناییسیبه مزدهشیدتیامحلیولیکنیواختیاز

دسیتآیید.بیهکیشحشرهآغشتهبهدرصد10آیعسل

بیهازدوساعتوترکمباعمراززن ور)تایی60یجمریت

بیرشیی نس تمساویازافیرادنیرومیاده(بیه میراه

یی تخیممیزبیا درو عیدد100تقری اسکاغذیحاوی

قیرارمترمیلی13وق ر75ارتفاعبهآزمایشیلولهعدد

لولهبااستفادهازی ق ریهپن یهمسیدودد انهگرفتندو

درحیدودسیوز ظرییفعدد.بااستفادهازی گردید

بهشیکلازپیشتهیهشدهیمّسعسلآیمیکرولیتر30

شیدکشییدهلولهداخلیدیوارهبری خ بسیارباری 

.درتیمارشا دازآیعسیلتازن ور اازآ تغذیهکنند

غذااسیتفادهشید.عنوا بهکشحشرهدرصدعاریاز10

 فیت،کیشحشیرهبرای یرغلظیتازدراینآزمایش،

)باعمرعددزن ور60حاویکه رکدامآزمایشیلوله

بهنس تمسیاویازافیرادنیرومیادهازدوساعت(ترکم

24پیساز.ندعنوا تکیراردرنظیرگرفتیهشیدبهبودند،

بیهتفکیی در یرلولیه،تریدادزن ور یایمیردهساعت

محاس هویادداشتومیرمر شمارشودرصدجنسیت

ازیاحتمالی،گبهمنظوربررسیاثرا زیرکشندگردید.

یییوربییهجفییت30،ترییدادمانییدهزنییدهمیییا زن ور ییای

عیدد30جداگانیهدرداخیلییورتصادفیانتخیایوبیه

حیاویآزمیایشیلولیه) رقرارگرفتندآزمایشیلوله

ود انیهلولیهبیاعنیوا یی تکیرار(ی جفتزن وربه

 یرروزتریداداستفادهازی ق رهپن همسدودگردیید.

عنوا میزبیا بهآردایمدیترانهیپرهش عددتخم100

غذادراختیارزن ور اقیرارعنوا بهومقداریآیعسل

برایجلوگیریازفرارزن ور یادرحیینایین.گرفتمی

آزمیایشیلولیهتخیمدرو یی یتازه ایبرشکار،

بسییارپسازکشید یی خی وگرفتندمیجدیدقرار

ید انییه،لولییهداخلییییدیییوارهبییرعسییلآینییازااز

تازن ورگرفتندمیقدیمیوجدیدروی مقرار ایلوله

پیسازانتقیالزن یوربیهبهدرو لولهجدیدمنتقلشیود.

بیهمید تخیممیزبیا قیدیمی یایبیرشجدید،یلوله

ناهییداریآزمییایش ییایلولییهروزدرو  فییتحییداقل

بیاشیود.گییریانیدازهآ شد پارازیتهتامیزا شدندمی

ییولعمیرنیرومیاده،زن ور یایث تزما دقیقمیر 

پارازیتیسمافیرادمیادهقدر زن ور ایکاملنرومادهو

محاس هویادداشتگردید.

 ی باقیماندهقرار دادن حشرات کام  در معرض 

 تماسی( سمیت) ها کش حشره
.Hassan et alم ییابقروشدراییینآزمییایش،

وپینسی عیددیوسیلهآزمایشبه ایلوله(1998)

فروشدهازپیشتهیه ایغلظتداخلبهمد پن ثانیه

درآغشتهشیوند.کشحشرهبهیورکاملبردهشدندتابه

آزمیایشدرآیمق یرفیروبیرده یایلولهتیمارشا د،

سیاعتتاسهبهمد دوآزمایش ایلولهسلس،شدند.

قیرارگرفتنیدتیادرمررضجریا  یواودرشرای اتاق

ازترکمباعمراززن ور)تایی60یجمریتخش گردند.

درو بیهبهنس تمساویازافرادنروماده(دوساعتو

.پسمنتقلشدکشحشرهآغشتهشدهبهآزمایشِیلوله

بییهتفکییی جنسیییتسییاعت،ترییدادافییرادمییرده24از

دراینآزمایشمحاس هگردید.تلفا شمارشودرصد

لولهآزمایشکه فتاز،کشحشرهبرای رغلظتنیز
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اززن یوربودنیدتیایی60 رکدامحیاوییی جمرییت

بیهمنظیوربررسییاثیرا گردید.تکراراستفادهعنوا به

ازمیییا زن ور ییایزنییدهمانییده،احتمییالی،گیزیرکشییند

صیور جداگانیهدرجفتزن ورنرومیادهبیه30ترداد

یلولیه ر)آزمایشمح وسشدندیلولهعدد30داخل

و(عنیوا یی تکیرارآزمایشحاویی جفتزن یوربیه

بیا یامیادهوقدر پارازیتیسمزن ور اینرومادهیولعمر

ند.شدگیریاندازهروششرحدادهشدهدرآزمایشق ل

میزبوان   و سامم شده  پارازیته های تخمفرو بردن 

 کش حشرهدر داص  مللو: 
ازپیسروز فیتمیزبا  ایتخم،اولآزمایشدر

 ییاآ زن ور ییایدرو یرنیییزمییانیکییهپارازیتییهشیید 

؛Knutson, 1998)بودنیدشیفیرگیپیشیمرحلهدر

Saber et al., 2004)یایجوانیهیمشا دهپسازو 

درو محلولازپیشآمیادهمرک ، ایچشمقرمزرنگ

درغلظتموردنظرفیروبیردهشیدند.کشحشرهیشده

یشیدهپارازیتیه یایتخمحاوی ایورقهبدینمنظور،

10بیرشدادهشیدندوتریدادمیزبا بهق را کوچی 

عیددتخیم100یورتقری ییحیاویکه رکدامبهبرش

وپنسی عددیوسیلهبودند،بهمیزبا یشدهپارازیته

ییاآیکیشحشیرهمحلیولبهمد پن ثانییهدرداخیل

،کیشحشیره)در رغلظتمق ر)شا د(فروبردهشدند

تکرارعنوا بهشدهپارازیته ایتخمتاییاز100برشده

پیسازخیارجشید از یابیرش(.نددرنظیرگرفتیهشید

درمریرضبهمد ی تادوساعت،کشحشرهمحلول

خشی گردنید.ییورکامیلبهجریا  واقرارگرفتندتا

آزمایشقرارلولهی درداخلجداگانهسلس، ربرش

خیارجشیدهونییزیمیادهوتردادزن ور اینروفتگر

روزانهشمارشویادداشتگردید. اآ جنسیت

یشیدهپارازیتیه ایتخمدرآزمایشدوم،بهجای

وسالم)پارازیتهنشده(میزبا درو تازه ایتخممیزبا ،

انجیامنحیوهفروبردهشدند.جزئییا کشحشرهمحلول

 د ق لبودومشابهآزمایشیورکاملاینآزمایشبه

سالم ایتخمپاشیسماحتمالیتأثیرازانجامآ بررسی

حیاوی یایبرشبود. اآ میزبا برمیزا پارازیتهشد 

میزبییا پییسازفییروبییردهشیید درو یتییازه ییایتخییم

دراختیییارسییاعت24بییهمیید ،کییشحشییرهمحلییول

مییاناینسلسوقرارگرفتندروزهی یمادهزن ور ای

شمارشوث تگردید. اآ پارازیتیسم

 تجزیه و تللی  آماری
یرحکامالستصادفیبیای درقال  اآزمایشتمام

غلظیتبیهسیه یرکیدامدرکیشحشرهتیمار)دو فت

بیااسییتفادهاز یادادهانجیامشیدند.تیمیارشیا د(عیالوه

SAS 9.1(Institute, 2003SAS) آمیاریافیزارنیرم

 یامییاناینبین ایاختال واریانسگردیدند.یتجزیه

ودرس آاحتمالپن درصدLSDاستفادهازآزمو با

افیییزارنییرمبییرایرسییمنمودار ییاازشییدندومقایسییه

Microsoft Excel 2007گردید.استفاده

اثیر"ابتیدا یاکیشحشرهسمیتبندیی قهبهمنظور

1کل
محاسی هE=100-(100-M)×Rراب یهاز اآ "

اییندر(.Overmeer and van Zon, 1982)شید

پیساززن ور یایمیاده:درصیدمیر ومییرM:راب ه

:نسی تR.باشیدمییAbbot(1925)فرمولاصالحبا

شیدهبیهتیمیارپاشییسمپارازیتهشدهدرتیمار ایتخم

یروزانیهمییاناین،آ بیرایمحاسی هکیهباشدمیشا د

پاشییسیمیمادهزن ور رپارازیتهشدهبهازای ایتخم

درتیمارشا دتقسیمپارازیتیسمیروزانهبرمیاناینشده

المللییبیینبیراسیاساسیتانداردسیازما ،سیلس.گردید

،درشییرای آزمایشییاا ی(IOBCکنتییرلبیولوژییی )

بیهچهیارگیروه"اثرکیل"براساسمقدار اکشحشره

79تیا30؛بیینضیرربیدرصد،30:زیرشدندبندیی قه

وبییشنس تاسمضیردرصد99تا80درصد،اندکیمضر؛

 (.Sterk et al., 1999)درصد،مضر99از



 نتایج

 ها کش حشرهسمیت گوارشی 
 یایغلظیتوارییانسنشیا دادکیهیتجزییهنتای 

 ازافلومیورو وتیودیکیاری یایکیشحشرهمختلف

نیروزن ور یایمیانیزنیده،گوارشییبررسیسیمیتدر


                                                           
1- Total effect 



 80 ... ایکشحشرهبررسیاثرا کشندگیوزیرکشندگی: اافشاریو مکار

ترتییی )بییهکییا شدادنییدداریمرنییییییوربییهرامییاده

F6, 42= 128.8, P< 0.01وF6, 42= 431.9, P< 0.01.)

(نشا دادکهمیاناین1شکل) امیاناینیمقایسهنتای 

مر ومیرحشیرا کامیلنیرومیادهدرتمیامیدرصد

بییود.تییربیییشازشییا دداریمرنییییییوربییه ییاغلظییت

درصدمیر و100تیودیکاریبایگانهسه ایغلظت

تلفا رادرجمریتحشیرا کامیلنیروترینبیشمیر،

حشرا کاملیتغذیهمادهایجادکردند.تلفا ناشیاز

ازآیعسییلآغشییتهبییه ازافلومییورو درمقایسییهبییا

بودوباافزایشغلظت ازافلومورو ،بیرترکمتیودیکاری

کهیوریمر ومیرحشرا کاملافزودهشد،بهدرصد

درصیددرغلظیت3/63مر ومیرحشرا کاملنراز

درصیددرغلظیت7/76 ازافلومیورو بیهامپیپی250

رسید.مر ومیرزن ور ایمادهدر میینامپیپی750

7/25بیودوازتیرکیمغلظتدرمقایسیهبیانر یایدامنه

درصددرغلظیت1/38تاامپیپی250درصددرغلظت

(.1)شکلنوسا داشتامپیپی750

درصدیحشیرا کامیلپیساز100تلفا باتوجهبه

آغشتهبهتیودیکاری،یولعمروقدر عسلآیتغذیهاز

زیرکشیندگی()اثرا پارازیتیسمحشرا کاملزندهمانده

.تغذیییهازشییدگیییریانییدازهفقیی بییرای ازافلومییورو 

ییولعمیرحشیرا  ازافلومیورو آغشتهبهعسلآی

یمیادهکاملنرومادهونیزقدر پارازیتیسمزن ور ای

کا شدادداریمرنییوربهنس تبهشا دراماندهزنده

 ,F3, 116= 119.5؛F3, 116= 23.3, P< 0.01ترتی به)

P< 0.01وF3, 116= 11.54, P< 0.01.)نتیای براسیاس

حشرا کامیلیولعمر،(1)جدول امیاناینیمقایسه

تغذییهشیدهبیانرومادهونیزقدر پارازیتیسیمزن ور یای

تیرکمداریمرنییوردرمقایسهباشا دبه ازافلومورو 

ازاییننظیرکیشحشیرهیگانیهسیه یایغلظتبود،امابین

زن ور اینریولعمروجودنداشت.داریمرنیاختال 

750روزدر ازافلومیورو 07/1روزدرشا دبیه13/4از

روزدرشیا دبیه10ویولعمرزن ور یایمیادهازامپیپی

روندکا شیافت.امپیپی750روزدر ازافلومورو 3/1

بیودوازمشیابهمیاناینپارازیتیسمزن ور ایمادهنیزکا ش

عددتخمدرروز63/7عددتخمدرروزدرشا دبه73/20

(.1)جدولرسیدامپیپی750در ازافلومورو 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نر و مادههای زنبور (معیارصطای  ±) مرگ و میردرصد میانگین هگزافلومورون و تیودیکارب بر  گوارشی سمیت تأثیر -1شک  

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 
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مختلف  های غلظتاز حشرات کام   ی تغذیهپس از T. brassicae زنبور هگزافلومورون بر گی اثرات زیرکشند-1جدو: 

 کش حشره
Table 1. Sublethal effects of hexaflumuron on T. brassicae after adults feeding on different concentrations 

of insecticide 

Treatments Male longevity 

(days) 
Female longevity 

(days) 
Mean of daily oviposition 

(eggs/female/day) 
Control 4.13 ± 0.60

a 10.0 ± 0.80
a 20.73 ± 3.1

a 
Hexaflumuron 250 ppm 1.33 ± 0.09

b 1.47 ± 0.09
b 8.57 ± 1.2

b 
Hexaflumuron 500 ppm 1.30 ± 0.08

b 1.46 ± 0.09
b 8.28 ± 1.2

b 
Hexaflumuron 750 ppm 1.07 ± 0.05

b 1.30 ± 0.08
b 7.63 ± 1.05

b 
*Means within a column followed by same letters are not significantly different, P<0.05 and LSD test). 



 ها کش حشرهسمیت تماسی 

واریییانسنشییا دادکییهتمییاسبییایتجزیییهنتییای 

 ییایکییشحشییرهمختلییف ییایغلظییت ییایباقیمانییده

حشرا کاملنرمانیزنده، ازافلومورو وتیودیکاری

قییراردادتییأثیرتحییتداریمرنییییییوربییهومییادهرا

 ,F6, 42= 351.5وF6, 42= 137.7, P< 0.01ترتیی )بیه

P< 0.01.) نشییا دادکییه ییامیییاناینیمقایسییهنتییای

درصدمر ومیرحشیرا کامیلنیرومیادهدرتمیامی

ییوربیه یاکیشحشیرهیشیدهبهکیاربیرده ایغلظت

بیود. ماننیدروشگوارشیی،تربیشازشا دداریمرنی

درصدمیر و100تیودیکاریبایگانهسه ایغلظت

تلفا رادرجمریتحشرا کاملایجیادترینبیشمیر،

،تلفا ناشیازتماسبا ازافلومیورو چنین مکردند.

بییود،امییابییینغلظییتتییرکییمدرمقایسییهبییاتیودیکییاری

مستقیمییراب ه ازافلومورو ودرصدمر ومیرزن ور

، ازافلومیورو امپییپیی750مشا دهنشید.درغلظیت

درصید(بیهمراتی از71/55مر ومیرزن ور یاینیر)

(.2)شکلبودتربیشدرصد(3/24زن ور ایماده)

درصدیحشرا کاملنرومیاده100باتوجهبهتلفا 

تیودیکیاری،ییولعمیرو یایباقیماندهپسازتماسبا

)اثیییرا زنیییدهمانیییدهزن ور یییایقیییدر پارازیتیسیییم

شد.گیریاندازهفق برای ازافلومورو زیرکشندگی(

 ازافلومورو یولعمرحشیرا  ایباقیماندهتماسبا

یمیادهکاملنرومادهونیزقدر پارازیتیسمزن ور ای

ترتیی کیا شداد)بیهداریمرنییییوربیهرامانیدهزنده

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

F3, 116= 23.97, P< 0.01 یامییاناینیمقایسیه(.نتای 

(نشا دادکهیولعمیرحشیرا کامیلنیرو2)جدول

زن ور یایتمیاسمییاناینپارازیتیسیمروزانیهمادهونیز

یییوربییهیافتییهبییا ازافلومییورو درمقایسییهبییاشییا د

یگانییهسیه ییایغلظیتبیودامییابیینتییرکیمداریمرنیی

وجییودداریمرنییی ازافلومییورو ازایییننظییراخییتال 

تیمیارروزدر93/3ییولعمیرزن ور یاینیرازنداشت.

وامپیییپیی750روزدر ازافلومییورو 07/1شیا دبیه

شا دبیهتیمارروزدر8/10یولعمرزن ور ایمادهاز

کا شیافیت.امپیپی750روزدر ازافلومورو 37/1

ازیتیسییمزن ور ییایمییادهنیییزرونییدکا شیییمیییاناینپار

عددتخمدرروزدرشا دبیه83/16وازداشتمشابهی

امپییپیی750عددتخمدرروزدر ازافلومورو 44/3

(.2)جدولرسید

میزبوان   ی شوده   پارازیتوه  هوای  تخوم فرو بردن 

 کش حشرهدرون مللو: 

 ایتخمواریانس،فروبرد یتجزیهبراساسنتای 

مختلیف یایغلظتمیزبا درو محلولیشدهپارازیته

 ازافلومیورو وتیودیکیاری،درصید یایکیشحشره

کیا شداریمرنیییوربهخروجحشرا کاملزن وررا

 یامیاناینیمقایسهنتای .(F6, 63= 189.5; P< 0.01داد)

 ازافلومیورو وتیودیکیاری ایغلظتنشا دادکهتمامی

یوربهدرمقایسهباشا ددرصدخروجحشرا کاملرا

کا شدادند.درصدخروجحشرا کاملازداریمرنی

درصییددرتیمییار9/11درصییددرتیمییارشییا دتییا4/94

کلییی،یییوربییهمتغیییربییود.امپیییپییی1000تیودیکییاری
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مختلفتیودیکاریدرمقایسهبا ازافلومیورو  ایغلظت

بیردرصیدخیروجحشیرا کامیلتیریبییشتأثیرمنفی

و ییاکییشحشیره،بیینغلظییتچنییین یمزن یورداشییتند.

مرکوسیییراب یهدرصدخروجحشیرا کامیلزن یور

 یردو کیهبیاافیزایشغلظیتییوریوجیودداشیت،بیه

،درصدخروجحشرا کامیلزن یورکیا شکشحشره

(.3یافت)جدول

 یانشیا دادکیهدادهیواریانسچنین،نتای تجزیه م

عالوهبردرصدخروجحشرا کامیلزن یور،نسی تجنسیی

زن ور ایخارجشده)نس تزن ور ایمادهبهکلزن ور یای

یشیده یایپارازیتیهخارجشده(نیزدراثیرفیروبیرد تخیم

میزبا درو محلول ازافلومورو وتیودیکاری،تحت

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

(نشا دادکهنس تزن ور ای3 ا)جدولیمیاناینمقایسه

کیهییوریتربود،بهترتیمار اازشا دبیشمادهدربیش

9/73درصددرتیمارشا دتیا2/57مقداراینپارامتراز

اممتغیربود.باافیزایشپیدرصددرتیودیکاری زارپی

امپییپیی750امبیهپییپیی250غلظت ازافلومورو از

اماباافزایشدارینداشت،نس تزن ور ایمادهتغییرمرنی

پی.پیی.ام،1000امبیهپییپیی250غلظتتیودیکاریاز

داریدرنس تزن ور ایمادهمشیا دهشیدافزایشمرنی

 (.3)جدول





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نر و مادهزنبورهای ( معیارصطای  ±مرگ و میر)بر میانگین درصد سمیت تماسی هگزافلومورون و تیودیکارب  تأثیر -2شک  
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 

 

 های غلظتباقیمانده  باحشرات کام   تما از  پسT. brassicae زنبور  بر هگزافلومورون یگاثرات زیرکشند -2جدو: 

 کش حشره مختلف

Table 2. Sublethal effects of hexaflumuron on T. brassicae after adults contact with residuals of different 
concentrations of insecticide 

Treatments Male longevity 

(days) 
Female longevity 

(days) 
Mean of daily oviposition 

(eggs/female/day) 
Control 3.93 ± 0.32

a 10.8 ± 0.67
a 16.83 ± 3.1

a 
Hexaflumuron 250 ppm 1.40 ± 0.75

b 1.77 ± 0.90
b 5.21 ± 2.1

b 
Hexaflumuron 500 ppm 1.20 ± 0.64

b 1.70 ± 0.90
b 4.60 ± 1.9

b 
Hexaflumuron 750 ppm 1.07 ± 0.50

b 1.37 ± 0.75
b 3.44 ± 1.8

b 
*Means within a column followed by same letters are not significantly different, P<0.05 and LSD test). 
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 زنبورهای درصد صروج و درصد (صطای معیار±)میانگین کش بر  ی میزبان با حشره های پارازیته شده تأثیر تیمار تخم -3جدو: 

 T. brassicaeماده 

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 ± 1.06

a 57.20 ± 1.70
c 

Hexaflumuron 250 ppm 83.60 ± 2.24
b
 64.30 ± 2.10

bc 
Hexaflumuron500 ppm 57.00 ± 2.13

c 68.5 ± 2.83
ab 

Hexaflumuron750 ppm 37.10 ± 2.75
d 69.8 ± 2.22

ab 
Thiodicarb 250 ppm 30.60 ± 2.86

d
 64.80 ± 2.0

bc
 

Thiodicarb 500 ppm 18.50 ± 2.08
e
 65.60 ± 3.37

b
 

Thiodicarb1000 ppm 11.90 ± 2.60
f
 73.90 ± 4.51

a
 

*Means within a column followed by same letters are not significantly different, P<0.05 and LSD test). 


سامم میزبان درون مللوو:   های تخمفرو بردن 

 کش حشره
نشیا دادکیهدراثیر یادادهواریانسیتجزیهنتای 

آرددرو ایمدیترانییهیپییرهشیی  ییایتخییمفییروبییرد 

و ازافلومیورو  یایکیشحشیرهمختلیف ایغلظت

ییوربیه یاآ پارازیتیسیمیروزانهتیودیکاری،میاناین

(.برF6, 63= 4.03; P< 0.01کا شیافت)داریمرنی

مییاناینتیرینبییش ، یامییاناینیمقایسیهاساسنتیای 

عیددتخیمدرروز(درتیمییار3/30) یاتخیمپارازیتیسیم

امپییپیی250شا دمشا دهشیدکیهبیا ازافلومیورو 

اماتفیاو آ بیاتیمار یای،نداشتداریمرنیاختال 

بیا یاتخمشد پارازیتهمیاناینبود.ال ته،دارمرنیدیار

کییهیییوریارت ییایینداشییت،بییهکییشحشییرهغلظییت

یگانیهسیه ایغلظتپارازیتیسمدرروزانه ایمیاناین

بیا میدیارداریمرنی ازافلومورو وتیودیکاریتفاو 

میزبیا  ایتخمپارازیتیسممیاناینکلی،یوربهنداشتند.

تخیمدرروز1/17تیمارشا دبهدرتخمدرروز3/30از

تخیمدرروز4/13و ازافلومورو امپیپی750درغلظت

تیودیکاریرسیدکهحیاکیازامپیپی1000درغلظت

میییانایندرصییدی8/55و6/43ترتییی بییه ییایکییا ش

(.3)شکلپارازیتیسمدرایندوتیماربود

ها کش حشرهسمیت   بندی طبقه
بییراسییاس ییاکییشحشییرهسییمیتبنییدیی قییهنتییای 

نشا دادکیهتیودیکیاریدر یرIOBCاستاندارد ای

درصیدتلفیا 100دوروشگوارشیوتماسیباایجیاد

مضیر یاکیشحشرهدرگروه ایمادهدرجمریتزن ور

امپییپیی1000غلظیتچنیین یم(قرارگرفت.4)گروه

درصدتلفا درجمرییت3/87تیودیکاریموج بروز

زن ورشدکهبااحتسیایکیا شقیدر  ایشفیرهپیش

8/93پارازیتیسییمزن ور ییایخییارجشییده،اثییرکییلآ 

 یایکیشحشیرهییا3درگروهودرصدمحاس هگردید

کلی،سمیت ازافلومورو یوربه.شدبندیی قهنس تاسمضر

ازتیودیکییاریبییودتییرکییمT. brassicaeبییرایزن ییور

گوارشییو یایروشآ در"اثیرکیل"مقدارکهیوریبه

درومحاسیی هشییددرصیید5/80و5/73ترتییی بییهتماسییی

)اندکیمضر(و2 ایگروهدرترتی بهIOBCبندیی قه

(.تیأثیر ازافلومیورو 4)نس تاسمضر(قرارگرفت)جدول3

زن یورنییزازتیودیکیاری یایشیفیرهپییشمیر ومییربر

درصیدمحاسی ه1/78بودبهییوریکیهاثیرکیلآ ترکم

و ییاشییفیرهپیییشدرصییدتلفییا درجمریییت55/60شیید)

یمییادهدرصیدکیا شقییدر پارازیتیسیمزن ور یای4/45

)انیدکیمضیر(2درگیروه،(وازنظرسمیتشدهخارج

 (.4)جدولقرارگرفت

 

 بلث
کیشکارباماتیهاسیتکیهتیودیکارییی حشیره

اثرا جان یآ بربرخیاززن ور ایپارازیتوییدم الره

؛Mahdavi 2013؛Jones et al., 1998شیدهاسیت)

Rafiee Dastjerdi et al., 2009؛Suh et al., 2000 ؛

Symington, 2003.)نتای پهو شحاضرنشیا داد

 ایپایینوبهکشتیودیکاریحتیدرغلظتکهحشره

مانیوپارازیتیسیم ردوشکلگوارشیوتماسیبرزنده
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پاشییاثرا نیام لوبیدارد.سیمT. brassicaeزن ور

کشموج یمیزبا بااینحشرهنشده ایپارازیتهتخم

پاشیی یاشید.سیمآ داردرصدپارازیتیسمکا شمرنی

میزبییا بییاتیودیکییاری)دریشییدهپارازیتییه ییایتخییم

شییفیرگیزن ییور(موجیی تلفییا شییدیدیپیییشمرحلییه

 یاوکیا شدرصیدخیروجحشیرا کامیلشیفیرهپیش

داریگردیییدامییانسیی تزن ور ییایمییادهافییزایشمرنییی

افیزایشممکیناسیتناشییازحساسییتداشتکهاین

کشودرزن ور اینرنس تبهحشرهبیشترمراحلنارس

 انسی تبیهزن ور یایترجمریتآ نتیجه،کا شبیش

،IOBCبنیدیبیراسیاسی قیهکلیی،ییورمادهباشد.به

تیودیکییاریدر ییردوشییکلگوارشیییوتماسیییبییرای

 یایحشرا کاملزن ورمضربودواستفادهازآ دربرنامه

ویههدرمحصیوالتیپولکداربهمدیریتتلفیقیآفا بال

شود،ر اسازیمیT. brassicaeکهزن ورپارازیتویید

گردد.توصیهنمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زنبور توسط ها آن (معیارصطای ±) پارازیتیسم روزانه درصد میانگینبر  کش حشرهمیزبان با  سامم های تخمتیمار  تأثیر -3شک  
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 

 

بر اسا  استانداردهای سازمان  T. brassicaeزنبور  مورد استفاده برای های کش حشرهمیزان سمیت  بندی طبقه- 4جدو: 

 ( در شرایط آزمایشگاهیIOBCکنتر: بیوموژیک ) اممللی بین
Table 4. Classification of tested insecticides toxicity against T. brassicae under laboratory conditions 

according to the IOBC classes of toxicity 

Bioassay method *Mortality  
(%)

Parasitism reduction 

(%) 

Total effect 

(E) 
IOBC class of 

toxicity 

Oral Thiodicarb 100 - 100 4 
Hexaflumuron 30.2 ± 3.5 61.85 73.5 2 

Contact 
Thiodicarb 100 - 100 4 
Hexaflumuron 30.55 ± 3.8 83.45 80.5 3 

Prepupa dipping  
Thiodicarb 87.3 ± 2.3 51.3 93.8 3 

Hexaflumuron 60.55 ± 3.2 45.4 78.1 2 

*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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تیودیکیاریبیرگوارشییسیمیتتیأثیردرارت اطبا

منتشرحشرا کاملزن ور ایتریکوگراماتاکنو گزارشی

یکیی)ایندوکسیاکاریگوارشییسیمیتنشدهاست،اما

پن ه(بریغوزهعلیهکرمپرمصر  ایکشحشرهازدیار

ییییدشییدهاسییتأتT. brassicaeپارازیتوییییدزن ییور

(Afshari et al., 2014باتوجهبه.)حشرا یتغذیه

یییاعسییل  ییاگییلیییدازشییهدیکامییلزن ور ییایپارازیتو

(،Jervis and Kidd, 1996)ارعدرمییزجوربییاال 

وکیشحشیرهمنیابیغیذاییبیهاییناحتمالآلودهشید 

بسییاریپارازیتوییدوزادآوریزن ور امانیزندهکا ش

.باشدمیمحتمل

زن ور ییایتریکوگرامییادرو تخییمنابییالغمراحییل

وشییوندمیییتخییممحافظییتیپوسییتهمیزبییا توسیی 

برابییردردرمقایسییهبییاحشییرا کامییل میییندلیییل،بییه

؛Consoli et al., 1998) سیتندتیرمقیاوم اکشحشره

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

یشیدهپارازیتیه یایتخیمپاشییسمنشا دادکهحاضر

تیودیکاریباعی میر امپیپی1000میزبا باغلظت

زن ییورشییدکییهدر ییایشییفیرهپیییشدرصیید87ومیییر

درصیدیناشیییاز ازافلومییورو 61تلفییا مقایسیهبییا

درصدیگزارششدهبرای9تلفا درپهو شحاضرو

تیربییش(بسیارAfshari et al., 2014ایندوکساکاری)

 .باشدمیتیودیکاریتروحاکیازسمیتشدیدبوده

باشیدمییرشید ایکنندهتنظیمی  ازافلومورو 

کهباجلوگیریازسینتزکیتیینموجی میر حشیرا 

 یایکننیدهتنظیم(.Talebi Jahromi, 2006)گرددمی

اثرخاصیکهدارندبیرایحشیرا ینحوهبهدلیلرشد

وبیرایمراحیلضیررکیمییاضرربیپارازیتویید اکامل

 ,.Wang et al)انیدشیدهمضیرگیزارش یاآ نابیالغ

شا دادکیهحاضرن(.باوجوداین،نتای پهو ش2012

 ازافلومییورو بییه ییردوشییکلگوارشیییوتماسییی

یوربهراT. brassicaeزن ورحشرا کاملمانیزنده

 ازافلومیورو اثرکشندگی.ال تهکا شدادداریمرنی

کهیوریبه،بودترکمبهمرات درمقایسهباتیودیکاری

؛IOBC(Hassan et al., 1985بنیدیی قیهدر

Sterk et al., 1999)، بررسیییدر ازافلومییورو

"اندکیمضیر" ایکشحشرهدرگروهگوارشیسمیت

یی عنیوا بیهتماسییدربررسییسیمیتوقرارگرفت

(.4شد)جدولبندیی قه"نس تاسمضر"کشحشره

رشید ایکنندهتنظیمگوارشیسمیتثیرأزمینهتدر

 ییایگییزارشپارازیتویییدبیرحشییرا کامیلزن ور ییای

؛Afshari et al., 2014)منتشیرشیدهاسیتمردودی

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

نشا دادندکهتغذییهازآیعسیلآغشیتهبیهلوفنیورو 

زن ور یایدرجمرییتتلفیا درصید4/34بیروزباع 

درصیدی2/30بهتلفا شدکهT. brassicaeیماده

دستآمیدهبیرای ازافلومیورو درپیهو شحاضیربه

نییزHaseeb et al. (2005).باشیدمیینزدی بسیار

(Hellén)یمییادهزن ور ییاییتغذیییههکیینشییا دادنیید

Diadegma semiclausumازآیعسلآغشتهبیه

( ازافلومیورو عمیلمشیابهینحوهفلوفنوکسورو )با

نس تبهشا دگردید. اآ موج افزایشتلفا 

زن ور یاینابیالغرشدبرمراحل ایکنندهتنظیممنفیتأثیر

اسیتشیدهازم الرا گیزارشتردادیدرنیزتریکوگراما

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

Consoli et al., 2001.)نشیا حاضیرنتای پهو ش

میزبییا یشییدهپارازیتییه ییایتخییمپاشیییسییمدادکییه

، ازافلومییورو زن ییوربییاشییفیرگیپیییشیمرحلییهدر

درصدخیروجزن ور یایکامیلدارمرنیموج کا ش

تریکوگرامادیاراززن ور اییگونهچند.درموردشد

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

T. galloi(Consoli et al., 2001)وT. chilonis

(Hussain et al., 2010)نیزنتای مشیابهیگیزارش

بیرمراحیلرشید یایکننیدهتنظییمتأثیرال ته.استشده

یگونیهبرحسی ممکناستزن ور ایتریکوگرامانارس

کییهبییرخییال یییوریبییه،باشییدمتفییاو میزبییا جییایازین

یشیدهپارازیتیه یایتخیمبییدغیال فیروبیرد  ایتخم

لوفنورو بردرصدآرددرو محلولایمدیترانهیپرهش 
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اثییرT. pretiosumخییروجحشییرا کامییلزن ییور

.(Bastos et al., 2006)نداشییتهاسییتداریمرنییی

رشید،حتیی یایکننیدهتنظییمتیأثیربنابراین،نحوهومییزا 

عنییوا مثییال)بییهیدارنییداثییرمشییابهینحییوه ییاییکییهآ 

برزن ور ایتریکوگرامیاممکین،مهارکنندگا سنتزکیتین(

ییدیپارازیتویگونیه،جیایازیناستبرحس نیوعمیزبیا 

متفیاو باشیدواظهیارنظیرکیشحشرهونوعموردم الره

.باشدمیمستلزمانجامم الرا جداگانه اآ درمورد

گیکشیندزیراثیرا نشا دادکیهحاضرنتای پهو ش

کیهییوریبودبیهتربیشکشندگیآ اثراز ازافلومورو 

یییولعمییروقییدر کییشحشییرهپییسازتیمییاربییااییین

داریمرنییییییوربییهT. brassicaeزن ییورپارازیتیسییم

آغشیتهعسلآیزن ور ایمادهازیتغذیه.یافتکا ش

بیا یاآ تمیاسو ازافلومورو امپیپی750بهغلظت

رازن یور،قدر پارازیتیسمکشحشرهاین ایباقیمانده

نتییای کییا شداد.درصیید45/83و85/61ترتییی بییه

نشا دادکهقدر Afshari et al. (2014)پهو ش

پسازتغذیهازغذایT. brassicaeزن ورپارازیتیسم

مشابهبا ازافلومورو (نحوهتاثیر)باآغشتهبهلوفنورو 

کییهدرمقایسییهبییادرصییدکییا شیافییت31درحییدود

درصد(بسییار85/61 ازافلومورو درپهو شحاضر)

منفیتغذیهازغذایآغشتهتأثیرسازوکار.باشدمیترکم

بییرقییدر پارازیتیسییمزن ور ییای ازافلومییورو بییه

امیااییناحتمیال،شناختهنشدهاسیتتریکوگراماتاکنو 

بیرتیأثیررشدبا ایکنندهتنظیموجودداردکهتغذیهاز

درزن ور یایمیادهموجی کیا شزایییتخم فرایند

گذاشیتهشیدهتوسی  یایتخیمییانابیارورشید ترداد

(.Haseeb et al., 2000)گرددزن ور ایماده

مهیم یایویهگیییولعمرزن ور ایمادهیکیاز

رودمیدرارزیابیکیفیتزن ور ایتریکوگرامابهشمار

(Knutson, 1998 نتای.)پیهو شنشیا دادکیهاین

بییه ییردوشییکل ازافلومییورو امپیییپییی750غلظییت

ییولعمییرزن ور یاینیرومییادهرا،تماسییگوارشییو

بریول ازافلومورو منفیتأثیریزمینهدر.کا شداد

منتشیرنشیدهگزارشیتاکنو تریکوگراماعمرزن ور ای

رشیدکننیدگا تنظیمدیارازبرخیمنفیتأثیر،امااست

T. brassicaeماننییدلوفنییورو بییریییولعمییرزن ییور

(Afshari et al., 2014)تفلیوبنزورو وفلوفنوکسورو و

 D. semiclausumزن یوریمیادهیولعمرافرادنروبر

.(Haseeb et al., 2005)شدهاستگزارش

کیهنشیا دادIOBCبنیدیی قهنتای کلی،یوربه

حشرا واردساختنتلفا شدیدبهبهدلیلتیودیکاری

یی ،T. brassicaeزن یور یایشیفیرهپییشکاملو

 ییایبرنامیهوبیرایاسییتفادهدراسیتمضییرکیشحشیره

 مییراهبییاویییههبییهپولکییداربییالمییدیریتتلفیقیییآفییا 

در.شییودنمیییتوصیییهپارازیتوییییدر اسییازیاییینزن ییور

 ازافلومیورو اثرا کشیندگیوزیرکشیندگیمقابل،

آ راتیوا مییبیودوتیرکمازتیودیکارینس ییوربه

 یایبرنامیهبیاترسیازگارنسی تاسکیشحشرهی عنوا به

یتوصیهاگرم ابقویههبه،کردمررفیبیولوژی کنترل

 ازافلومیورو بیامیزارعپاشیسمحف ن اتا بینسازما 

حیداقلیی  فتیهT. brassicaeور اسیازیزن یور

اثربااینحال،اگرچهزمانیوجودداشتهباشد.یفاصله

بودامابیهترکمکشندگی ازافلومورو ازتیودیکاری

اثیردرنتیجیه،وزیرکشندگیدلیلباالبود نس یاثرا 

درخ رتیرکیم یایکیشحشرهسایرآ ،استفادهازکل

کیرموییههبیهپولکیداربالکنترلتلفیقیآفا  ایبرنامه

بیاچنیین یم.شیودمیپن هدرشمالایرا توصیهیغوزه

درشیرای IOBCتوجهبهمتفاو بود اسیتاندارد ای

اییندوتیأثیرشیودمیآزمایشاا یوصحرایی،پیشنهاد

درشرای صحرایینیزبررسیگردد.کشحشره


 گزاری سپا 

انجاماینپهو شازمحلاعت یارا پهو شیی زینه

مینأدانشااهعلومکشیاورزیومنیابیی یرییگرگیا تی

  .آیدمیگردیدکهبدینوسیلهقدردانیبهعمل
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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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