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 چکیده
 تأثیر حاضر یمطالعه در. باشدمی خیار جمله از ایگلخانه گیاهان مهم آفات از کیی Aphis gossypii جالیز شته

به منظور  Hippodamia variegata کفشدوزک و Lysiphlebus fabarumکاربرد جداگانه و توأم زنبور پارازیتوئید 

عدد گیاه خیار بود که هر کدام به پنج  01یمارها شامل ت یتکرارها در کلیه. کنترل این شته مورد ارزیابی قرار گرفت

در ادامه با . در یک قفس قرار گرفتند "شته سیاه باقال-باقال"دار آلوده شدند و همراه با یک گیاه حامل بال یشته

، یک جفت حشره کامل نر و ماده (دو روز در میان)های مومیایی شده معرفی مرتب یک شاخه باقال، محتوی شته

هفته در  هفتزمان هر دوی این عوامل، تغییرات جمعیت شته جالیز طی و یا کاربرد هم( سه روز در میان)کفشدوزک 

 کفشدوزک اما نبود، جالیز شته جمعیت تنظیم به قادر تنهایی به زنبور آمده، بدست نتایج اساس بر. سه تیمار بررسی شد

H. variegata، کفشدوزک و زنبور توأم کاربرد هنگام عملکرد بهترین. داد ننشا خود از بهتری مراتب به عملکرد 

 پایان در زنده هایشته تعداد نیهمچن و شد تعدیل داریمعنی بطور شته جمعیت اوج که ایگونه به آمد بدست

 بطور( 089±9/2) کفشدوزک ای و( 717±7/62) زنبور جداگانه کاربرد با سهیمقا در( 041±7/9) ماریت نیا در آزمایش

 کاربرد) تیمارها بین داریمعنی اختالف آزمایش پایان در هامومیایی تعداد خصوص در همچنین. بود کمتری داریمعن

 رشدی مختلف مراحل تمایل عدم یدهندهنشان نشدکه مشاهده( 077±8/00: توأم کاربرد ؛041±9/66: زنبور جداگانه

 زمانهم کاربرد بندیجمع کی در. باشدمی L. fabarum زنبور نابالغ مراحل ازدر تغذیه  H. variegata کفشدوزک

 .رسدمی بنظر مؤثر جالیز شته مهار در زیستی کنترل عامل دو این

 Lysiphlebus fabarum  ،Hippodamia variegataبانک، گیاه زیستی، کنترل باقال، سیاه شته :هاواژهدیکل

 

 مقدمه

 Aphis gossypii Gloverجالیزشته

(Hemiptera: Aphididae)،مهموجازیهمهآفتی

کهباشدمیکشاورزیمحصوالتازمختلفیانواعروی

.شدگزارشکالیفرنیادرپنبهروی1854سالدرباراولین

سراسردرهندوانهوخیارپنبه،آفتعنوانبهشتهنیاسپس

van Steenis, 1995)افتیگسترشآمریکا دههاز(.

مهمآفتیکعنوانبهجالیزشتهتاکنون،میالدی1180
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به،(van Schelt et al, 1990)استشدهمعرفیخیار

ازگیاهیویروسنوع50بربالغانتقالعاملشتهنیاعالوه

 (Blackman andباشدمیخیارموزائیکویروسجمله

Eastop, 1984) آفت،نیاشدیدهایآلودگیدر.

هابرگرویفوماژینقارچرشدموجبهاشتهعسلک

کاهشنتیجهدروفتوسنتزظرفیتکاهشسببکهشده

.(Cichocka et al, 1992)گرددمیمحصولمیزان
گیاهرویجالیزشتهبیولوژیککنترلشکستعلل

:باشدمیآنهاازترکیبیایوزیرمواردازیکیعمدتاخیار

شدهگرفتهبکارشتهاینرویتاکنونکهطبیعیدشمنان.1

جالیزشتهجمعیترشد.2اندنبودهمؤثرکافیاندازهبهاند،

3باشدمیآفتهایشتهسایرازترسریع هایویژگی.

جمعیترویمنفیاثرخیارگیاهفیزیولوژیکیومکانیکی

4داردطبیعیدشمنان کاربرددرشدهاعمالهایروش.

جمعیتطغیانازممانعتبهموفقتاکنونطبیعیدشمنان

زماندرجمعیتمؤثرکاهشبنابراینواستنشدهشتهاین

استنشدهحاصلمناسب فوق،مشکالتحلمنظوربه.

باطبیعیدشمنانیافتنراستایدرمتعددیتحقیقات

دشمنانمعرفیبهترهایروشهمچنینوباالترکارایی

van Steenis, 1995)استگرفتهصورتطبیعی در(.

عاملچندایدوازتوأماستفادهرسدمینظربهارتباطاین

اینکنترلیبرادیگرمناسبکارراهیکزیستی،کنترل

باشدشته ممکنطبیعیدشمنهرفعالیتمعمولطوربه.

دورهایندروشدهرکوددچارزمانیفاصلهکیدراست

دربنابراینبرسد،اقتصادیزیانسطحبهآفتجمعیت

زیستی،کنترلعاملچندایدواززمانهماستفادهصورت

دومعاملفعالیتباتواندمیمعموالعاملکیرکوددوره

 .شودجبران

پارازیتوئیدزنبورکهانددادهنشاناخیرمطالعات

Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hymenoptera: 

Braconidae: Aphidiinae)(Almasi et al., 2017 و(

 Hippodamia variegata Goezeشکارگرکفشدوزک

(Coleoptera: Coccinellidae)(Toosi et al., 2016)

شتهرویمناسبیشکارگریوپارازیتیسمیفعالیتترتیببه

باالیپتانسیلاقلیمی،خوبسازگاریضمنواندداشتهجالیز

امکانشته،اینرویباالجستجوگریکاراییوتولیدمثلی

 ;Farhadi et al., 2012)باشدمیمیسرنیزآنهاانبوهپرورش

Mahi et al., 2014)،گونهدواینازمطالعه،ایندربنابراین

ارزیابیمعیارهایبودندارادلیلبهجالیز،شتهطبیعیدشمن

(van Lenteren and Woets, 1988)1معرفیازپیش

.شداستفاده
 L. fabarumپارازیتوییدزنبور ترینمهمعنوانبه

مرکزوایرانشمالدرAphisجنسهایشتهپارازیتوئید

و(Stary, 1986; Rakhshani et al., 2006)بودهاروپا

رژیمکهزیرخانوادهاینزنبورهایاکثربرخالف

چندینزنبوری،(Stary, 1988)دارند2معدودخواری

گونه100ازبیشکردنپارازیتهتواناییکهبوده3خوار

زنبوراین(.Yu et al., 2013)باشدمیداراراشتهمختلف

 ,Stary)بودههاشتهانفرادیودرونیپارازیتوئیدکی

(Rasekh et al., 2011)4غیرجنسینژاددوهرو(1986

 Mahmoudi et al., 2010; Mossadegh et)5جنسیو

al., 2011)جنسینژادامااست،شدهگزارشایرانازآن

 .استبرخوردارتریوسیعپراکنشاززنبوراین

ازخوارشتهکفشدوزکگونه5000ازبیشتاکنون

(.Frazer, 1988)استشدهگزارشدنیاسراسر

بسیارپراکنشباایگونه H. variegataکفشدوزک

کرجونجهیمزارعدرغالبیگونهعنوانبهوبودهوسیع

جالیز،شتهباقال،سیاهشتهرویآنفعالیتوشدهمعرفی

 Phenococcusهایشپشکحتیوفرنگینخودشته

aeris SignoretوPseudococcus citri Risso 

                                                           
1
 Pre-introduction evaluation of natural enemies 

2
 Oligophagous 

3
 Polyphagous 

4
 Asexual (thelytokous) 

5
 Sexual (arrhenotokous) 
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Sadeghi, 1991)استشدهگزارش کفشدوزکاین(.

روهاشتهشکارگرترینمهمعنوانبه ازفلفلاهانیگی

ازغالتایتالیا،ازفرنگیتوتاکراین،ازذرتبلغارستان،

استشدهگزارشترکمنستانازپنبهرویهمچنینوهند

(Kontodimas and Stathas, 2005.)

کنترلروشدرهاشتهمهارازاطمینانکسبمنظوربه

زمانیفواصلدرکنترلیعاملکهاستنیازمعموالًزیستی،

تاشودمنتقلآفتتیفعالطیمحبهدفعاتبهوکوتاهخیلی

وجودآفتظهورزماندرمناسبتراکمباطبیعیدشمن

برهزینهمعموالمعرفیروشاینکهجاییآناز.باشدداشته

نسبتاجمعیتکیتولیدمعضل،اینحلبرایلذاباشد،می

،گلخانهبههاشتهورودازپیشطبیعیدشمنازپایدار

 ,van Emden)باشدمناسبحلراهیکتواندمی

1988 آندرکه،1بازپرورشسیستمخصوصایندر(.

پیشنهادیابد،میپرورش2حاملگیاهرویطبیعیدشمن

سیستم(.Stacey, 1977; Bennison, 1992)استشده

کیبهکهبودهمحصولغیرگیاهیکشاملحاملگیاه

افزایشمنظوربهواستشدهآلودهآفتغیرخوارگیاه

ایمزرعهوایگلخانههایمحیطدرطبیعیدشمنانجمعیت

 ,.van Driesche et al)گیردمیقراراستفادهمورد

2008 دشمنانجمعیتازحمایتسیستماینازهدف(.

میزبانایوشکارغذا،جملهازمنابعیتأمینطریقازطبیعی

باشدمیمفیدمدتطوالنیدرآفاتکنترلمنظوربهوبوده

(Jandricic et al., 2014 بهنسبتپارازیتوئیدها(.

بازپرورشیسیستماینبرایمعمولطوربهشکارگرها

خودفعالمرحلهدرپارازیتوئیدهاکهچراهستند،ترمناسب

مختلفمراحل)شکارگرانبهنسبت،(کاملحشرات)

الروی  ,van Steenis)دارندبیشتریتحرکقابلیت(

درمیزبانهایشتهبینتوانندمیترراحتبنابراینو(1995

.شوندجابجااصلیگیاهوحاملگیاهسیستم

                                                           
1
 Open-rearing 

2
 Banker plants 

ازجملهباتوجهبهاینکهآلودگیاولیهگیاهانمیزبان

ازطریقشته بهشتهجالیز دارمهاجرصورتهایبالخیار

شتهمی این و شتهیهاگیرد عنوان به هایمؤسس،مهاجر

میکلنی تشکیل فصل اول در را اولیه اینهای دهند،

شته این حذف امکان بررسی منظور به وآزمایش ها

طریقکلنی از آنها توسط شده تولید کوچک های

زن بورکاربرد کفشدوزک،L. fabarumپارازیتوئید

H. variegataشکارگر دشمنیو دو این توأم کاربرد ا

باتوجهبهنتایجمطالعاتقبلیمبنی.طبیعیطراحیگردید

حامل سیستمگیاه اثراتمثبتکاربرد سیاه-باقال"بر شته

آزمایش(Astaraki et al., 2018)"باقال کلیه در های،

هدفازاینمطالعه.مطالعهحاضرازاینسیستماستفادهشد

برنامه یک قالب در شده ذکر طبیعی دشمنان ارزیابی

کاراهایروشگسترشوخیاررویمدیریتانبوهیآفات

.باشدمیجالیزشتهکنترلدر

 

 هامواد و روش

Aphis fabae Scopoliباقالسیاهشتهکهاینبهنظر

،.Vicia faba L(Fabaceae)باقالگیاهرویافتهیپرورش

 L. fabarum(Rasekh etزنبورمناسبمیزبانعنوانبه

al., 2010; Ameri et al., 2014;  .Hکفشدوزکو(

variegata(Farhadi et al. 2012 وشدهمحسوب(

دشمنانایناقتصادیوسریع،آسانانبوهپرورشامکان

گیاههمچنینوشتهاینازدارد،وجودشتهنیارویطبیعی

همچنین.شداستفادهطبیعیدشمناناینپرورشبرایباقال

باشد،نمیخیارگیاهآفتباقالسیاهشتهکهاینبهتوجهبا

میزبانعنوانبهباقالسیاهشتهازحاضرپژوهشدرلذا

درشکارگرکفشدوزکوپارازیتوئیدزنبوربرایجانشین

.شداستفاده(باقالگیاه)حاملگیاهسیستم
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 اهانیکشت گ

 اه باقال  یگ

ساعت48بذرهاباقال،بذرزنیجوانهدرتسریعبرای

چهارهایگلداندرسپسوخیساندهآبدرکشتازقبل

شدندکشتارهخاکحاویلیتری گلخانهدرهاگلدان.

±10نسبیرطوبت،C˚3±22دماییشرایطدر 45 و%

نوریدوره روشنایی)8:18 تاریکی: .شدندنگهداری(

ازگیاهانتغذیهبرای تجارینامباکاملکودمحلول

ازبعدروزدوازده.شداستفاده (هزاردرسه)1گروهورتی

استفادهباقالسیاهشتهپرورشبرایگیاهاناینازکاشت،

.شداستفادهمطالعهایندربزیشاخرقمباقالیگیاهاز.شد

 اریاه خیگ

ساعت72بذرهاخیار،بذرزنیجوانهدرتسریعبرای

درزدهجوانهبذرهای.شدندخیساندهآبدرکشتازقبل

در(2:1نسبتبه)خاکوحیوانیکودمخلوطازبستری

شدهذکرشرایطباگلخانهدروکشتلیتریدوهایگلدان

افتندیپرورشباالدر کودمحلولازگیاهانتغذیهبرای.

روز25.شداستفاده(فوقپاراگرافدرشدهاشاره)کامل

یآمادهوکردهرشدکافیاندازهبهگیاهانکاشت،ازپس

بودندجالیزشتهباسازیآلوده خیارگیاهاز.

(Cucurbitaceae)Cucumis sativus L. ،2امپایررقم،

تجاریرقمازوجالیزشتهکلنیتشکیلوپرورشبرای

.شداستفادههاآزمایشانجامبرایبرگی8مرحلهدر3نگین

 پرورش حشرات

 اه باقال یشته س

باقالیمزارعاز1318اسفنددربردارینمونهطی

 سیاهشتهاهواز،چمرانشهیددانشگاهکشاورزیدانشکده

به)توریقفسدرونباقالگیاهانرویوآوریجمعباقال

مترسانتی120ارتفاعو80×80ابعاد بارشداتاقکدر(

                                                           
1
 Hortigrow 

2
 Empire 

3
 Negin 

±5نسبیرطوبت،C˚1±22دماییشرایط دورهو85%

.یافتندپرورش(تاریکی:روشنایی)8:18نوری

 ز یشته جال

خیاربرگتعدادیرویازجالیزشتهاولیهجمعیت

اهوازشهرحاشیهدرواقعگلخانهیکازشتهاینبهآلوده

دروندرخیارگیاهانرویجالیزهایشته.شدآوریجمع

باالدرشدهذکرشرایطبارشداتاقکدرتوریقفس

شدنددادهپرورش کلنی،درموجودداربالهایشتهاز.

.شداستفادههاآزمایشانجامبرای

 L. fabarumد یتوئیزنبور پاراز

مزارع،درباقالسیاههایشتهآوریجمعبازمانهم

آمدبدستشدهمومیایییشتهتعدادی شناساییازپس.

رویمادهونرزنبورهایازتعدادیشده،ظاهرزنبورهای

شرایطتحتقفسیدرباقال،سیاهشتهبهآلودهباقالیاهانیگ

زنبورکلنیتشکیلبهنسبتورهاسازیشدهذکرمحیطی

.شداقدام

 H. variegataکفشدوزک 

دانشکدهیونجهمزرعهازکفشدوزککاملحشرات

این.شدآوریجمعاهوازچمرانشهیددانشگاهیکشاورز

مکعبیپالستیکیظروفدروانتقالآزمایشگاهبهحشرات

محیطیشرایطدرمترسانتی12ارتفاعو20در15ابعادبه

شدندنگهداریباالدرشدهذکر باقالیهایبرگاز.

کاملحشراتوالروهاتغذیهبرایباقالسیاهشتهحاوی

بسترعنوانبهدارچینکاغذهایپرورش،طی.شداستفاده

گرفتقرارهاکفشدوزکاختیاردرریزیتخم یکاغذها.

تهویهپتریظروفبهوشدهخارجظروفازهاتخمحاوی

هاتخماین.یافتندانتقال(مترسانتی1ارتفاعو8قطربه)دار

.شدندنگهداریتفریخزمانتافوقشرایطدر

  یعیدشمنان طب 4سنت همیل جمعیتشک

L. fabarumزنبورکاملحشراتسنهمجمعیتاز

شد،گرفتهبکارزنبورآنهادرکههاییآزمایشتمامیدر

                                                           
4
 Synchronous cohorts  
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بهآلودهباقالگلداندوابتدامنظور،اینبه.گردیداستفاده

دادهقرارمترسانتی80×30×30ابعادبهقفسیدرسیاهیشته

مادهزنبورهایسیاه،هایشتهجمعیتبهتوجهباسپس.شد

دواینبه(شتهبهزنبور)5به1نسبتبهکردهگیریجفت

قبلیمطالعات.شدندحذفساعت12ازبعدومنتقلگیاه

پارازیتهبهمنجرشته،بهزنبورنسبتاینکهاستدادهنشان

شودمیسوپرپارازیتیسموقوعحداقلباهاشتهاکثرشدن

(Rasekh et al., 2018 هایشتهظهورباادامهدر(.

ظریفمویقلمتوسطآرامیبهآنهاکایکیشده،مومیایی

1ارتفاعو8قطربه)پتریظروفداخلبهوجداگیاهاز

مترسانتی یافتندانتقال( روزهکییشدهظاهرزنبورهای.

.شدندگرفتهکاربههاآزمایشدر،(ساعت8±)

کفشدوزکمادهونربالغینازسنهمجمعیتنیهمچن

شکارگریفعالیتآنهادرکههاییآزمایشدروتولید

شداستفادهگرفت،قراربررسیموردکفشدوزک برای.

حداقلبا)تخمدستهکیابتداکاملحشراتسازیسنهم

تخم10 شدهتغذیهروزه،5-7مادهکفشدوزککیاز(

شدتهیهباقالسیاهشتهبا الروهایها،تخمتفریخازپس.

و20در15ابعادبه)مکعبیپالستیکیظروفبهشدهظاهر

بالغهایکفشدوزکظهورتاومنتقل(مترسانتی12ارتفاع

شدندتغذیهباقالسیاهشتهدومسنهایپورهبا ایناز.

درهمسنجمعیتعنوانبهشدهظاهرتازهبالغین

.شداستفادههاآزمایش

و  L. fabarumد یتوئیکاربرد زنبور پاراز

 ز یدر مهار شته جال H. variegataکفشدوزک 

شته به خیار گیاهان آلودگیاولیه اینکه به توجه با

گیرد،ایندارمهاجرصورتمیهایبالجالیزازطریقشته

وآزمایشبهمنظوربررسیامکانحذفاینشته کلنیها

پارازیتوئید زنبور از استفاده با توسطآنها شده هایایجاد

L. fabarum،شکارگرکفشدوزکH. variegataو

هم کاربرد وهمچنین طراحی طبیعی دشمن دو این زمان

شد انجام روابط. شده، انجام پیشتر تحقیقات با مطابق

ایایندودشمنطبیعیبهگونهایشکارگریدرونرسته

زمانآنهارویگیاهانخیارهاستکهامکانکاربردهمبود

(.Toosi et al., 2016)آلودهبهشتهجالیزوجودداشت

ستمیمطالعاتقبلیهمچنیننشاندادکهامکاناستفادهازس

 حامل باقال-باقال"گیاه جالیز"شته شته کنترل منظور به

 پارازیتوئید زنبور داشتهL. fabarumتوسط وجود

(Asteraki et al., 2018)وکفشدوزکH. variegata

شتهسیاه)رویهردوگونهشتهموردمطالعهیتغذیهمناسب

،بنابرایندرمطالعه(Toosi, 2016)دارد(باقالوشتهجالیز

حاضرازاینسیستمگیاهحامل،همراهباکاربردجداگانهو

.زمانزنبوروکفشدوزکاستفادهشداهمی

  L. fabarumد یتوئیرد زنبور پارازکارب

شاملیکقفس(n=10)ها،هرتکراردرکلیهآزمایش

 ابعاد به  40×40چوبی ارتفاع کهسانتی120و بود متر

.پوشاندهشدهبود(52شماره)اطرافآنباتوریریزمِش

که(برگی8رقمنگیندرمرحله)اریعددگیاهخ10تعداد

 به آنها از کدام شته5هر شدهیعدد آلوده جالیز بالدار

درمیانگیاهانخیار،یک.بودند،درهرقفسقرارگرفت

انتقالزنبورهادر.گیاهباقالبهعنوانگیاهحاملقرارگرفت

پذیرفت صورت حامل گیاه طریق از تکرار هر این. به

 آزمایش، آغاز از قبل روز چند سیاه25منظور شته عدد

 مرا)باقال مختلفرشدیاز حل ) به و تهیه کُلنی کیاز

شاخه در باقالکه پالستیکییجوان )کاستوانه و8قطر

قرارداشت،منتقلشد(مترسانتی15ارتفاع بهمنظورتازه.

انتهایآن مانیشاخه، کوچکمحتوییدرون کشیشه

کامل کود هزار1)محلول در گرفت( قرار سه. ادامه در

 نرو مادهجفتزنبور ساعت±8)یکروزه جمعیت( از

ایمنتقلوبهمدتدرونظرفاستوانهیهاسن،بهشتههم

پسازچندروزباظهور.بهآنهااجازهفعالیتدادهشد24

شده،شاخهباقالبهگیاهحاملمنتقلشدهایمومیاییشته

الزمبهذکر(.کروزقبلازظهورحشراتکاملزنبوری)

فر انتقالشاخهاستکه هایمحتویمومیاییآیندتولیدو
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 متناوبدر فاصله10بطور با و دریمرتبه روز زمانیدو

میانبهمنظورکسباطمینانازتولیدیکجمعیتمناسب

باقال،هایشاخهانتقالوتولید.وپیوستهاززنبورادامهیافت

متوقفحامل،گیاه1کفاییخوددلیلبهمدتاینازپس

میزان.شد سازی یکسان و مدیریت منظور روشبه این

پذیرفت انجام پارازیتوئیددرهرتکرار رهاسازیزنبور با.

درنظرگرفتنمیانگینظهورزنبورهادرهرشاخهباقال،در

 حدود قفس200مجموع هر در ماده و نر (تکرار)زنبور

البتهبا.بوتهخیارطیدورهآزمایش،رهاسازیشد10روی

توجهبهاینکهطولدورهآزمایشحدودچهارنسلزنبور

می شامل بالطبع(Mohammadi et al., 2016) شدرا ،

قفس در نیز شده رها زنبورهای افتادتولیدمثل اتفاق .ها

 مدت به داده8آزمایشمذکور و انجامید طول به هفته

کیدرهاروزیکباروباشمارشتعدادشته5برداریهر

هایخیارکبرگپایینیدریکایکبوتهیباالییوبرگ

هایزندهدرپایانآزمایش،تعدادکلشته.صورتگرفت

هاباقیماندهرویهرگیاهخیاروهمچنینتعدادمومیاییی

.ثبتشد

  H. variegataکاربرد کفشدوزک 

 تکرار هر آزمایشقبلی،  10)مشابه =n شاملیک(

رقمنگیندر)عددگیاهخیار10بودهوتعدادچوبیقفس

 برگی8مرحله شد( داده قفسقرار هر در هر. همچنین

 به گیاهان این از شته5کدام آلودهیعدد جالیز بالدار

شدند برایتهیهگیاهحاملومعرفیکفشدوزک. کیها،

 به باقال شته25گیاه مختلفیعدد مراحل از باقال سیاه

پس.هودربینگیاهانخیارجایگذاریشدرشدیآلود

ازاستقرارشته تازهیکجفتکفشدوزکنرومادهیها،

سنبهگیاهحاملهرقفسمعرفیظاهرشدهازجمعیتهم

باشرایط)هایبالغپسازاولینرهاسازی،کفشدوزک.شد

،هرسهروزیکباربطورمرتبرویگیاهحامل(مشابهقبلی

                                                           
1
 Self-supporting 

گرفتن دقرار احیایجمعیتشته. منظور بریبه باقال سیاه

با یکبارو پنجروز عملمعرفیشتههر حامل، رویگیاه

ظرفیتگیاهحاملادامهداشت مالحظه توجهبهتعداد. با

 مجموع در قفس15رهاسازی، جفتکفشدوزکدرهر

البتهبا.بوتهخیارطیدورهآزمایش،رهاسازیشد10روی

این به نسلتوجه سه حدود آزمایش دوره طول که

می شامل را کفشدوزک ،(Toosi et al., 2019)شد

هاهایرهاشدهنیزدرکنترلشتهبنابرایننتاجکفشدوزک

نقشداشتند هفتهبهطولانجامیدومشابه7اینآزمایش.

روزیکباروباشمارش5آزمایشقبلیدادهبرداریهر

کبرگپایینیدریباالییوکبرگیهادرتعدادشته

درپایانآزمایش.هایخیارصورتگرفتیکایکبوته

شته کل زندهتعداد شمارشیهای خیار گیاهان روی

.شد

  یستیزمان دو عامل کنترل زکاربرد هم

10هایقبلی،هایذکرشدهدرآزمایشمشابهباروش

گیاه به یشته5خیار در شدندو آلوده بالدار کیجالیز

n= 10)قفس جایگرفتند( برایگیاهحاملنیزبرایهر.

سیاهباقالآلودهشدویعددشته25قفسیکگیاهباقالبه

شته استقرار سریکفشدوزکپساز اولین انتقال و هاها

ظاهرشدهی) تازه ماده بعداولین(کجفتنرو سهروز ،

هایزنبورکهازقبلتهیهقالحاویمومیاییگیاهبایشاخه

هاودرادامهکفشدوزک.شدهبود،بهگیاهحاملمنتقلشد

در)باقالیهاشاخه روز دو و میان در روز ترتیبسه به

اینآزمایش.،بهگیاهحاملداخلقفسمنتقلشدند(میان

روزیکبار5هفتهبهطولانجامیدودادهبرداریهر7نیز

شمارشتعدادشته دربرگوبا هایهایباالییوبرگها

درپایانآزمایشنیز،تعدادکلشته.پایینیصورتگرفت

مومیایی تعداد همچنین و خیار گیاهان روی زنده هاهای

.ثبتشد
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 یآمار یل هایه و تحلیتجز

مقایسه منظور به مطالعه این شتهیدر درتعداد ها

 نمونه مختلف همچنینروزهای و تیمار هر در برداری

هادرپایانآزمایشازآزمونمقایسهمیانگینتعدادمومیایی

مستقلیآمار )1تی سطح 05/0در شد( استفاده برای.

یهابینتیمارهایمختلفازآزمونآمارمقایسهتعدادشته

واریتجز طرفهیه یک بین2انس اختالف تعیین برای و

محاسبات.استفادهشد3دارمعنیهاازحداقلاختالفگروه

 افزار نرم توسط SPSS(SPSS, 1998آماری رسم( و

.صورتگرفتExcelنمودارهاتوسطنرمافزار

 

 جینتا

ت یز هنگام فعالیت شته جالیرات جمعییروند تغ

  L. fabarumد یتوئیزنبور پاراز

 شکل در که می1همانطور نمونهمشاهده طی شود،

روزپسازشروعآزمایش،باتوجه8درستبرداریاول،

جالیزدار،تعدادشتههایبالبهپایینبودننرختولیدمثلشته

برگباالیی(a-1شکل)دربرگپایینی b-1شکل)، و(

 آنها )مجموع c-1شکل قرار( ترینسطحخود پایین در

داشت درنمونهبرداریدومکهمصادفباشروعفعالیت.

 شتهزنبور بود، افزایشیپارازیتوئید را خود تعداد جالیز

باگذشتزمانوطینمونهبرداریهایسوم،چهارم.داد

شته شمارش پنجم، ادامهو تعداد رشد که داد نشان ها

فعالیت و زنبور جمعیت افزایش علت به اما داشت،

بودهوباشیبیپارازیتیسمیآن،اینافزایشتعدادتدریج

همیکُند بود )راه a-1شکل ،b cو برداری(. نمونه در

تراکمشته38ششممصادفبا روزبعدازآغازآزمایش،

درادامه.هایپایینیبهحداکثرخودرسیدبهویژهدربرگ

تعدادشتهسیرنزولیبهخودگرفتبهصورتیکهدرنمونه

                                                           
1
 Indepentent t-test  

2
 Two-way ANOVA 

3
 LSD 

رویبرگ شته تعداد  P=11/0)هایپایینیبرداریهفتم

،08/3=12،1t)برگ ، باالئی P ،13/12=005/0)های

=12،1t)برگ این روی آنها مجموع همچنین و ها،

(044/0=P ،08/5=12،1t)درمقایسهبانمونهبرداریقبلاز

معنی بطور کاهشدرآن روند این داریکاهشیافتو

برداریهشتمبطورمشابهرویاینبرگتعدادشتهدرنمونه

 پایین)ها برگ :021/0=P ،31/8=11،1tباال برگ ،:

003/0=P ،85/13=11،1tباال برگپایینو ، :012/0=P 

،12/1=11،1t)درمقایسهبانمونهبرداریهفتمادامهداشت

البتهعلتاینکاهشتعدادشته،اشباع(.cوa،b-1شکل)

شدنظرفیتگیاهانودرنتیجهترکگیاهانخیارتوسط

بودشته واقعظرف.ها تکثیریدر اینعلتکه به تگیاهان

سریعیشته طبیعی دشمن به نسبت اشباعآفت بود، تر

شته از بسیاری بنابراین و ترکگیاهانگردید به اقدام ها

.میزباننمودند

شته تعداد درمقایسه که داد نشان شمارششده های

نمونه دفعات تمام اولنمونه)برداری برداری :004/0=P 

،87/10=18،1tدوم ؛ :008/0=P ،71/8=18،1tسوم :؛

001/0=P ،28/18=18،1t013/0:؛چهارم=P ،5/7=18،1t؛

پنجم :005/0=P ،48/10=18،1t؛ششم :015/0=P ،71/7

=14،1t018/0:؛هفتم=P ،01/8=10،1t003/0:وهشتم=P 

،31/17=8،1t شته( رویبرگتعداد طورها هایپایینیبه

(.b-1وa-1شکل)هایباالییبودداریبیشترازبرگمعنی

ت یز هنگام فعالیت شته جالیرات جمعییروند تغ

  H. variegataکفشدوزک 

نمونه شتهدر تعداد اول، برگپایینیبرداری روی ها

a-2شکل) باالیی( b-2شکل)و خود( حداقلتعداد در

داشت قرار . با برداریمطابق گذشتنمونه با بعدی، های

علی بالغزمان فعالیت الروهایرغم و مختلفین سنین

ادامه برداریچهارم نمونه تا رشدتعدادشته کفشدوزک،

روزبعدازآغازآزمایشبهاوجخودرسید،24داشتو

معنی تفاوت که صورتی نمونهبه در شته تعداد با داری
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برداری قبلی اولاریبردنمونه)های پایین: :برگ

001/0<=P،75/58=18،1tبرگباال ، :001/0<=P،4/83

=18،1tباال و پایین برگ ، :001/0<=P ،58/88=18،1t)؛

سومبردارینمونه) برگپایین: :003/0=P ،3/11=18،1t،

برگباال :003/0=P ،74/11=18،1tباال و برگپایین ،:

002/0=P ،42/13=18،1t)باادامهفعالیتمراحل.دادنشان

روند شته تعداد شکارگر، کفشدوزک رشدی مختلف

هاینزولیبهخودگرفتبهصورتیکهتعدادشتهدربرگ

P ،78/5=027/0)،باالیی(P ،87/1=18،1t=21/0)پایینی

=18،1t ) باالیی و پایینی  P=001/0)و ،38/8=18،1t بوته(

داریرموپنجماختالفمعنیبرداریچهاخیاردردونمونه

هایاینروندنزولیکاهشتعدادشتهدربرگ.رانشانداد

،(P ،8/13=18،1t=003/0؛P ،8/10=18،1t=01/0)پایینی

(P ،28/7=18،1t=002/0؛P ،15/4=18،1t=045/0)باالیی

 P=014/0)وپایینیوباالیی ،01/8=18،1t004/0؛=P ،

45/11=18،1t وبهترتیببیننمونه( برداریپنجموششم

برداریششمبههفتمادامهداشت a-2شکل)نمونه ،bو

c.)




 زنبور کاربرد هنگام ،(c) خیار برگ دو هر و( b) باالیی ،(a) پایینی برگ روی( معیار خطای ± میانگین) جالیز شته تعداد -0 شکل

 بانک گیاه حضور در ،Lysiphlebus fabarum پارازیتوئید
Figure 1. Number (mean ± SE) of Aphis gossypii on the: (a) lower; (b) upper; (c) and both cucumber 

leaves when Lysiphlebus fabarum was used alone in the presence of the banker plant 

 

شته تعداد برگمقایسه روی شده شمارش هایهای

دفعاتنمونه در که داد باالیینشان برداریسومپایینیو

(004/0=P ،87/10=18،1t) چهارم ،(008/0=P ،71/8

=18،1t ) پنجم شته(P ،28/18=18،1t=001/0)و تعداد ها،

هایداریبیشترازبرگهایپایینیبهطورمعنییبرگرو

 a-2شکل)باالییبود دفعاتنمونه(b-2و سایر در اما ،

 نشد دیده تفاوت این )برداری، a-2شکل (.b-2و
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 کاربرد هنگام ،(c) خیار برگ دو هر و( b) باالیی ،(a) پایینی برگ روی( معیار خطای ± میانگین) جالیز شته تعداد -6شکل

 بانک گیاه حضور در Hippodamia variegata شکارگر کفشدوزک
Figure 2. Number (mean ± SE) of Aphis gossypii on the: (a) lower; (b) upper; (c) and both cucumber 

leaves when Hippodamia variegata was used alone in the presence of the banker plant 

 

ت همیز هنگام فعالیت شته جالیرات جمعییروند تغ

 د و کفشدوزک شکارگر   یتوئیزمان زنبور پاراز

شکلهمان در که می3طور شتهمشاهده تعداد شود،

رشدبودهویجالیزدرنمونهبرداریاول،درمراحلاولیه

داشت قرار پایینی بسیار سطح در به. توجه با ادامه در

شته دریفعالیتکمدشمنانطبیعی، اینفرصترا جالیز

افزایش شیبمالیمی با را جمعیتخود داشتتا اختیار

اُمتعدادشتهبهاوجخودرسیدکهدرروزسیدهد،بطوری

اختالفمعنی برگو در P=>001/0)یهایپایینداریرا

،1/57=18،1t)یی،باال(001/0<=P،24/58=18،1t)وپایینی

 باالیی P،4/81=18،1t=>001/0)و نمونه( قبلیبا برداری

زماندوعاملکنترلزیستی،درادامهبافعالیتهم.داشت

برداریپنجمشاهدروندتدریجیکاهشتعدادشتهازنمونه

 ششم برگ)تا بین مقایسه پایینهای :021/0=P ،17/4

=18،1t017/0:هایباال،برگ=P ،78/5=18،1tهای،وبرگ

باالیپای نو :011/0=P ،38/8=18،1t نمونه( وهمچنیناز

 P=01/0:هایپایینمقایسهبینبرگ)برداریششمتاهفتم

،08/8=18،1tبرگ هایباال، :025/0=P ،52/8=18،1tو ،

ببرگ و پایین االهای :024/0=P ،37/7=18،1t)بودیم

.(cوa،b-3شکل)

فعالیتهم هیچهنگام در زنبور، زمانکفشدوزکو

دفعاتنمونه تفاوتمعنییکاز تعدادبرداری در داری

رویبرگشته باالیها و پایینی P ،31/0=54/0)یهای

=18،1t ؛P ،28/2=18،1t=15/0؛P ،12/1=18،1t=183/0؛

078/0=P ،41/3=18،1t،128/0=P ،001/0=18،1t؛

44/0=P ،87/0=18،1t P ،07/1=18،1t=24/0و به،

وa-3شکل)دیدهنشد(ترتیبنمونهبرداریاولتاهفتم

3-b.)
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 زمانهم کاربرد هنگام ،(c) خیار برگ دو هر و( b) باالیی ،(a) پایینی برگ روی( معیار خطای ± میانگین) جالیز شته تعداد -7شکل

 بانک گیاه حضور در ،Hippodamia variegata شکارگر کفشدوزک و Lysiphlebus fabarum پارازیتوئید زنبور
Figure 3. Number (mean ± SE) of Aphis gossypii on the: (a) lower; (b) upper; (c) and both cucumber 

leaves when Lysiphlebus fabarum and Hippodamia variegata were used simultaneously in the presence of 

the banker plant 

     

و   L. fabarumد یتوئیبررسی کارآیی زنبور پاراز

 H. variegataکفشدوزک 

کارآییزنبورپارازیتوئیدوکفشدوزکهنگامکاربرد

و همجداگانه یا منظر دو از آنها اوجیزمان مقایسه عنی

تعدادشتهتعدادشته وهمچنینمقایسه وفعالها هایزنده

براساسنتایجبدستآمده،.نشدیدرپایانهرآزمایشتعی

داریبینتیمارهاازنظراوجتعدادشتهجالیزتفاوتمعنی

کاربردیعنیپارازیتوئیدبهتنهایی،کفشدوزکبهتنهاییو)

زیستی کنترل عامل دو هر همزمان داشت( وجود

(001/0<=P ،41/12=25،2F هم(. وحضور زنبور زمان

معنی درکفشدوزکبطور شته باعثکاهشتعداد داری

 پارازیتوئید زنبور فقط که زمانی با ،P==001/0)مقایسه

38/18=18،1F() c-1شکل c-3و کفشدوزک( یا و

P==002/0)شکارگر ،55/13=18،1F()2شکل-c3و-c)

بکارگرفتهشد،گردید  .Hهمچنینفعالیتکفشدوزک.

variegata پارازیتوئید زنبور با مقایسه L. fabarumدر
معنی بطور و کرد مهار را جالیز شته بهتری نحو داریبه

شد دیده کفشدوزک حضور در شته کمتری تعداد

(018/0==P،88/8=18،1F()1شکل-c2و-c.)

شته خصوصتعداد در بدستآمده، اساسنتایج بر
هایزندهوفعالرویگیاهاندرپایانهرآزمایش،تفاوت

داشتمعنی وجود مختلف تیمارهای بین داری
(001/0<=P ،88/43=27،2F تیمارهایاولو(. مقایسه در

دومکههرکدامازدشمنانطبیعیبهصورتجداگانهبکار

کفشدوزکگرفته پارازیتوئیدنقششدند، زنبور نسبتبه
 داد نشان شته تراکم کاهش در ،P=>001/0)مؤثرتری

21/37=18،1F.)زماندوعاملکنترلدرمقابل،کاربردهم

زنبور که زمانی با مقایسه در خیار گیاهان روی زیستی
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P=>001/0)پارازیتوئید ،52/55=18،1F ویاکفشدوزک(
 P==002/0)شکارگر ،21/13=18،1F بکار( تنهایی به

داریباعثکاهشتعدادبیشتریگرفتهشدند،بهطورمعنی

(.1جدول)جالیزشدشته
رویگیاهاندراینمطالعههمچنینتعدادمومیایی ها

اززنبوراستفادهخیار،درپایانآزمایش هاییکهدرآنها

هادرتیماریکهمیانگینتعدادمومیایی.شمارششدشد،

بهتنهاییبکارگرفتهشد،درمقایسهL. fabarumزنبور

زنبورهم تیماریکه در اینتعداد کفشدوزکبا با زمان
H. variegataمعنی تفاوت شد، گرفته رابکار داری

 نداد P==225/0)نشان ،58/1=18،1F)( (.1جدول

در اوج جمعیت روی هر دو برگ پایینی و باالیی خیار و همچنین ( شته جالیز)ها تعداد شته( اریمع یخطا ±)ن یانگیم -0جدول 

به ها، برای عوامل مختلف کنترل زیستی ک گیاه خیار در انتهای آزمایشیهای مومیایی شده روی های زنده و شتهتعداد شته

 زمانتنهایی یا هم
Table 1. Mean (±SE) number of aphids (A. gossypii) at peak stage on the both lower and upper cucumber 

leaves, and number of live aphids and mummified aphids on a cucumber plant at the end of the 

experiments for each biological control agent and combined agents  

Treatments  Number of aphids 

at peak stage 
 Number of alive 

aphids 
 Number of 

mummified aphids 

L. fabarum   123.5 ± 16.2 a
  357 ± 26.7 a

 
 145 ± 22.9 a

 

H. variegata   70 ± 6.9 b
  189 ± 6.9 b

 
 - 

L. fabarum and H.variegata   40.3 ± 4.14 c
  145 ± 9.7 c

 
 177 ± 11.8 a

 

*Means with the similar letters within each column, were not significantly different (ANOVA, LSD, P>0.05). 

 

 بحث

دارنرختولیدمثلهایبالها،اصوالمادهدراجتماعشته

دارایاهمیتمیباشندکهبهپایینیدارند،اماازاینلحاظ

تولیدکنندهعنوانشته نتاجیهستندکههریهایمؤسس،

.هایبزرگخواهنددادکدامدرادامهفصلتشکیلکلنی

چهدشمنانطبیعیبتوانندتعدادیازاینمادهبنابراینچنان

پارازیتهکنندویاموردتغذیهقراردهند،ازهایبال داررا

.هآفتبطورجدیپیشگیریخواهندکردرشدنماییشت

پارازیتوئیدزنبورپارازیتیسمروندحاضریمطالعهدر

L. fabarum،ازبعدهفتهسهتاکهاستبودهایگونهبه

پایینینسبتاسطحدرراجالیزشتهجمعیتآزمایش،آغاز

آفتنسبتبهزنبوربهیتکثیرشتهادامه،دراماداشت،نگه

زنبور و افتاد اتفاق افزایشجمعیتشته که بود صورتی

قادربهمهارتعدادشتهنبودهاست؛البتهبایددرنظرداشت

زنبور مدیونL. fabarumکه میزانیازموفقیتخودرا

 حامل گیاه سیستم از باقال-باقال"استفاده سیاه بوده"شته

است کارب. با ارتباط در حامل، گیاه نکتهاینذکررد

پارازیتهدرپارازیتوئیدزنبورترجیحکهاستضروری

گیاهرویبرمستقرشتهبامقایسهدرآفتشتهگونهکردن

تأثیرتحتشدتبهراسیستماینکارآییتواندمیحامل،

بهمنجرکهچرا،(Prado et al., 2015)دهدقرار

آفتشتهرویبهحاملگیاهازپارازیتوئیدزنبورجابجایی

شدخواهداصلیمحصولدر رویدیگریمطالعهدر.

بهزنبوردسترسیهنگام،L. fabarumپارازیتوئیدزنبور

مستقرجالیزهایشتهماده،زنبورهایشته،مختلفگونهدو

معنیخیارگیاهروی بطور سیاهیهاشتهازداریبیشتررا
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 ,.Astaraki et al)کردندپارازیتهحاملگیاهرویباقال

آفتیشتهبهپارازیتوئیدزنبورذاتیترجیحاین(.2018

دورترمکانیدرکاوشگریبهزنبورترغیببهمنجرتواندمی

رامؤثرترکنترلیسیستمیکوگرددحاملگیاهاناز

 ,.Prado and Frank, 2014; Prado et al)شودموجب

2015 ازباالییدرصدمیرودانتظارشرایط،ایندر(.

پارازیتهمنظوربهراحاملگیاه،L. fabarumزنبورهای

درونکهزنبورهاییاکثرعالوهبه.کنندترکآفتکردن

گیاهرویبرگشتنجایبهاند،افتهینموورشدآفتشته

موردمجددااصلیمحصولرویراآفتیشتهحامل،

دهندیمقرارحمله آنازبعدوپنجمبردارینمونهنتایج.

حامل،گیاهازاستفادهرغمعلیکهدادنشانمطالعهایندر

سیرازمانعاستنتوانستهL. fabarumپارازیتوئیدزنبور

درکهطوریبهگردد،جالیزشتهجمعیتطغیانوصعودی

رویبرفعالوزندههایشتهتعدادمیانگینآزمایش،پایان

اختالفنظراینازکهشدشمارشعدد357خیارگیاههر

.دادنشانمطالعهموردتیمارهایسایرباراداریمعنی

،H. variegataکفشدوزکحاضرپژوهشدر

جمعیترشدکردنمحدوددربهتریمراتببهعملکرد

اوجکهچراداد،نشانپارازیتوئیدزنبوربهنسبتجالیزشته

پایینجمعیتیدامنهدرکفشدوزکحضوردرشتهجمعیت

درزندههایشتهتعدادهمچنینوپیوستوقوعبهتری

کاربردبامقایسهدرکفشدوزکحضوردرآزمایشپایان

L. fabarumپارازیتوئیدزنبور بودکمتر شکبدون.

نیز"باقالسیاهشته-باقالگیاه"حاملگیاهسیستمازاستفاده

استبودهمؤثرطبیعیدشمناینموفقیتدر ایندر.

گلخانهسفیدبالککنترلمنظوربهتحقیقیدرارتباط،

Trialeurodes vaporariorum،سنازاستفادهطریقاز

 :Macrolophus caliginosus (Hemipteraشکارگر

Miridae) Lapsana communisحاملگیاهسیستمو

نشاننتایج،Aleyrodes proletellaسفیدبالکمیزبان

منبعکیبعنوانایبالقوهبطورتوانستسیستماینکهداد

وبگیردقراراستفادهموردشکارگرهابرایمهمغذایی

وشکارگرسنکارآییافزایشباعثداریمعنیبطور

(.Bink et al., 1980)شودآفتتراکمکاهش

بهترین،یجارمطالعهدرآمدهبدستنتایجاساسبر

وL. fabarumزنبورزمانهمکاربردهنگامعملکرد

بامقایسهدروآمدبدستH. variegataکفشدوزک

مرحلهدریکمترشتهتعدادداریمعنیبطورتیمارهاسایر

ایندرهمچنین.رسیدثبتبهشتهازتریپایینجمعیتاوج

.بودکمترینآزمایش،پایاندرزندههایشتهتعدادتیمار،

دوزمانهمکاربرددیگری،مطالعهدرما،نتایجباهمسو

 Aphidiusپارازیتوئیدزنبورشاملزیستیکنترلعامل

colemaniشکارگریپشهوAphidoletes 

aphidimyzaراآمیزیموفقیتنتایجشیرین،فلفلروی

 ,Hansen)دادنشانایگلخانهآفتهایشتهکنترلدر

کنترلعاملدوکاربردمورددرمشابهیمطالعهدر(.1983

 Diaeretiellaپارازیتوئیدزنبورزیستی،

rapae (M'Intosh)اینقطههفتکفشدوزکو

Coccinella septempunctata (L.)،دادنشاننتایج

بهمنجرداریمعنیطوربهعاملدواینزمانهمکاربردکه

Brevicoryne brassicae (L.)کلمشتهجمعیتکاهش

عواملاینازکیهریجداگانهکاربردبامقایسهدر

(.Acheampong and Stark, 2007)گردید

اولتیمارهایبرخالفکهدادنشانحاضرمطالعهنتایج

هایبرگرویجالیزشتهتعدادداریمعنیبطورکهدومو

سومتیماردربود،باالییهایبرگازبیشترخیارپایینی

کفشدوزکوL. fabarumزنبورزمانهمکاربردعنیی

H. variegata،گیاهپایینیهایبرگدرهاشتهتعداد

هایبرگباداریمعنیتفاوتمختلفهایزماندرخیار

تفاوتازناشیتواندمینتایجاینهرچند.ندادنشانباالیی

برگتربزرگاندازهعنییخیارهایبرگیاندازهدر
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کهمیرسدنظربهاماباشد،باالییبرگبامقایسهدرپایینی

کمبوددلیلبهطبیعی،دشمندوزمانهمکاربردهنگامدر

پایینیهایبرگدرمستقرهایشتهازمصرفمیزبان،شته

شتهتعداددردارمعنیتفاوتعدمبهمنجروافتهیافزایش

.استشدهخیارگیاهازبخشدوایندر

وشکارگرهامیان1ایرستهدرونشکارگریپدیده

یصورتبهباشد،یم2نامتقارننوعازمعموالپارازیتوییدها

دیتوئیپارازنابالغمراحلازشکارگرتغذیهاحتمالفقطکه

ینمشکارگرازهیتغذبهقادردیتوئیپارازوداشتهوجود

باشد درونشکارازتغذیهدرشکارگرترجیحمیزانالبته.

متفاوتمختلفهایگونهدر(شدهپارازیتهمیزبان)ایرسته

پارازیتهمیزبانازفقطشکارگرانازبعضیچهچناناست،

ای،(Rosenheim et al., 1995)کنندمیتغذیهنشده

دهندمینشانخودازراهامیزباناینازتغذیهبهتمایل

(Sunderland et al., 1997)،بعضیمقابلدر

خوردنبرایراشدهپارازیتههایمیزبانفقطشکارگران

Fritz, 1982)دهندمیترجیح ترجیحدالیلالبته(.

هایویژگیچونعواملیبهوبودهمتنوعبسیارشکارگر

استراتژیتحرک،میزانمانند)ایرستهدرونشکار

)وشکارگری، )...Hindayana et al., 2001)،

کلنیتراکموسنمانند)3ایرستهخارجشکارخصوصیات

)میزبان )Lucas et al., 1998)،درونشکارگریگونه

ایرسته (Provoset et al., 2003 اندازههمچنینو(

 Hindayana et)شکارگرایتغذیهخصوصیاتونسبی

al., 2001 داردبستگی( کههنگامیحاضرمطالعهدر.

شمارشآزمایشپایاندرخیارگیاهانرویمومیاییتعداد

اولتیماربینهامومیاییتعداددرداریمعنیاختالفشد،

پارازیتوئیدزنبورفقطکاربرد) همکاربرد)سومتیمارو(

کفشدوزکوپارازیتوئیدزنبورزمان نشدمشاهده( این.

                                                           
1
 Intraguild predation 

2 
Asymmetrical intraguild predation 

3
 Extraguild prey 

،(Toosi et al., 2016)قبلیمطالعهنتایجباهمسونتیجه

رشدیمختلفمراحلتمایلعدمیدهندهنشان

درونشکارگرعنوانبه)H. variegataکفشدوزک

ایرسته L. fabarumزنبورنابالغمراحلازتغذیهبه(

مهمنکتهاینمؤیدعبارتیبهوبوده(ایرستهدرونشکار)

4تداخلینوعازطبیعیدشمندواینتعاملکهاست

آمیزموفقیتدالیلازیکیتواندمیکهاینتیجهباشد،نمی

باشدزیستیکنترلعاملدواینزمانهمکاربردبودن در.

زمانهمکاربردحاضر،مطالعهنتایجبراساسومجموع

 .HکفشدوزکوL. fabarumپارازیتوئیدزنبور

variegataیهابوتهرویجالیزشتهمؤثرکنترلبهمنجر

.گردیدخیار

 گزاریسپاس

پژوهشیمعاونتمالیهایحمایتازبدینوسیله

گرنتشماره)اهوازچمرانشهیددانشگاه

.گرددمیقدردانی(28247/02/3/17

                                                           
4
 Interference interaction 
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Abstract 
 

Background and objectives 
The cotton aphid, Aphis gossypii, is an important pest on greenhouse crops such as 

cucumber. Natural enemies have often been used successfully to control greenhouse pests. 

Among different pests, aphids are particularly difficult to control biologically because of 

their high reproductive rate.   

Materials and Methods 
In this study, the effects of separate and simultaneous application of the parasitoid wasp 

Lysiphlebus fabarum and the predator ladybird beetle Hippodamia variegata were studied to 

control A. gossypii on cucumber as an integrated pest management program. The replicates 

(n= 10) in all treatments included 10 cucumber plants in separate pots and were infected 

with five winged A. gossypii, placed in a cage with a banker plant system of Vicia fabae-

Aphis fabae. With the introduction of mummified aphids on a bean shoot (every two days), a 

pair of male and female adult ladybird beetles (every three days) or simultaneous application 

of both biocontrol agents, the numbers of aphids were counted in the three treatments. 

Results 
The results revealed that the parasitoid wasp L. fabarum was unable to control A. gossypii by 

itself, but H. variegata performed better. The best performance was observed for simultaneous 

application of both biocontrol agents. Moreover, in the combined agents’ treatment, the number 

of A. gossypii on both lower and upper cucumber leaves was not significantly different 

compared to other treatments in which biological agents were used separately. The number of 

mummified aphids did not differ between treatments at the end of the experiments. This is 

indicative of the tendency for ladybird beetles to feed on different growth stages of non-

parasitized aphids compared to parasitized aphids containing immature stages of L. fabarum.  

Discussion 

The results indicate that the simultaneous application of both biocontrol agents is effective 

for the control of A. gossypii, although more research under greenhouse condition is needed. 
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