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  روی کفشدوزکبوپروفزین پالیزین و ، های معدنی  روغن اثرات کشندگی و زیرکشندگی

 Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae) شکارگر
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 چکیده

های گیاهی محسوب می  شپشک از شکارگران مهم Cryptolaemus montrouzieri Mulsant کفشدوزک

 روغن-2و  1؛شاملتیمار  9در  این غلظت،اثر سه ترکیب در غلظت توصیه شده و نصف در این تحقیق، . شود

 -6و  5، درصد یک و 5/0( مایونز)روغن امولسیون غلیظ  -4و  3درصد،  یکو  5/0 (EC) معدنی امولسیون شونده

این  روی( شاهد)آب  -9و  در هزار 5/0و  25/0 بوپروفزین -8و  7 ،در هزار 5/2و  25/1 کش پالیزین صابون حشره

به سن چهارم و حشرات کامل  هایالرو وری و روی به روش غوطه مرحله تخمروی  هاتیمار. بررسی شد شکارگر

روغن . اجرا شدند ،های آلوده به شپشک آردآلود بعد از رهاسازی کفشدوزک صورت پاشش مستقیم روی نهال

تیمار . درصدی روی تفریخ تخم تیمار شده در مقایسه با شاهد ایجاد کرد 4/43کاهش ( درصد یک)مایونز 

درصد  40و  5/35، 6/36های نر و ماده به ترتیب  در هزار روی الروهای سن چهارم و کفشدوزک 5/0بوپروفزین 

در هزار  5/0با بوپروفزین های تیمار شده  میانگین طول عمر در ماده. دار نسبت به شاهد ایجاد کرد تلفات معنی

در حدود یک چهارم ( عدد 1/26)و میانگین تعداد تخم ( روز 8/87)برابر کمتر از شاهد  8/2در حدود ( روز 9/30)

در ( E=24.6)درصد  5/0، روغن مایونز IOBCبر اساس استاندارد . بود( عدد 114)میانگین تعداد تخم در شاهد 

و بقیه ترکیبات ( گروه سه)در گروه با خطر متوسط ( E=84.1)در هزار  5/0 ، بوپروفزین(گروه یک)خطر  گروه بی

ترکیبات مذکور در نصف غلظت توصیه شده نسبت به غلظت . بندی شدند طبقه( گروه دو)در گروه با خطر جزئی 

 دهتوان از نصف غلظت توصیه ش می بنابراین .های آزمایش شده داشتند توصیه شده اثر سوء کمتری روی ویژگی

ی ها شپشک کنترلهای مدیریت  در برنامه C. montrouzieri کفشدوزکدر تلفیق با  ترکیبات مورد آزمایش

 .بهره برد مرکباتهای  در باغ آردآلود و بالشک

 

 *مرکبات کش، صابون حشره شکارگر، های گیاهی، شپشک : ها کلیدواژه
 

                                                           

 معصومهضیايیدکتر:دبیرتخصصی 
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مقدمه
 مرکبات عنوان به يک باغی محصول جايگاهمهم

کشورويژه اقتصاد در .داردايرانای محصول بهاين

مازندرانخصوص استان محصوالت،در جمله عمدهاز

مرکباتدرامرتولیداستانايننقشباغیبهشماررفتهو

9312درسالمذکوردراستان.استچشمگیردرکشور

میزانهکتاروهزار3/999مرکباتزيرکشتسطحکل

توجه.گزارششدهاستتنهزار2300تولیدآنبرابر با

اين به سوم رتبه که تولید درنباغباتمحصوالمیزان ی

استان،(میلیونتن1/2)کشورمربوطبهمیوهپرتقالاست

رتبهاولتولیدکنندگاندردرصدی4/29باسهممازندران

دارد قرار (Ahmadi et al., 2018)پرتقالکشور اين.

 حالیاستکه شپشکگیاهیهایشپشکدر جمله از

 :.Planococcus citri Risso (Hem،آردآلود

Pseudococcidae)مرکباتوبالشک،Pulvinaria 

aurantii Cockerell (Hem.: Coccidae)بهعنوان

باغترينمهم آفات شمال مرکبات های مطرحکشور

 و میخسارتبوده  ,Esmaeili)کننداقتصادیايجاد

1996; Mafi Pashakolaei, 1997; Hashemi, 

جهترشداقتصادیوکاهشريسکتولیدو(.2006

آورعواملزيانکنترلبهحداقلرساندنضرروزيان،

 مرکبات جمله از آفات تلقیمذکور مهم امری

.شودمی

انواعحشرهبررسیمنابعنشانمی ازکشدهدکه ها

آلیبرایکنترل ترکیباتفسفره طیفوسیعیاز جمله

شپشک شدهگیاهیهای  Mangoud and)اندتوصیه

Abou-Setta, 2012; Nourbakhsh, 2020) در.

حشره ما ديازينونکشکشور کلرپیريفوس، نظیر ،هايی

گوزاتیونواتريمفوسدرباغبوپروفزين ماالتیون، های،

 علیه مرکبات وبالشک توصیه آردآلود شپشک و

می  ;Mafi Pashakolaei, 1997)شوندمصرف

Damavandian, 2006; Nourbakhsh, 2020.)

روغن از بهاستفاده مذکور حشرات کنترل برای نیز ها

 پیشنهاد عملی طور استفاده استو شده

(Damavandian, 2006; Rajabpour et al., 

2008 حشره(. صابون مذکور، موارد بر کشازعالوه

گیاهیهایجملهترکیباتیاستکهبرایکنترلشپشک

شده Dreistadt et al., 2007)استتوصیه صابون(.

ايرانحشره پالیزينابکشدر توسطشرکتکیمیا9نام

درهزارتوصیه5/2تا5/9هایسبزآورتهیهودرغلظت

است شده است. نارگیل روغن ترکیب، اين مؤثر ماده

 Kabiri and)استکهباعصارهاکالیپتوسمخلوطشده

Amiri-Besheli, 2012 کنترل(. در پالیزين نقش

استمثبتP.citriشپشکآردآلود، گزارششده به.

افزايشغلظتکهطوری آنبا 5/0از از3تا هزار در

زنده 91مانیشپشککاستهشدودرباالترينغلظتتا

 ايجاد تلفات .(Ahmadi et al., 2012)کرددرصد

همچنین بالشکمرکباتاينترکیبکاربرد کنترل در

(.Halagisani et al., 2018)بودموثر

بهروششیمیايیبهگیاهیهایکنترلمؤثرشپشک

کهبدنآنهاتوسطقشرمومیپوشیدهشدهبسیاردلیلاين

دشواراست رويهسموموکاربردبیباعثاينموضوع.

رویموجوداتغیرهدفشدهوتکراردفعاتسمپاشی

 Feranco et)نامطلوبیبههمراهدارداثرزيستومحیط

al., 2004 علمیکفشدوزک(. نام با کريپتولموس

Cryptolaemus montrouzieri Mulsantعنوان به

درکنترليکیازشکارگرانفعالدرباغ هایمرکبات،

گونه شپشکبیولوژيک مختلف وهای آردآلود های

 Heidari and)شودهادرسراسردنیااستفادهمیبالشک

Copland, 1992; Obrycki and Kring, 1998).
 کفشدوزک تخماين از مؤثری بالشکتغذيه های

هایمرکباتداردوحضورتماممراحلرشدیآندرباغ

 ,.Gharizadeh et al)تأيیدشدهاستاينآفتآلودهبه

2004; Aghajanzadeh et al., 2016.) يک در

کريپتولموس کفشدوزک که شد مشخص بررسی

طبیعی دشمنان بین در را نسبی فراوانی درصد بیشترين

                                                           
1-Palizin 
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.(Bozorgamirkalaee, 2016)ردبالشکمرکباتدا

برنامه کنترلدر برای آفات تلفیقی مديريت های

شپشک ها، بهبايد نسبت طبیعی دشمنان حساسیت

شودکشآفت گرفته نظر در رفته کار به های غلظت.

شده توصیه هزار2)کلرپیريفوس در نمای( و نشو بر

منفی اثرات کريپتولموس کفشدوزک نابالغ مراحل

(Mostafaloo et al., 2012a)تداش کشاينحشره.

تلفیق کنهدر با هزار2/0)کشآبامکتین در روغ( نو

مانیودارزندهموجبکاهشمعنی(درصديک)ولک

 هایمادهباروری کفشدوزککريپتولموسهفتروزه

 هایکشحشره(.Mostafaloo et al., 2012b)شد

نسبت به ايمیداکلوپريد و مادهمیلی500ديازينون گرم

 ترتیب به لیتر در 23مؤثر روی53و تلفات درصد

کردندهایکفشدوزککريپتولموستخم ضمن.ايجاد

اين تخمکه میزان عمر، طول ازروی بسیاری و ريزی

داشتند منفی اثر کفشدوزک اين زيستی خصوصیات

(Alvandy et al., 2013.)

 ،ايراندر منابعیدر مورد رویمعدنیهایروغناثر

میزانبهموجوداستکهC. montrouzieriکفشدوزک

 ;Toorani et al., 2017)پرداختهاينترکیباتکشندگی

Saedi et al., 2018)بهپارامترهایتولیدمثلیاشارهلیو

وکشبوپروفزينحشرهدواثربررسیدرمورد.نشدهاست

 کفشدوزکپالیزين استنیزروی نشده يافت منبعی با.

 توجه به مذکور ترکیبات کاربرد آفات باغعلیه هایدر

وضرورتبررسیخصوصشمالکشوربهايرانمرکبات

حاضرتحقیقدر،رویکفشدوزککريپتولموسهاآنثیرأت

 اثر ترکیب سه حشرهشامل روغنصابون پالیزين، کش

برخیازکشندگیوکشبوپروفزينرویمعدنیوحشره

 تولیدمثلی و زيستی  .Cکفشدوزکخصوصیات

montrouzieri استانداردبررسی اساس بر ترکیبات و

.بندیشدندگروه9کنترلبیولوژيکالمللیسازمانبین

                                                           
1- International Organization for Biological and 

Integrated Control of Noxious Animals and 

Plants (IOBC) 

اه مواد و روش
 پرورش کفشدوزک

آردآلود شپشک از کفشدوزک پرورش برای

هاشپشک.بهعنوانطمعهاستفادهشد P. citriمرکبات

کفشدوزک هایو انسکتاريوم از دراولیه واقع

 آمل بیولوژيک کنترل آزمايشگاه اتاقکوتهیه در

پرورش رطوبتنسبی25دمایبا سلسیوس، 00درجه

 نوری دوره و 94درصد و ساعت90ساعتروشنايی

میوه روی حلوايیتاريکی کدو  Cucurbitaهای

moschata Duchesne ex Poir.ندشدتکثیر پساز.

کفشدوزک زيستتکثیر در شکارگر اين از هاسنجی،

.شداستفاده

 تیمارهای آزمایش  

ترکیب مورد غلظتآزمايشات در شده درتوصیه

مرکباتباغ Nourbakhsh, 2020)استانهای و(

آمادهودر(توصیهشدهغلظتنصف)زيرکشندهغلظت

:تیمارهاشامل.ندهااستفادهشدآزمايش

معدنیامولسیوندرصدروغن5/0و9هایغلظت-2و9

ولک سايان مايونز سولفوناسیونغلیظيا درجه %90با

شرکتسايانشیمی

امولسیونشوندهدرصدروغن5/0و9هایغلظت -4و3

(EC)12شرکتغزالشیمیبادرجهسولفوناسیون%

5/2هایغلظت-2و5 صابون25/9و هزار در

پالیزينحشره سبزآورکش کیمیا %25±5)شرکت

(روغننارگیل

غلظت-9و0 5/0های حشره25/0و هزار کشدر

40بوپروفزين آپالود)درصد تجاری نام (®با

نوهیاکوژاپنشرکتنیهون(SC)سوسپانسیونتغلیظشده

(شاهد)آب-1

 های اثر سموم روی کفشدوزک آزمایش

 آزمایش روی تخم 

تخم از آزمايش همبرای های و ساعته24سن

شد استفاده کفشدوزک . که ترتیب ابتدابدين در

هاتخم کفشدوزک شپشکازی تخم کیسه البالی
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مرکبات شمارششدندجمعآردآلود و آوری ازپس.

دادن صافیقرار کاغذ هاتخم،روی مدت ثانیه5به

ورغوطه(شاهد)هایسمیتهیهشدهوآبدرونمحلول

(Mostafaloo et al., 2012a)ندشد یهاسپستخم.

تانگهداریساعتيکبهمدتدردمایاتاقتیمارشده

ش .نددخشک تخمهر طور پتریبه داخل جداگانه

 پالستیکی قطر سانتی9به شرايطمتر در و داده قرار

)اتاقکپرورش رطوبت25±9دمای سلسیوس، درجه

ساعتروشنايیو94درصدودورهنوری20±90نسبی

عددتخم20تعداد.شدندنگهداری(ساعتتاريکی90

تبديلهاتازمانوضعیتتخمدرهرتیماراستفادهشدو

 شفیرگی مرحله به آنها شدن قرارروزانه بررسی مورد

گرفت دوره. طول تخم، تفريخ جنینی،درصد های

کفشدوزک شفیرگی و شفیرگی پیش الروی،

.گیریويادداشتشدنداندازه

 آزمایش روی الرو سن چهارم و حشرات کامل

هاینارنجيکسالهآلودهبهنهالازبرایاينمنظور

آردآلود .گرديداستفادهشپشک سازیآلودهجهت

هانهال کیسه، تخم وجمعشپشکآردآلودهای آوری

برگ پورهروی تا شدند داده قرار خروجها پساز ها

ازیمناسبجمعیتپسازتشکیل.رویگیاهمستقرشوند

هاکفشدوزک،آفت گیاه شدندرهاسازیروی در.

هرواحدآزمايشیشاملآزمايشرویالروسنچهارم،

عددالرو90يکاصلهنهالدرنظرگرفتهشدوتعداد

 چهارم رهاسازیشديکروزهسن نهال رویهر در.

 هرواحدآزمايشیشاملدواصلهموردحشراتکامل،

يکجفتنروماده95نهالدرنظرگرفتهشدوازتعداد

تکراروزه هر گرديددر استفاده ر . از رهاسازیبعد

جهتجلوگیریازفرارحشرات،هريکازکفشدوزک

قفسگلدان وسیله به پوشیدههایتوریسیمیکامالها ً

يکسمپاشسپسهرنهالدرداخلقفسبهوسیله.شد

محلولدستی کامل طور به نظر ترکیباتمورد پاشیبا

بعدزندهتعدادحشرات.(Toorani et al., 2017)شد

هایخامبااستفادهیانگیندادهومساعتشمارش24از

شدندتیلتونبهدرصدتلفاتتبديل-ازفرمولهندرسون

(Henderson and Tilton, 1955.)کهباتوجهبهاين

مراحلبررسیرویگیاهچهازنظرحشراتدنبالکردن

تیمارزيستیمختلف الروهاپساز بررسیتعدادنیزو

هاالبالیکهتخمباتوجهبهاين)تیمارشدههایبالغتخم

می داده قرار شپشکآردآلود تخم دنشوکیسه ممکن(

زندهحشراتبنابراين،بودازدقتکافیبرخوردارنباشد

 مانده بیشتر بررسی برای پتری منتقلبه ظروف درو

 گلخانه رطوبتنسبی21±9شرايط سلسیوسو درجه

برایشبیهسازیشرايط.نگهداریشدنددرصد90±20

 باقیماندهآزمايشو سمومتماسحشراتبا هایبرگ،

تیمارشده برگازگیاهچیدهوکفپتریبا بهطورها

شد درموردالروهایسنچهارم.کاملپوشانیده پس،

ازتیمار پیشسنچهارمالرویهطولدور، شفیرگیو،

 بررسی شفیرگی مقايسه شاهد با شدو خروج. پساز

ريزیحشراتکامل،افرادنرومادهجفتوپسازتخم

تخم تفريخ شددرصد محاسبه ها سن. الرو خروج با

 تعداد تیمار هر از پتری30يک، در الرو هایعدد

حشرات ظهور تا روزانه طور به  و داده قرار جداگانه

.کاملبررسیشدند

 کفشدوزکحشراتکاتیماردر مادهمل، هاینرو

باهمجفتوهرجفتدرپتریزندهماندهازهرتیمار

طولعمرومیزانتخمريزیتا.جداگانهقراردادهشدند

هاتغذيهکفشدوزک.پايانعمرموردبررسیقرارگرفت

هایآلودهبهشپشکازگیاهانتیمارشدهانجامبابرگ

رچندروزتعويضوهربرگدرصورتکمبودطعمهه

تعويضشدهابتداازنظراحتمالوجودهایبرگ.شدمی

صورتمشاهده در دقتبررسیو تخمکفشدوزکبا

می يادداشت و شمارش آن تعداد شدتخم آخر،. در

بندیهوگر آزمايش مورد استانداردترکیبات اساس بر

براساسشاخصاثرالمللیکنترلبیولوژيکسازمانبین

E)9کل Stark et al., 2007)انجامشد( برای(. ابتدا

میر مرگو درصد محاسبه پساز شاخص، اين تعیین

                                                           
1-Total Effect Index 
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 ازایهر(M)اصالحشده به تولیدشده نتاج میانگین ،

هایحاصلازمیانگینبااستفادهازداده(R)حشرهماده

هایهرتیمارطبقفرمولنتاجتولیدشدهازکفشدوزک

:زيرمحاسبهشد
R = Rt / Rc 

 = Rهایتولیدشدهبهازایهرحشرهمادهمیانگینتعدادتخم

هایتولیدشدهبهازایهرحشرهمادهمیانگینتعدادتخم

 = Rtدرتیمار

هایتولیدشدهبهازایهرحشرهمادهمیانگینتعدادتخم

 =Rcدرشاهد

تعیینمقدار R)سپسبا شاخصاثرکلطبق(M)و( ،

:زيرمحاسبهشدفرمول

E = 100% - (100% - M) × R 

  E = کشاثرکلهرآفت  

  = M  درصدمرگومیراصالحشده

 = R  مادهحشرههرازایبهشدهتولیدهایتخمتعدادمیانگین

تعیینمقداراثرکل،هرآفت ازسپسبا استفاده کشبا

بندیطبقهIOBC هشدهتوسطگروهئبندیزيراراگروه

:(Stark et al., 2007)شد

E < 30% (harmless)خطربی:گروهيک

(slightly harmful)باخطرجزئی:گروهدو
30 < E < 79% 

 (moderately harmful)باخطرمتوسط:گروهسه

80 < E <98%
E > 99%(harmful)زيانبار:گروهچهار

تصادفیآزمايش اجرادرسهتکراردرقالبطرحکامالً

درصدو5هاباآزمونتوکیدرسطحمقايسهمیانگینو

.انجامشد SAS (2002) باکمکنرمافزار



 نتایج

 اثر سموم روی تخم

تخم تفريخ کفشدوزکدرصد  .Cهای

montrouzieriروغن تأثیر معدنی،تحت های

اختالف آزمايشگاه شرايط در پالیزين و بوپروفزين

دادمعنی نشان شاهد با مقايسه در تیمارها بین داری

(F=41.0, df=8,18, P<0.0001 با(. نتايج، طبق

درمقايسهباکاربردترکیباتموردآزمايش،تفريختخم

 تفريخ درصد کمترين و يافته کاهش 2/52)شاهد

،هردرصدبوديکمربوطبهتیمارروغنمايونز(درصد

چند روغنمايونز و )درصد5/0بیناينتیمار 2/29با

تفريخ معنی(درصد نداشتتفاوتآماری وجود داری

9جدول) 25/9هایدرغلظت(. پالیزين5/2و درهزار

 ترتیببا 15به درصدتفريختخمبعدازشاهد3/13و

.باالترينخروجالروسنيکمشاهدهشد(درصد900)

پالیزيندرمقايسهباشاهدازدوغلظتبینکهبهطوری

طولدوره.داریوجودنداشتنظرآماریاختالفمعنی

تخم در معنیجنینی اختالف شده تیمار درهای داری

 داد نشان شاهد با  ,F=19.95, df=8, 261)مقايسه

P<0.0001()باروغنهاتخمتیمار(.9جدولECيک

نسبتبهشاهدبهرا(روز0/9)درصدزمانتفريختخم

داریافزايشدادطورمعنی روغن. بینتیمارهایشاهد،

EC مايونز و5/0و بوپروفزين غلظت دو هر درصد،

درداردرهزارازنظرآماریاختالفمعنی25/9پالیزين

.مشاهدهنشددرصد5سطح

ال دوران يکطول  ,F=12.96, df=8)رویسن

253, P<0.0001) سندو ،(F=4.38, df=8, 249, 

P<0.0001) سه سن ،(F=3.46, df=8, 243, 

P=0.0008) چهار سن ،(F=4.15, df=8, 240, 

P=0.0001) شفیره پیش ،(F=3.32, df=8, 234, 

P=0.0013 ) شفیره  ,F=3.15, df=8, 233)و

P=0.0021)اختالف بهشاهددارینسبتبهطورمعنی

(.9جدول)داشتند

بوپروفزين با تخم تیمار يکپساز سن الروهای

میانگین5/2درهزاروپالیزين5/0 درهزاربهترتیببا

1/5 الروی2/5و دوره تیمارها ساير به نسبت روز

شاهدطوالنی با مقايسه در اختالف اين و داشتند تری

طولدورهرشدیالروسندودرتیمارهای.داربودمعنی

25/0بوپروفزين پالیزين5/0و و هزار هزار5/2در در

معنی طور به شاهد با مقايسه بوددر بیشتر .داری
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پس از تیمار مرحله تخم با  Cryptolaemus montrouzieri مراحل زیستی نابالغ کفشدوزک( معیارخطای ±میانگین)درصد تفریخ تخم و طول دوره رشدی  -1جدول 

 های معدنی، بوپروفزین و پالیزین در شرایط آزمایشگاه روغن
Table 1. Percentage of egg hatching and immature developmental period (mean±SE) of Cryptolaemus montrouzieri treated at egg stage by 

mineral oils, buprofezin and palizin in laboratory condition 

Treatments 

(ml/lit) 

Egg 

hatching 

(%) 

(n=60) 

 Developmental time (days) (Mean ± SE) 

Egg (n=30) Larva 

 I 

 

Larva II Larva  

III 

Larva IV Total larval 

period 

Prepupa Pupa 

 

Control 100±0.0 a 8.0±0.0 c 4.0±0.0 f 

 (n=29) 

4.0±0.0bc 

(n=29) 

4.6±0.1ab 

(n=29) 

4.2±0.2 bc 

(n=29) 

17.0±0.3 bc 6.2±0.1 ab 

(n=27) 

10.2±0.1 bc 

(n=27) 

 

Oil (EC) 5 78.3±0.3c 8.2±0.0 bc 4.7±0.3 cde 

(n=29) 

 

4.4±0.2 ab 

(n=28) 

4.1±0.2 bc 

(n=28) 

4.0±0.1c 

(n=28) 

16.8±0.8 c 5.0±0.2 c 

 (n=27) 

9.8±0.2 c 

(n=27) 

Oil (EC) 10 75.0±0.5 c 8.7±0.0 a 5.2±0.2 bc 

(n=30) 

 

4.4±0.3 ab 

(n=30) 

4.6±0.3 ab 

(n=26) 

4.0±0.0 c 

(n=26) 

17.2±0.6 bc 6.5±0.5ab 

(n=26) 

10.9±0.2 ab 

(n=26) 

Oil (mayonesis) 5 61.6±0.3de 8.0±0.0 c 4.4±0.1 ef 

(n=30) 

3.5±0.1 c 

(n=29) 

3.6±0.2 c 

(n=29) 

4.0±0.1c 

(n=28) 

15.2±0.4 d 5.7±0.3 bc 

(n=27) 

10±0.3 bc 

(n=27) 

 

Oil (mayonesis) 10 56.6±0.3de 8.3±0.0 b 4.5±0.1 def 

(n=30) 

4.5±0.1 ab 

(n=28) 

4.0±0.2 bc 

(n=27) 

5.1±0.1a 

(n=27) 

17.1±0.7 bc 6.0±0.2 ab 

(n=26) 

11.3±0.2 a 

(n=26) 

 

Buprofezin 0. 25 

 

83.6±0.3 bc 8.0±0.0 c 5.0±0.2 cd 

(n=29) 

4.6±0.1 a 

(n=29) 

4.5±0.1 ab 

(n=28) 

4.3±0.2 bc 

(n=28) 

18.6±0.4 ab 6.1±0.1ab 

(n=28) 

10.9±0.3 ab 

(n=27) 

 

Buprofezin 0. 5 

 

80.3±0.8 c 8.0±0.0 c 5.9±0.1 a 

 (n=29) 

4.8±0.1 a 

(n=29) 

5.1±0.2 a 

(n=29) 

4.3±0.2 bc 

(n=29) 

20.2±0.4a 6.9±0.2 a 

(n=27) 

11.2±0.3 a 

(n=26) 

 

Palizin 1.25 95.0±0.0 a 8.0±0.0 c 4.0±0.0 f 

(n=30) 

4.3±0.2 ab 

(n=30) 

4.1±0.1 bc 

(n=30) 

4.0±0.2 c 

(n=28) 

16.2±0.3 cd 6.2±0.1 ab 

(n=28) 

10.8±0.2 ab 

(n=28) 

 

Palizin 2.5 93.3±0.3 ab 8.4 ±0.1 ab 5.6±0.1 ab 

(n=28) 

4.8±0.1 a 

(n=28) 

4.3±0.2 bc 

(n=27) 

4.8±0.1 ab 

(n=26) 

19.2±0.4 a 6.3±0.1 ab 

(n=26) 

10.9±0.3 ab 

(n=26) 

Means followed by same letters within column are not significantly different (according to Tukey´s tests p≤0.05) 
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5/0هرچندالروهایسنسهدرتیمارتخمبابوپروفزين

روزدرمقايسهباسايرتیمارهادوره9/5درهزاربامیانگین

تریداشتهرشدیطوالنی درگروه جایگرفتند،aاندو

تیمارهایشاهد، و بیناينتیمار حالیاستکه ايندر

 يکECروغن بوپروفزين و با25/0درصد هزار در

آماریتفاوتمعنی نظر یدارداشتنحروفمشترکاز

نداشت وجود . مايونز روغن تیمار طوليکدر درصد

 میانگین با چهارم سن الروی شاهد9/5دوره از روز

در5/2اتیمارپالیزينداربتروبدوناختالفمعنیطوالنی

.هزاربود

 دوران طول مختلفمجموع تیمارهای در الروی

اختالفمعنی  ,F=7.68, df=8, 253)دارینشانداد

P<0.0001.)تیمارهایبوپروفزيندورانالرویدرکل

2/2و2/3درهزاربهترتیب5/2درهزاروپالیزين5/0

 شاهد نسبتبه معنیروز طور بودطوالنیداریبه وتر

درهزارازنظر25/0بینايندوتیماروتیماربوپروفزين

آماریاختالفمعنی نداشتدار وجود روغن. تیمار در

 طور5/0مايونز الرویبه دوران طول مجموع درصد،

معنی کوتاه9/9داری تیمارروز با و بود شاهد از تر

 25/9پالیزين هزار بادر تفاوتحرفمشترکآماری

(.9جدول)نداشت

در5/0شفیرگیدرتیماربوپروفزيندورهپیشطول

 میانگین با 1/2هزار شاهد به نسبت (روز2/2)روز

دورهشفیرگیدرتیمارروغن.دارینداشتتفاوتمعنی

2/90)درمقايسهباشاهد(روز3/99)درصديکمايونز

روز معنی( طور طوالنیبه باداری چند هر بوده تر

5/0و25/0درصد،بوپروفزينيکECوغنتیمارهایر

 پالیزين و هزار 25/9در 5/2و هزار نظردر آماریاز

(.9جدول)داریوجودنداشتمعنی

هایتوصیهشدهونصفآندرمقايسهبیناثرغلظت

تیمارها از برخی در بررسی، مورد فاکتورهای روی

داشتاختالفمعنی وجود دار طوری. نصفبه در که

کمتر کفشدوزک روی ترکیبات سوء اثر غلظت،

هایطولدورهرشدجنینیبینغلظت.مشاهدهشدهاست

،مايونزECغنتوصیهشدهونصفآندرتیمارهایرو

وپالیزينازنظرآماریتفاوتداشت اثرنصفغلظت.

توصیهشدهبوپروفزينوپالیزينرویطولدورهالروی

سنيککفشدوزکنسبتبهغلظتتوصیهشدهکمتر

تأثیربررسیچنینوضعیتیدر.داربودوازنظرآماریمعنی

،روغنمايونزرویطولدورهالرویسنیندوموچهارم

وECهایشفیرگیوروغنرویمرحلهپیشECروغن

(.9جدول)مايونزرویمرحلهشفیرگینیزمشاهدهشد

الرو سن چهارم و حشرات کامل اثر سموم روی 

 کفشدوزک

 چهارم سن الروهای تلفات درصد تیمارهادر بین

معنی اختالف داشت  ,F=6.07, df=8,18)داری

P=0.0007( ) 2جدول .) به5/0بوپروفزين هزار در

روینهال شپشکصورتپاششمستقیم به هایآلوده

چهارم سن الروهای رهاسازی از بعد 2/32،آردآلود

سايردرمقايسهبااينمقداردرصدتلفاتايجادکردکه

،بااينوجود.قرارگرفتaبودودرگروهبیشترتیمارها

 بوپروفزين تیمارهای با آماری نظر و25/0از هزار در

.دارینداشتدرهزارتفاوتمعنی5/2پالیزين

 چهارم سن الروی دوران  ,F=3.57, df=8)طول

243, P=0.0006)گیوشفیر(F=16.74, df=8, 238, 

P<0.0001)درالروهایتیمارشدهنسبتبهشاهدتفاوت

داشتمعنی حالیدار در مرحلهکه اينپیشدر شفیرگی

(F=1.23, df=8, 242, P=0.28)دارنبودمعنیاختالف

طولدورهالرویسنچهارمدرتیمارباروغن(.2جدول)

ECدرصدازنظريکو5/0درصدوروغنمايونزيک

شاهدمتفاوتبود آماریبا همچنینالروهایسنچهارم.

درهزار،5/2درهزاروپالیزين5/0تیمارشدهبابوپروفزين

معنی طور پیشبه دوره ترینسبتبهشفیرگیطوالنیدار

دورهشفیرگیدرتیمارالروسنچهارمبادو.شاهدداشتند

ب شاهد به نسبت بوپروفزين، معنیغلظت طور داریه

توصیههمچنینکاربردبوپروفزيندرغلظت.تربودطوالنی

افزايشمعنی نصفغلظتآن نسبتبه رویشده داری

.شفیرگیايجادکردهطولدور
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دربینتیمارهااختالفدرصدخروجحشراتکامل

دادمعنی نشان  (,F=17.73, df=8, 238داری

P<0.0001.)درتیمارهایدرصدخروجحشراتکامل

اختالف5/0و25/0بوپروفزين درهزارباسايرتیمارها

دودرهاخروجبالغبهطوريکه،داریداشتهآماریمعنی

کاهشيافتشاهدآندرحدودنصفبهمذکورتیمار

.(2جدول)

هایهایگذاشتهشدهتوسطمادهدرصدتفريختخم

 شده تیمار چهارم سن الروهای از اختالفحاصل

معنی داشتند شاهد با  ,F=20.12, df=8, 18)داری

P<0.0001( ) 3جدول تخم(. تفريخ درصد باالترين

درصد900) ) پالیزين تیمار بدون25/9در هزار در

دارباشاهدبدستآمداختالفمعنی طولدورهجنینی.

تخم آماریدر نظر از شاهد با مقايسه در مذکور های

F=0.9, df=8, 261, P=0.52)تفاوتینداشت طول(.

 يک سن الروهای در الروی از)دوره حاصل نسل

کشدرتیمارهایآفت(الروهایسنچهارمتیمارشده

 ,F=3.65, df=8)دارداشتنسبتبهشاهدتفاوتمعنی

261, P=0.0005.)میانگین)بیشترينطولدورهمذکور

روز4/3 ) روغن تیمار اختالفECدر با يکدرصد

تیمارهایمعنی با هرچند نسبتبهشاهديافتشد، دار

ويکدرصد،5/0درصد،روغنمايونزEC5/0روغن

25/0بوپروفزين پالیزين5/0و و هزار هزار5/2در در

 .دارینشانندادتفاوتمعنی
 

( خطای معیار ±میانگین)زیستی و درصد خروج افراد بالغ مختلف مراحل  دوره رشدیطول ، تلفاتدرصد  -2 جدول

 های معدنی، بوپروفزین و پالیزین  پس از تیمار الرو سن چهارم با روغن Cryptolaemus montrouzieri کفشدوزک
Table 2. Mortality%, developmental period of different life stages and adults’ emergence% 

(mean±SE) of Cryptolaemus montrouzieri treated at fourth instar larval stage by mineral oils, 

buprofezin and palizin 

Emerged 

adults (%) 

Developmental time (days) (Mean ± SE) 

 

Mortality 

(%) 

(n=30) 

Treatments 

(ml/lit) 
Pupa 

 
Prepupa Larva IV 

100a  8.3±0.2 cd 

(n=30) 
3.7±0.2 b 

(n=30) 
5.1±0.2 c 

(n=30) 
6.6±0.3 b Control 

100a 7.5±0.2 d 

(n=29) 
4.3±0.2 ab 

(n=30) 
5.8±0.2abc 

(n=30) 
13. 3±0.5 b Oil (EC) 5 

100a 7.8±0.3 cd 

(n=28) 
4.5±0.2 ab 

(n=29) 
6.2±0.1ab 

(n=30) 
16.6±0.3 b Oil (EC) 10 

93.1a 7.6±0.2 d 

(n=29) 
4.0±0.2 ab 

(n=30) 
6.0±0.1 ab 

(n=30) 
10.0±0.0 b Oil (mayonesis) 5 

92.8a 8.7±0.4 cd 

(n=28) 
4.2±0.2 ab 

(n=29) 
6.3±0.1 a 

(n=29) 
16.6±0.3 b Oil (mayonesis) 

10 

55.5b  10.1±0.7b 

(n=27) 
4.4±0.2 ab 

(n=27) 
5.0±0.2 c 

(n=27) 
20.0±0.5 ab Buprofezin 0.25 

43.4b  13.0±0.6 a 

(n=23) 
4.6±0.3 a 

(n=23) 
5.4±0.3 bc 

(n=23) 
36.6±0.4 a Buprofezin 0. 5 

100a  8.6±0.1 cd 

(n=28) 
4.3±0.2ab 

(n=28) 
5.4±0.3 bc 

(n=28) 
16.6±0.3 b Palizin 1.25 

100a 9.0±0.0 bc 

(n=25) 
4.6±0.2 a 

(n=25) 
5.6±0.3 abc 

(n=25) 
23.3±0.9 ab Palizin 2.5 

Means followed by same letters within column are not significantly different (according to Tukey´s tests 

p≤0.05) 
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ظاهر شده پس از تیمار  Cryptolaemus montrouzieriدر حشرات کامل ( خطای معیار ±میانگین )درصد تفریخ تخم و طول دوره رشدی مراحل زیستی نابالغ  -3جدول 

 های معدنی، بوپروفزین و پالیزین  الروهای سن چهارم با روغن
Table 3. Egg hatching % and immature developmental period (mean ±SE) of Cryptolaemus montrouzieri emerged adults treated at fourth 

instar larval stage by mineral oils, buprofezin and palizin 

Developmental time (days) (Mean ± SE) 

 

Egg hatching (%) 

 (n=30) 

Treatments 

(ml/lit) 

Pupa  

 

Prepupa Larva IV Larva III Larva II Larva I  

 (n=30) 

Egg 

(n=30) 
6.2±0.1 d 

(n=28) 

3.8±0.1 c 

(n=28) 

3.3±0.3 d 

(n=28) 

2.3±0.1 a 

(n=28) 

2.6±0.1 cd 

 (n=29) 

 

2.4±0.0 C 7.1±0.0a 98.3±0.3 Ab Control 

6.6±0.1 bcd 

(n=28) 

4.1±0.2 bc 

(n=28) 

3.8±0.3 bcd 

(n=28) 

2.3±0.1 a 

 (n=28) 

2.5±0.1 d 

 (n=29) 

 

3.2±0.2 Ab 7.2±0.1 a 81.6±0.3 Cd Oil (EC) 5 

6.9±0.1 abc 

(n=27) 

4.7±0.2 ab 

(n=28) 

4.8±0.2 a 

(n=28) 

2.4±0.2 a 

(n=29) 

2.9±0.1 bcd 

 (n=30) 

 

3.4±0.1 A 7.4±0.0 a 80.0±0.5 D Oil (EC) 10 

6.4±0.2 cd 

(n=27) 

4.2±0.1 abc 

(n=27) 

4.2±0.1 abc 

(n=28) 

2.4±0.3 a 

(n=28) 

3.0±0.8 abc  

(n=29) 

2.9±0.1 abc 7.2±0.8 a 88.3±0.3 Cd Oil (mayonesis) 5 

6.8±0.1 abcd 

(n=26) 

4.8±0.2 a 

(n=27) 

4.4±0.2 ab 

(n=28) 

2.6±0.2 a 

(n=28) 

3.2±0.1 ab 

(n=29) 

3±0.1 Abc 7.3±0.1 a 80.0±0.5 D Oil (mayonesis) 10 

7.1±0.2 ab 

(n=28) 

3.8±0.1 c 

(n=28) 

3.5±0.2 cd 

(n=28) 

2.6±0.1 a 

(n=29) 

  

2.7±0.1 cd 

(n=30)  

2.7±0.1 abc 7.2±0.08 a 83.3±0.3 Cd Buprofezin 0.25 

7.3±0.2 a 

(n=26) 

3.9±0.1 c 

(n=28) 

3.6±0.1 cd 

(n=28) 

2.7±0.2 a 

(n=28) 

2.8±0.1 bcd 

(n=29) 

  

2.8±0.1 abc 7.2±0.0 a 80.0±0.0 D Buprofezin 0. 5 

6.5±0.1 bcd 

(n=27) 

4.2±0.2 abc 

(n=27) 

3.6±0.2 cd 

(n=27) 

2.4±0.0 a 

(n=28) 

2.9±0.1 bcd 

(n=29) 

 

2.5±0.1 Bc 7.2±0.0 a 100±0.0 Ab Palizin 1.25 

6.8±0.2 abcd 

(n=26) 

4.4±0.2 abc 

(n=27) 

3.9±0.2 bcd 

(n=27) 

2.5±0.2 a 

(n=27) 

3.4±0.1 a 

(n=29) 

3.1±0.1 abc 7.4±0.0 a 90.0±0.0 Bc Palizin 2.5 

Means followed by same letters within column are not significantly different (according to Tukey´s tests p≤0.05) 
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 ,F=3.81)طولدورانالریدرالروهایسندوم

df=8, 254, P=0.0003) چهارم سن ،(F=3.77, 

df=8, 241, P=0.0004)پیش ،  ,F=3.36)شفیره

df=8, 239, P=0.0012)وشفیره(F=3.09, df=8, 

236, P=0.0025 ) متفاوت شاهد بوداز حالی. کهدر

طولدورهالرویدرالروهایسنسومباشاهداختالفی

(.F=0.64, df=8, 244, P=0.74)نداشت

تريندورهرشدونمودرالروهایسندوموطوالنی

 پالیزين تیمارهای در ترتیب به و5/2چهارم هزار در

 معنیيکECروغن اختالف با شاهددرصد با دار

آمد بدست تیم. در مايونز روغن دورهيکار درصد،

ترداریطوالنیشفیرگینسبتبهشاهدبهطورمعنیپیش

روغن بدوناختالفآماریبا و درصد،يکECبود

 5/0مايونز گروه غلظتپالیزيندر دو قرارaدرصدو

در5/0طولدورهشفیرگیدرتیماربوپروفزين.گرفت

شاهد به نسبت معنیهزار افزايش دادداری درنشان

حالی مايونز روغن تیمارهای با درصد،يککه

پالیزين25/0بوپروفزين و نظر5/2درهزار از هزار در

.آماریمتفاوتنبود

غلظت اثر مقايسه غلظتدر در پالیزين در5/2ها،

در را الروی دوره طول نصفغلظت، به نسبت هزار

معنی طور به دوم سن داالروهای افزايش .دداری

شده توصیه غلظت تأثیر تحت چهارم سن الروهای

 الرویECروغن دوره آن، غلظت نصف به نسبت

 .(3جدول)تریداشتندطوالنی

کفشدوزک تلفات مادهدرصد تیمارهاهای بین

معنی اختالف داشت  ,F=6.07, df=8, 18)داری

P=0.0007()از(درصد40)بیشترينتلفات(.4جدول

 بوپروفزين به با5/0نظرآماریمربوط که بود هزار در

دارداشتهدرصداختالفمعنی5/0شاهدوروغنمايونز

در.دارینداشتکهبابقیهتیمارهاتفاوتمعنیدرحالی

 کفشدوزک مختلفتحتنرهای ترکیبات با تیمار

تلفاتمعنی داری شد  ,F=2.98, df=8, 18)مشاهده

P=0.025.)بهدرهزار5/0و25/0دوتیماربوپروفزين

درصدتلفاتدرنرهاباقرار5/35و3/33ترتیبباايجاد

دارباسايربدوناختالفمعنیaگرفتندرگروهآماری

 .بندیشدنددارباشاهدطبقهتیمارهاواختالفمعنی

کشدرتهایتحتتأثیرآفدرصدتفريختخمدرماده

 ,F=8.95, df=8)دارنشاندادمقايسهباشاهدکاهشمعنی

18, P<0.0001.)بیشتريندرصدتفريختخمبعدازشاهد

(درصد3/99)درهزار25/9بهتیمارپالیزين(درصد3/19)

.(4جدول)دارباشاهدتعلقداشتبدوناختالفمعنی

تخم میانگین کفشدوزکدر مادهريزی بینهای

معنی تفاوت تیمارها داشت وجود  ,F=42.53)داری

df=8, 261, P<0.0001() 4جدول تعداد(. میانگین

 بوپروفزين تیمار در 5/0تخم هزار عدد9/22)در در(

 شاهد در تخم تعداد میانگین يکچهارم 994)حدود

بعدازتیمارشاهدباالترينمیانگینتعدادتخم.بود(عدد

عدد0/14) تیما( در مايونز روغن بدست5/0ر درصد

يک مايونز روغن تیمارهای و تیمار اين بین که آمد

(عدد9/00)درصدEC5/0وروغن(عدد0/93)درصد

معنی تفاوت مشترک آماری حروف داشتن داریبا

 (.4جدول)مشاهدهنشد

ماده در عمر بهطول شاهد نسبتبه شده تیمار های

 ,F=25.28, df=8, 261)داریکاهشيافتطورمعنی

P<0.0001)درهزاردرحدود5/0ودرتیماربوپروفزين

بعدازتیمارشاهد،(.4جدول)برابرکمترازشاهدبود9/2

5/22)درصد5/0میانگینطولعمردرتیمارروغنمايونز

روز طوالنی( تیمارها ساير به نسبت چه بااگر بود، تر

 EC5/0تیمارهایروغن يک(روز59)درصد مايونز ،

روز3/49)درصد پالیزين( 25/9و (روز1/40)درهزار

هایطولعمردرکفشدوزک.دارینداشتاختالفمعنی

5/0يکدرصدنسبتبهغلظتECتیمارشدهباروغن

(.4جدول)داربوددرصد،کمتروازنظرآماریمعنی

 استانداردهای اساس IOBCبر مايونز روغن ،5/0

بی گروه درصددر يک)خطر بوپروفزين(گروه در5/0،

وبقیهترکیباتدر(گروهسه)هزاردرگروهباخطرمتوسط

(.5جدول)بندیشدندطبقه(گروهدو)گروهباخطرجزئی
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 Cryptolaemusکفشدوزک ( خطای معیار±میانگین )درصد تلفات، درصد تفریخ تخم، تعداد تخم و طول عمر  -4جدول 

montrouzieri های معدنی، بوپروفزین و پالیزین  پس از تیمار حشرات کامل با روغن 
Table 4. Mortality%, egg hatching%, fecundity and longevity (mean ±SE) of Cryptolaemus 

montrouzieri treated at adult stage by mineral oils, buprofezin and palizin 

Female 

longevity (days) 

(n=30) 

Fecundity 

(n=30) 

Egg 

hatching 

(%) 

(n=30) 

Male       

mortality (%) 

(n=45) 

Female       

mortality 

(%) 

(n=45) 

Treatments (ml/lit) 

87.8±3.1a 114.2±5.9 a 98.3±0.3 a 8.8±0.3 b 11.1±0.6b Control 
51.0±3.0 bc 77.1±4.0 bc 81.6±0.6 bc 22.2±0.6 ab 20.0±0.5 ab Oil (EC) 5 
35.3±2.8 ed 73.2±4.3 c 80.0±0.5 bc 28.8±1.2 ab 26.6±0.8 ab Oil (EC) 10 
62.5±4.6 b 94.7±2.9 b 81.6±0.8 bc 17.7±0.6 ab 13.3±0.5 b Oil (mayonesis) 5 

48.3±3.7 bcd 83.7±4.5 bc 80.0±0.5 bc 31.1±0.8 ab 31.1±0.8 ab Oil (mayonesis) 10 
45.0±2.5cde 40.2±3.1 ef 75.0±0.5 c 33.3±0.5 a 37.7±0.3 a Buprofezin 0.25 
30.9±1.5 e 26.1±2.1 f 70.0±0.0 c 35.5±0.8 a 40.0±0.5 a Buprofezin 0. 5 

47.9±3.8 bcd 67.1±4.9 cd 88.3±0.3 ab 26.6±0.5 ab 26.6±0.5 ab Palizin 1.25 
41.9±3.5 cde 54.5±4.0 de 81.6±0.3 bc 28.8±0.3 ab 37.7±0.3 a Palizin 2.5 

Means followed by same letters within column are not significantly different (according to Tukey´s tests 

p≤0.05) 

 

 

های معدنی، بوپروفزین و پالیزین پس از تیمار حشرات کامل کفشدوزک  بندی روغن اثر کل وگروه –5جدول 
Cryptolaemus montrouzieri 

Table 5. Total effect index (E) and IOBC classification of mineral oils, buprofezin and palizin in 

treated adults of Cryptolaemus montrouzieri 

IOBC/WPRS Class* 

 

Total Effect Index (E) Treatments (ml/lit) 

2 38.6 Oil (EC) 5 

2 47 Oil (EC) 10 

1 24.6 Oil (mayonesis) 5 

2 42.9 Oil (mayonesis) 10 

2 75.3 Buprofezin 0.25 

3 84.1 Buprofezin 0. 5 

2 51.2 Palizin 1.25 

2 66.4 Palizin 2.5 

* E < 30% harmless (class 1), 30 < E < 79% slightly harmful (class 2), 80 < E <98% moderately harmful 

(class 3) and E > 99% harmful (class 4) (Stark et al., 2007) 

 



 بحث

درصدتفريختخمهایاينپژوهش،باتوجهبهيافته

 تیمار کفشدوزکدر سايرروغنبا با مقايسه در مايونز

بود کمتر تیمارهتیمارها اين رویو بیشتری سوء اثر

کردتخم ايجاد کفشدوزک های طوری. به در بینکه

تخم شدهتیمارهای سیاهتخم، چروکیدههای و رنگ

توانداينامرمی.شدندکهقابلیتتفريخنداشتندمشاهده

 تأثیر نحوه مربوطباشدروغنبه روغن. بلوکهزيرا با ها

 را آنها مرگ حشرات، تنفسی مجاری موجبکردن

شوندمی تخم. رویسطح ترکیباتپوششنازکی اين

می ايجاد مختلحشرات را گازی تبادل که کنند

همچنینباسختکردنقشرتخم،تفريخآنرا.سازدمی

Helmy et al., 2012)کننددشوارمی هاتفريختخم(.

نسبتبهروغنمايونزکمترتحتECروغندرتیماربا

کهأت گرفت قرار میثیر احتمال وضعیت اين بهرود

باشدمربوطدوروغنخصوصیت بهروغنECروغن.

 شونده آب)امولسیون بدون چند( در استکه مرسوم

کهبه)سالاخیربهعنوانجايگزينیبرایروغنمايونز

ر شامل و بوده غلیظ امولسیون بهصورت معدنی وغن

فرموله عوامل استهمراه آب در کننده مطرح(
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چه(.(Tajbakhsh and Heidari, 2015شودمی اگر

پالیزينبهعنوانيکترکیبروغنیمطرحاستولیاثر

روغن منفیمشابه ها را نداشت،کفشدوزکرویتخم

طوری به که درصدتیمار بیشترين شاهد از بعد پالیزين

اينتفاوتاحتماال.تفريختخمرابهخوداختصاصداد

ترمربوطبهمنشأگیاهیپالیزينونیزکاربردغلظتپايین

روغن نسبتبه میآن معدنی باشدهای مشابه،. طور به

میانگین در تخم تفريخ تخمدرصد هایتیمار

باHarmonia axyridis Pallasکفشدوزکشکارگر

5/9هایغلظت هزار2و شاهدپالیزيندر به نسبت

 ,Gholamzadeh Chitgar)نداشتداریمعنیتفاوت

هرچنداثرمنفی،ECهاباروغندرتیمارتخم(.2017

مايونز روغن تیمار به نسبت کمتری شدت از روغن

برخورداربود،امادرتیمارمذکور،طولدورهجنینیبه

معنی افزايشداشتطور شاهد نسبتبه داری مداخله.

از بسیاری در تخم تفريخ روی شیمیايی ترکیبات

است شده گزارش مفید حشرات تخم. بردن هایفرو

درونمحلولسمیتهیهC. montrouzieriکفشدوزک

ازآبامکتین درهزار9/0غلظت)شده ونیزترکیبیاز(

هزار2)کلرپیريفوس در +) هزار2/0)آبامکتین +در )

طولدرصدبردرصدتفريختخميکروغن هاومتعاقباً

 ,.Mostafaloo et al)دورهالرویاثرمنفیگذاشت

2012a .) غوطهتحقیقدر درورحاضر تخم کردن

نسبتبه(درصديک)روغنمايونزمحلولتهیهشدهاز

میزانشاهد درتفريختخمکفشدوزکدرصد4/43به

کردکاهش حالی،ايجاد کهدر بوپروفزين 5/0محلول

درصد20رانسبتبهشاهدبهمیزانتخمدرهزارتفريخ

داد وجود.کاهش اين باحشرهبا مذکور کش

طوالنی اولکردن سنین الروهای نمو و رشد بهدوره یه

کاربرد.اثرمنفیايجادکرد،دارنسبتبهشاهدطورمعنی

 لیتر925/0)بوپروفزين در موثر ماده گرم روش( به

تخمپاشش  Coccinellaکفشدوزکروی

undecimpunctata Linnaeus،و اول سنین بقای

تخم در الروی دوم تیمارهای شده طولرا کاهشو

.(Cabral et al., 2008)دادافزايشرادورهالروی

،الروهایسنچهارمکفشدوزکدرآزمايشروی

نسبتداریمعنیتلفاتافزايشدرهزار5/0بوپروفزين

رویکشمذکورحشرهاثرمخرب.ايجادکردشاهدبه

 برخیکفشدوزکالروهای توسط شکارگر های

است شده گزارش محققین الروهای. مثال، طور به

بهC. undecimpunctata کفشدوزک شده تیمار

محلول بوپروفزينروش شده توصیه غلظت با پاشی

 Cabral)درصدکاهشبقاداشتند33نسبتبهشاهد

et al., 2008.)کهالروهایهمچنینمشاهدهشدزمانی

چها حشرهسن با گلخانه در تیماررم بوپروفزين کش

شدندضمنافزايشطولدورهشفیرگی،درصدخروج

کهطوریبه.حشراتکاملنسبتبهشاهدکاهشيافت

5/55درهزاربهترتیب5/0و25/0درتیماربوپروفزين

 شفیره4/43و از درصد کامل حشرات به تبديلها

ارهایروغنمايونزايندرحالیاستکهدرتیم.شدند

درصدالروهای900درصدودرسايرتیمارها10باالی

بالغ افراد به شفیرگی مرحله طی از بعد چهارم سن

شدند تبديل . طور به  .Cکفشدوزکردمشابه

undecimpunctata،غلظت در بوپروفزين وقتی

 چهارم سن الرو روی شده اکثر،شدپاششتوصیه

نشدهشفیره بالغ افراد به تبديل بالغاندها يا هایغیرو

شدند (Cabral et al., 2008)عادیظاهر همچنین.

بررسی الروهایدر نمو و رشد آزمايشگاهی، های

 Chilocorus circumdatus Gyllenhallکفشدوزک

in Schȍnherrگرم5/0و25/0کهدرمعرضغلظت

گرفتندبهشدتمختلشد بوپروفزينقرار لیتر در اين.

کفشدوزکحشره بالغ افراد ظهور درصد20کشدر

(.Robinson, 2001)کاهشايجادکرد

 تخم تعداد مادهمیانگین توسط شده گذاشته درها

حدوديکچهارممیانگینبهدرهزار5/0تیماربوپروفزين

وقتیرودمیاحتمال.کاهشنشاندادتعدادتخمدرشاهد
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گیرندکهحشراتکاملدرمعرضترکیبسمیقرارمی

ماده تخمدانهادر سمبه وها رشدجنیننفوذکرده از

(Retnakaran et al., 1985)کندممانعت نرو هادر

اسپرم شکل تغییر تولیدمثلی سیستم به سم نفوذ اثر در

 Mathew et)ايجادودرنتیجهبهعقیمشدنمنجرشود

al., 1992.)هاینابارورتواندتولیدتخماينوضعیتمی

 باشد پیداشته در  ,Carpenter and Chandler)را

1994 بوپروفزينباجلوگیریازساختهشدنهمچنین(.

پرو میهورمون درستاگلندين تخم تشکیل بر تواند

 بگذارد منفی اثر کامل  ,.Uchida et al)حشرات

1987; Ishaaya et al., 1988.)تحقیقاتزيادیتايید

کنندهاينمطلباستکهبوپروفزينتولیدتخموتفريخ

کفشدوزک در را آن ها منفی طور قرارتأثیرتحتبه

می  ;Grafton-Cardwell and Gu, 2003)دهد

James, 2004 .) مخرب حشرهاثر درکشاين

فعالبرلیتر2/0و9/0هایغلظت تشکیلبر،گرمماده

تخم در شکارگر کفشدوزک  Delphastusبالغ

catalinae Hornاست گزارششده  Liu and)نیز

Stansly, 2004.)

ترکیباتبهکاررفتهدرتحقیقحاضردرنگاهکلی،

ترکیباتIOBCازنظراستانداردهای خطربیدرگروه
( مايونز (درصد5/0روغن ، متوسطبا بوپروفزين)خطر
بندیطبقه(سايرترکیبات)باخطرجزئیو (درهزار5/0

روی هاروغنخطربودنبسیاریازمحققینازبی.شدند
 ;Liu and Stansly, 1995)دشمنانمفیدتأکیددارند

Ranjbar and Heidari, 2010; Gardner-Gee et 

al., 2013 کهکاربردروغنمعدنیولکدرطوریبه(.
غلظت 5/9های روشغوطهيکو به کردندرصد ور

روی سمی، محلول در شپشکآردآلود حاوی برگ

 سن کفشدوزکسهالروهای بالغ افراد  .Cو

mountrouzieriجزو و کرد ايجاد ناچیزی تلفات
 Mafi Pashakolaei et)بندیشدخطرطبقهگروهبی

al., 2011.)روغنتأثیرنتیجهمشابهیدربررسیECبا
مانیکفشدوزکدرصدرویزنده5/9ويکهایغلظت

C. montrouzieriآمد  ,.Saedi et al)بدست

2018).
5/2پالیزينباتیماردروالروسنچهارمافرادماده

 روغنی ترکیبات با مقايسه در هزار مايونزECدر و
 بیشتری دادندتلفات نشان اين، آماری نظر از چند هر
معنی نبوداختالف دار میانگین. نزديکبودن وجود با

تلفاتدرباالترينغلظتدوتیمارپالیزينوبوپروفزين،
کفشدوزک ودر تخم تعداد میانگین مانده، زنده های

قرارتأثیرتفريخآننسبتبهتیماربوپروفزينکمترتحت

گرفت ترکیبپالیزين. رویدشمنانطبیعیايمنبودن
 Kabiri and)توسطبرخیمحققینگزارششدهاست

Amiri-Besheli, 2012; Gholamzadeh Chitgar 

and Pourmoradi, 2017.)
اين به توجه حشرهبا کاربرد درکه کشبوپروفزين

مرحلهالرویباعثکاهشدرصدخروجحشراتکامل

شفیر هاز تعداد کاهش سبب بلوغ مرحله در تخمو

بنابراين سمیتکفشدوزکنسبتبهسايرترکیباتشد،

لذادربحثمديريت.آنبرایاينشکارگرمشهوداست

شپشک استتلفیقی قرار که باغاتی در گیاهی، های

کفشدوزک رهاسازی با بیولوژيک  .Cکنترل

mountrouzieriبه درصورتنیاز گیرد مبارزهانجام

مذکور، ترکیب با میتوصیشیمیايی ازه قبل شود

پاشیسمرهاسازیالرووياحشراتکاملکفشدوزک،

باشد کمتریداشته سوء اثر تا گیرد انجام همچنیندر.

درهايیکهباغ گرفته رهاسازیکفشدوزکانجام قبالً

می آفت، جمعیت تراکم افزايش ازصورت توان

حشره يا و روغن نظیر کشپالیزينترکیباتجايگزين

 .کرداستفاده چند ازهر استفاده غلظت درصديک

 و حضور5/2روغن با همزمان پالیزين هزار در

 باغ در ايجادکفشدوزک احتمال از جلوگیری برای

 ونمواختالل رشد در طبیعی دشمن محتاطانهاين بايد

پاشش از و گیرد بیانجام غیرضروریهای و رويه

اينموضوعوهمچنینبانبادرنظرگرفت.اجتنابشود

درنصفغلظتتوصیهشدهيادکهترکیباتتوجهبهاين
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کمتریروی اثرسوء شده غلظتتوصیه نسبتبه شده

رویويژگی شده آزمايش تولیدمثلی و زيستی های

 میداC. mountrouzieriکفشدوزک ازشتند، توان

کفشدوزک با تلفیق در نصفغلظتترکیباتمذکور

ولموسکريپت شپشکهایمديريتبرنامهدر هایکنترل

.مرکباتاستفادهکرد



گزاری سپاس

 تحقیقاتی پروژه از منتج حاضر شمارهمقاله به

ازبودهوبدينوسیله3-90-3392-029-120325مصوب
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Abstract 

Background and Objectives 

Citrus, as a critical horticultural product, has a special place in our country's economy. 

Meanwhile, scale insects such as Planococcus citri and Pulvinaria aurantii are the most 

important pests of citrus in northern Iran and cause economic damage. To prevent the damage 

of these pests, various insecticides are recommended. Due to a waxy layer on their bodies, it 

is difficult to control them chemically. Excessive use of pesticides and repeated spraying can 

have adverse effects on non-target organisms. In the present study, the effect of three 

compounds was conducted on some biological and reproductive characteristics of a 

coccinellid predator, Cryptolaemus montrouzieri. Also, these compounds were grouped 

according to the criteria of the International Organization for Biological Control (IOBC). 

Materials and Methods 

The effect of three compounds at field recommended concentration and half dosage of them 

in 9 treatments, including: 1, 2: mineral oils, EC, at two concentrations of 5 ml/L and 10 ml/L, 

3, 4: mineral oils mayonnaise, at two concentrations of 5 ml/L and 10 ml/L, 5, 6: insecticidal 

soap palizin 1.25 and 2.5 ml/L, 7, 8: buprofezin 0.25 and 0.5 ml/L and 9: water (control) were 

investigated on C. montrouzieri. Treatments were done on eggs via dipping method and on 

the fourth instar larvae and adults via direct spray on mealybug-infested citrus seedling after 

releasing the ladybeetle. 

Results 

Mayonnaise oil (10 ml/L) caused a 43.4% reduction on egg hatching compared with that of 

control. Buprofezin treatment (0.5 ml/L) with 36.6, 35.5 and 40% mortalities on fourth instar 
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larvae, male and female adult respectively, was significantly different compared to the control. 

In the treated females with buprofezin 0.5 ml/L, mean of longevity and fecundity were 30.9 

days and 26.1 eggs compared to the control 87.8 days and 114 eggs, respectively. According 

to IOBC standard method, mayonnaise (5 ml/L) as harmless (E=24.6, class 1), buprofezin as 

moderately harmful (E=84.1, class 3), and other compounds as slightly harmful (class 2) were 

classified. Used compounds at half doses had a low adverse effect on tested parameters 

compared with field recommended concentration. 

Discussion 

Many researchers emphasize the harmlessness of oils to pests' natural enemies. Also, the safety 

of palizin on them has been reported by some researchers. The use of buprofezin in the larval 

stage reduced the percentage of adult exit from the pupa, and in the maturing stage, reduced 

the number of ladybeetle eggs compared to other compounds, so its toxicity is observed to this 

predator. On the other hand, the effectiveness of mineral oils and palizin in reducing the 

population of citrus scales has been positively evaluated by researchers. Therefore, these 

compounds can be used as alternatives to chemical pesticides in the integrated management 

of citrus pest programs. Also, the mentioned compounds had a less adverse effect on the 

ladybeetle at the half dosage of the recommended concentrations, which can be used in 

combination with the ladybeetle to pest control. 
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