اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد43شماره،2تابستان9311
گی 

اثرات کشندگی و زیرکشندگی روغنهای معدنی ،پالیزین و بوپروفزین روی کفشدوزک
شکارگر )Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae

*9
حسنزاده3واسماعیلغالمیان4
،مولودغالمزادهچیتگر،2محمود 

سیروسآقاجانزاده


مهگرمسیری،موسسهتحقیقاتباغبانی،سازمانتحقیقات،آموزش
وههاینی 
* - 9نویسنده مسوول :دانشیار پژوهش ،پژوهشکدهمرکباتومی 
وترويجکشاورزی،رامسر،ايران()aghajanzadehs@yahoo.com
 - 2استاديار پژوهش ،بخش تحقیقات گیاه پزشکی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران ،سازمان تحقیقات،
آموزشوترويجکشاورزی،ساری،ايران
 - 3محقق،بخشکنترلبیولوژيک،موسسهتحقیقاتگیاهپزشکیکشور،سازمانتحقیقات،آموزشوترويجکشاورزی،آمل،ايران
مهگرمسیری ،موسسه تحقیقات باغبانی ،سازمان تحقیقات،آموزشوترويجکشاورزی،
 - 4استاديارپژوهش،پژوهشکدهمرکباتو میوههای نی 
رامسر،ايران


تاريخدريافت11/03/22:تاريخپذيرش11/02/91:

چکیده
کفشدوزک  Cryptolaemus montrouzieri Mulsantاز شکارگران مهم شپشکهای گیاهی محسوب می
شود .در این تحقیق ،اثر سه ترکیب در غلظت توصیه شده و نصف این غلظت ،در  9تیمار شامل؛ 1و -2روغن
معدنی امولسیون شونده ) 0/5 (ECو یک درصد 3 ،و  -4روغن امولسیون غلیظ (مایونز)  0/5و یک درصد 5 ،و -6
صابون حشرهکش پالیزین  1/25و  2/5در هزار 7 ،و  -8بوپروفزین  0/25و  0/5در هزار و  -9آب (شاهد) روی این
شکارگر بررسی شد .تیمارها روی مرحله تخم به روش غوطهوری و روی الروهای سن چهارم و حشرات کامل به
صورت پاشش مستقیم روی نهالهای آلوده به شپشک آردآلود بعد از رهاسازی کفشدوزک ،اجرا شدند .روغن
مایونز (یک درصد) کاهش  43/4درصدی روی تفریخ تخم تیمار شده در مقایسه با شاهد ایجاد کرد .تیمار
بوپروفزین  0/5در هزار روی الروهای سن چهارم و کفشدوزکهای نر و ماده به ترتیب  35/5 ،36/6و  40درصد
تلفات معنیدار نسبت به شاهد ایجاد کرد .میانگین طول عمر در مادههای تیمار شده با بوپروفزین  0/5در هزار
( 30/9روز) در حدود  2/8برابر کمتر از شاهد ( 87/8روز) و میانگین تعداد تخم ( 26/1عدد) در حدود یک چهارم
میانگین تعداد تخم در شاهد ( 114عدد) بود .بر اساس استاندارد  ،IOBCروغن مایونز  0/5درصد ( )E=24.6در
گروه بیخطر (گروه یک) ،بوپروفزین  0/5در هزار ( )E=84.1در گروه با خطر متوسط (گروه سه) و بقیه ترکیبات
در گروه با خطر جزئی (گروه دو) طبقهبندی شدند .ترکیبات مذکور در نصف غلظت توصیه شده نسبت به غلظت
توصیه شده اثر سوء کمتری روی ویژگیهای آزمایش شده داشتند .بنابراین میتوان از نصف غلظت توصیه شده
ترکیبات مورد آزمایش در تلفیق با کفشدوزک  C. montrouzieriدر برنامههای مدیریت کنترل شپشکهای
آردآلود و بالشک در باغهای مرکبات بهره برد.

کلیدواژهها  :شپشکهای گیاهی ،شکارگر ،صابون حشرهکش ،مرکبات

دبیرتخصصی:دکترمعصومهضیايی 

*

روغنهایمعدنی،پالیزينوبوپروفزين...
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2

مقدمه

( Damavandian, 2006; Rajabpour et al.,

مرکبات به عنوان يک محصول باغی مهم جايگاه

 .)2008عالوه بر موارد مذکور ،صابون حشرهکش از

ويژهای در اقتصاد کشور ايران دارد .اين محصول به


جملهترکیباتیاستکهبرایکنترلشپشکهایگیاهی


خصوص در استان مازندران ،از جمله محصوالت عمده

توصیه شده است ( .)Dreistadt et al., 2007صابون

باغیبهشماررفتهونقشايناستاندرامرتولیدمرکبات

حشرهکش در ايران با نام پالیزين 9توسط شرکت کیمیا


درکشورچشمگیر است.دراستانمذکور درسال9312

سبزآورتهیهودرغلظتهای 9/5تا 2/5درهزارتوصیه


کلسطحزيرکشتمرکبات 999/3هزارهکتارو میزان

شده است .ماده مؤثر اين ترکیب ،روغن نارگیل است

تولیدآنبرابر 2300هزارتنگزارششدهاست .باتوجه

کهباعصارهاکالیپتوسمخلوطشدهاست( Kabiri and

به اينکه رتبه سوم میزان تولید محصوالت باغبانی در

 .)Amiri-Besheli, 2012نقش پالیزين در کنترل

کشورمربوطبهمیوهپرتقالاست ( 2/1میلیونتن)،استان

شپشک آردآلود P.citri ،مثبت گزارش شده است .به

مازندرانباسهم29/4درصدیدررتبهاولتولیدکنندگان

طوریکه با افزايش غلظت آن از  0/5تا  3در هزار از

پرتقال کشور قرار دارد ( .)Ahmadi et al., 2018اين

زندهمانیشپشککاستهشدودرباالترينغلظتتا91


شپشکهای گیاهی از جمله شپشک

در حالی است که 

درصد تلفات ايجاد کرد (.)Ahmadi et al., 2012

آردآلودPlanococcus citri Risso (Hem.: ،

همچنین کاربرد اين ترکیب در کنترل بالشک مرکبات

) Pseudococcidaeوبالشک مرکباتPulvinaria ،

موثربود(.)Halagisani et al., 2018

)aurantii Cockerell (Hem.: Coccidaeبهعنوان

کنترلمؤثرشپشکهایگیاهی بهروششیمیايیبه


مهمترين آفات باغهای مرکبات شمال کشور مطرح

دلیلاينکهبدنآنهاتوسطقشرمومیپوشیدهشدهبسیار


بوده و خسارتاقتصادیايجاد میکنند ( Esmaeili,

کاربردبیرويهسمومو

دشواراست.اينموضوعباعث

1996; Mafi Pashakolaei, 1997; Hashemi,
 .)2006جهترشداقتصادیوکاهشريسکتولیدو

تکراردفعاتسمپاشی شدهو رویموجوداتغیرهدف

بهحداقلرساندنضرروزيان،کنترلعواملزيانآور
مرکبات  از جمله آفات مذکور  امری مهم تلقی
میشود.
کشهااز
دهدکهانواعحشره 


بررسیمنابعنشانمی
جمله طیف وسیعی از ترکیبات فسفره آلی برای کنترل
شپشکهای گیاهی توصیه شدهاند ( Mangoud and


 .)Abou-Setta, 2012; Nourbakhsh, 2020در
کشهايی نظیر کلرپیريفوس ،ديازينون،
کشور ما حشره 
،ماالتیون،گوزاتیونواتريمفوسدرباغهای

بوپروفزين
مرکبات علیه بالشک و شپشک آردآلود توصیه و
مصرف میشوند ( ;Mafi Pashakolaei, 1997

.)Damavandian, 2006; Nourbakhsh, 2020
استفاده از روغنها نیز برای کنترل حشرات مذکور به

ومحیطزيستاثرنامطلوبیبههمراهدارد( Feranco et


 .)al., 2004کفشدوزک کريپتولموس با نام علمی
 Cryptolaemus montrouzieri Mulsantبه عنوان
يکیازشکارگرانفعالدرباغهایمرکبات،درکنترل

بیولوژيک گونههای مختلف شپشکهای آردآلود و
هادرسراسردنیااستفادهمیشود( Heidari and


بالشک
1992; Obrycki and Kring, 1998

.)Copland,

اين کفشدوزک تغذيه مؤثری از تخمهای بالشک
مرکباتداردوحضورتماممراحلرشدیآندرباغهای

آلودهبهاينآفتتأيیدشدهاست( Gharizadeh et al.,

 .)2004; Aghajanzadeh et al., 2016در يک
بررسی مشخص شد که کفشدوزک کريپتولموس
بیشترين درصد فراوانی نسبی را در بین دشمنان طبیعی

طور عملی پیشنهاد و استفاده شده است
1-Palizin

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد43شماره،2تابستان9311


بالشک مرکبات دارد (.)Bozorgamirkalaee, 2016
در برنامههای مديريت تلفیقی آفات برای کنترل

3

مواد و روشها
پرورش کفشدوزک

شپشکها ،بايد حساسیت دشمنان طبیعی نسبت به


برای پرورش کفشدوزک از شپشک آردآلود

کشهای به کار رفته در نظر گرفته شود .غلظت
آفت 


شپشکها

مرکبات  P. citriبهعنوانطمعهاستفادهشد .

توصیه شده کلرپیريفوس ( 2در هزار) بر نشو و نمای

و کفشدوزکهای اولیه از انسکتاريوم واقع در

مراحل نابالغ کفشدوزک کريپتولموس اثرات منفی

آزمايشگاه کنترل بیولوژيک آمل تهیه ودر اتاقک

اينحشرهکش

داشت (.)Mostafaloo et al., 2012a

پرورش با دمای  25درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی 00

در تلفیق با کنهکش آبامکتین ( 0/2در هزار) و روغن

درصد و دوره نوری  94ساعت روشنايی و  90ساعت

دارزندهمانیو


موجبکاهشمعنی
ولک(يک درصد)

تاريکی روی میوههای کدو حلوايی  Cucurbita

مادههای هفت روزه کفشدوزک کريپتولموس
باروری  

 moschata Duchesne ex Poir.تکثیرشدند.پساز

کشهای
شد ( .)Mostafaloo et al., 2012bحشره 

سنجیها

تکثیر کفشدوزک ،از اين شکارگر در زيست

میلیگرم ماده
ديازينون و ايمیداکلوپريد به نسبت   500

استفادهشد.

مؤثر در لیتر به ترتیب  23و  53درصد تلفات روی

تیمارهای آزمایش

تخمهای کفشدوزک کريپتولموس ايجاد کردند .ضمن


ترکیبات مورد آزمايش در غلظت توصیه شده در

اينکه روی طول عمر ،میزان تخمريزی و بسیاری از


باغهای مرکبات استان ( )Nourbakhsh, 2020و


خصوصیات زيستی اين کفشدوزک اثر منفی داشتند

غلظتزيرکشنده(نصفغلظتتوصیهشده)آمادهودر

(.)Alvandy et al., 2013

آزمايشهااستفادهشدند.تیمارهاشامل:


روغنهای معدنی روی
در ايران ،منابعی در مورد اثر  

غلظتهای9و0/5درصدروغنمعدنیامولسیون

9و-2

کفشدوزک  C. montrouzieriموجوداستکهبهمیزان

غلیظ يا مايونز سايان ولک با درجه سولفوناسیون %90

کشندگیاينترکیباتپرداخته( ;Toorani et al., 2017

شرکتسايانشیمی

 )Saedi et al., 2018ولی بهپارامترهایتولیدمثلیاشاره

غلظتهای9و0/5درصدروغنامولسیونشونده

3و-4

نشدهاست.درموردبررسیاثردوحشرهکشبوپروفزينو

()ECشرکتغزالشیمیبادرجهسولفوناسیون%12

پالیزين روی کفشدوزک نیز منبعی يافت نشده است .با

غلظتهای  2/5و  9/25در هزار صابون

 5و  -2

توجه به کاربرد ترکیبات مذکور علیه آفات در باغهای

حشرهکش پالیزين شرکت کیمیا سبزآور (% 25±5


مرکباتايرانبهخصوصشمالکشوروضرورتبررسی

روغننارگیل)

آنهارویکفشدوزککريپتولموس،درتحقیقحاضر
تأثیر 

غلظتهای  0/5و  0/25در هزار حشرهکش

 0و  -9

اثر سه ترکیب شامل صابون حشرهکش پالیزين ،روغن

بوپروفزين  40درصد (با نام تجاری آپالود®)

معدنیوحشرهکشبوپروفزينرویکشندگیوبرخیاز


سوسپانسیونتغلیظشده()SCشرکتنیهوننوهیاکوژاپن

خصوصیات زيستی و تولیدمثلی کفشدوزک C.

-1آب(شاهد)

 montrouzieriبررسی و ترکیبات بر اساس استاندارد

آزمایشهای اثر سموم روی کفشدوزک

گروهبندیشدند.
سازمانبینالمللیکنترلبیولوژيک 9


آزمایش روی تخم

1- International Organization for Biological and
Integrated Control of Noxious Animals and
)Plants (IOBC

برای آزمايش از تخمهای همسن و  24ساعته
کفشدوزک استفاده شد .بدين ترتیب که در ابتدا
تخمهای کفشدوزک از البالی کیسه تخم شپشک


4

روغنهایمعدنی،پالیزينوبوپروفزين...
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جمعآوری و شمارش شدند .پس از
آردآلود مرکبات  

ازفرمولهندرسون-تیلتونبهدرصدتلفاتتبديلشدند

تخمها به مدت  5ثانیه
قرار دادن روی کاغذ صافی  ،

باتوجهبهاينکه

( .)Henderson and Tilton, 1955

غوطهور
درونمحلولهایسمیتهیهشدهوآب(شاهد) 


دنبالکردن حشرات رویگیاهچهازنظربررسیمراحل

سپستخمهای

شدند (.)Mostafaloo et al., 2012a

مختلف زيستی پس از تیمار الروها و نیز بررسی تعداد

تیمارشده دردمایاتاقبهمدتيک ساعتنگهداریتا

کهتخمهاالبالی


باتوجهبهاين
بالغهای تیمارشده(
تخم 

تخم به طور جداگانه داخل پتری
خشک شدند .هر  

کیسه تخم شپشک آردآلود قرار داده میشوند) ممکن

سانتیمتر قرار داده و در شرايط
پالستیکی به قطر   9

بودازدقتکافیبرخوردارنباشد،بنابراينحشراتزنده

اتاقک پرورش (دمای  25±9درجه سلسیوس ،رطوبت

مانده برای بررسی بیشتر به پتری منتقل و ظروف در

نسبی 20±90درصدودورهنوری 94ساعتروشنايیو

شرايط گلخانه  21±9درجه سلسیوس و رطوبت نسبی

 90ساعتتاريکی)نگهداریشدند.تعداد 20عددتخم

 20±90درصد نگهداریشدند.برایشبیهسازیشرايط

وضعیتتخمهاتازمان تبديل

درهرتیماراستفادهشدو

برگهای
آزمايش و تماس حشرات با باقیمانده سموم  ،

شدن آنها به مرحله شفیرگی روزانه مورد بررسی قرار

برگهابهطور
تیمارشدهازگیاهچیدهوکفپتریبا 

گرفت .درصد تفريخ تخم ،طول دورههای جنینی،

کاملپوشانیدهشد .درموردالروهایسنچهارم،پس

الروی ،پیش شفیرگی و شفیرگی کفشدوزک

،پیششفیرگیو

ازتیمار،طولدوره الروی سنچهارم

اندازهگیریويادداشتشدند.


شفیرگی بررسی و با شاهد مقايسه شد .پس از خروج

آزمایش روی الرو سن چهارم و حشرات کامل

حشراتکامل،افرادنرومادهجفتوپسازتخمريزی


نهالهاینارنجيکسالهآلودهبه
برایاينمنظوراز  

درصد تفريخ تخمها محاسبه شد .با خروج الرو سن

آلودهسازی
شپشک آردآلود استفاده گرديد .جهت  

يک ،از هر تیمار تعداد  30عدد الرو در پتریهای

جمعآوری و
کیسههای تخم شپشک آردآلود  
نهالها  ،


جداگانه قرار داده و  به طور روزانه تا ظهور حشرات

روی برگها قرار داده شدند تا پورهها پس از خروج

کاملبررسیشدند.

رویگیاهمستقرشوند.پسازتشکیلجمعیتمناسبیاز

در تیمار حشرات کامل ،کفشدوزکهای نرو ماده

کفشدوزکها روی گیاه رهاسازی شدند .در

آفت ،

زندهماندهازهرتیمارباهمجفتوهرجفتدرپتری

آزمايشرویالروسنچهارم،هرواحدآزمايشیشامل

جداگانهقراردادهشدند.طولعمرومیزانتخمريزیتا

يکاصلهنهالدرنظرگرفتهشدوتعداد 90عددالرو

تغذيهکفشدوزکها

پايانعمرموردبررسیقرارگرفت.

سن چهارم يک روزه روی هر نهال رهاسازی شد .در

بابرگهایآلودهبهشپشکازگیاهانتیمارشدهانجام


موردحشراتکامل،هرواحدآزمايشیشاملدواصله

وهربرگدرصورتکمبودطعمههرچندروزتعويض

نهالدرنظرگرفتهشدوازتعداد95جفتنرومادهيک

های تعويضشدهابتداازنظراحتمالوجود
برگ 
میشد .


روزه در هر تکرار استفاده گرديد .بعد از رهاسازی

تخم کفشدوزک با دقت بررسی و در صورت مشاهده

کفشدوزکجهتجلوگیریازفرارحشرات،هريکاز


تخم تعداد آن شمارش و يادداشت میشد .در آخر،

گلدانها به وسیله قفسهای توری سیمی کامالً پوشیده


گروهبندی ترکیبات مورد آزمايش بر اساس استاندارد

شد .سپسهرنهالدرداخلقفسبهوسیلهيکسمپاش

سازمانبینالمللیکنترلبیولوژيک براساسشاخصاثر


دستی با ترکیبات مورد نظر به طور کامل محلولپاشی

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

شد (.)Toorani et al., 2017تعدادحشراتزنده بعد

تعیین اين شاخص ،پس از محاسبه درصد مرگ و میر

یانگیندادههایخامبااستفاده

از 24ساعتشمارش وم

1-Total Effect Index
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اصالح شده ( ،)Mمیانگین نتاج تولید شده به ازای هر

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

حشرهماده()Rبااستفادهازدادههایحاصلازمیانگین

کاربردترکیباتموردآزمايش،تفريختخم درمقايسهبا


نتاجتولیدشدهازکفشدوزکهایهرتیمارطبقفرمول


شاهد کاهش يافته و کمترين درصد تفريخ (52/2

زيرمحاسبهشد:

درصد)مربوطبهتیمارروغنمايونزيک درصدبود،هر

R = Rt / Rc

چند بین اين تیمار و روغن مايونز  0/5درصد (با 29/2

میانگینتعدادتخمهایتولیدشدهبهازایهرحشرهماده= R

میانگینتعدادتخمهایتولیدشدهبهازایهرحشرهماده

درتیمار = Rt
میانگینتعدادتخمهایتولیدشدهبهازایهرحشرهماده

درشاهد=Rc

سپسباتعیینمقدار()Rو(،)Mشاخصاثرکلطبق
فرمولزيرمحاسبهشد:
E = 100% - (100% - M) × R
اثرکلهرآفتکش= E


درصد تفريخ) تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت
درغلظتهای  9/25و 2/5درهزارپالیزين

(جدول.)9
بهترتیببا 15و 13/3درصدتفريختخمبعدازشاهد
(900درصد)باالترينخروجالروسنيکمشاهدهشد.
دوغلظت پالیزيندرمقايسهباشاهداز

بهطوریکهبین

نظرآماریاختالفمعنیداریوجودنداشت.طولدوره

جنینی در تخمهای تیمار شده اختالف معنیداری در
مقايسه با شاهد نشان داد ( F=19.95, df=8, 261,

تخمهاباروغنECيک
()P<0.0001جدول.)9تیمار 

درصدمرگومیراصالحشده = M

تخمهایتولیدشدهبهازایهرحشرهماده =  R
میانگینتعداد 
سپسباتعیینمقداراثرکل،هرآفتکشبااستفادهاز
گروهبندیزيرارائهشدهتوسطگروه IOBCطبقهبندی
شد(:)Stark et al., 2007

درصدزمانتفريختخم( 9/0روز)رانسبتبهشاهدبه
طورمعنیداریافزايشداد.بینتیمارهایشاهد،روغن

 ECو مايونز  0/5درصد ،هر دو غلظت بوپروفزين و
درهزارازنظرآماریاختالفمعنیدار در

پالیزين 9/25
سطح5درصدمشاهدهنشد.

بیخطر( E < 30%)harmless
گروهيک :

طول دوران الروی سن يک ( F=12.96, df=8,

گروهدو:باخطرجزئی()slightly harmful

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

30 < E < 79%
گروهسه:باخطرمتوسط()moderately harmful

 ،)P<0.0001سن سه ( F=3.46, df=8, 243,
 ،)P=0.0008سن چهار ( F=4.15, df=8, 240,

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

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

آزمايشدرقالبطرحکامالًتصادفیدرسهتکراراجرا

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

مقايسهمیانگینهاباآزمونتوکیدرسطح 5درصدو

و

بهطورمعنیدارینسبتبهشاهد اختالف

)P=0.0021

باکمکنرمافزار ) SAS (2002انجامشد.

داشتند(جدول.)9



الروهای سن يک پس از تیمار تخم با بوپروفزين
نتایج

 0/5درهزاروپالیزين 2/5درهزاربهترتیببامیانگین

اثر سموم روی تخم

 5/1و  5/2روز نسبت به ساير تیمارها دوره الروی
C.

طوالنیتری داشتند و اين اختالف در مقايسه با شاهد


 montrouzieriتحت تأثیر روغنهای معدنی،

معنیداربود.طولدورهرشدیالروسندودرتیمارهای


بوپروفزين و پالیزين در شرايط آزمايشگاه اختالف

بوپروفزين  0/25و  0/5در هزار و پالیزين  2/5در هزار

معنیداری بین تیمارها در مقايسه با شاهد نشان داد


در مقايسه با شاهد به طور معنیداری بیشتر بود.

درصد

تفريخ

تخمهای

کفشدوزک

...پالیزينوبوپروفزين،روغنهایمعدنی
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 پس از تیمار مرحله تخم باCryptolaemus montrouzieri خطای معیار) مراحل زیستی نابالغ کفشدوزک± درصد تفریخ تخم و طول دوره رشدی (میانگین-1 جدول

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)

...پالیزينوبوپروفزين،روغنهایمعدنی
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 بوپروفزین و پالیزین در شرایط آزمایشگاه،روغنهای معدنی
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
Egg
Developmental time (days) (Mean ± SE)
(ml/lit)
hatching
Egg (n=30)
Larva
Larva II
Larva
Larva IV
Total larval
Prepupa
Pupa
(%)
I
III
period
(n=60)

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

هرچندالروهایسنسهدرتیمارتخمبابوپروفزين0/5

توصیهشدهونصفآندرتیمارهایروغن،ECمايونز

درهزاربامیانگین5/9روزدرمقايسهباسايرتیمارهادوره

وپالیزينازنظرآماریتفاوتداشت.اثرنصفغلظت

رشدی طوالنیتری داشتهاندو درگروه  aجای گرفتند،

توصیهشدهبوپروفزينوپالیزينرویطولدورهالروی

اين در حالی است که بین اين تیمار و تیمارهای شاهد،

سنيککفشدوزکنسبتبهغلظتتوصیهشدهکمتر

روغن  ECيک درصد و بوپروفزين  0/25در هزار با

وازنظرآماریمعنیداربود.چنینوضعیتیدربررسیتأثیر


داشتن حروف مشترک از نظر آماری تفاوت معنیداری

روغنمايونزرویطولدورهالرویسنیندوموچهارم،

وجود نداشت .در تیمار روغن مايونز يک درصد طول

شفیرگیوروغنهای ECو


رویمرحلهپیش
روغن EC

دوره الروی سن چهارم با میانگین  5/9روز از شاهد

مايونزرویمرحلهشفیرگینیزمشاهدهشد(جدول.)9

طوالنیتروبدوناختالفمعنیدارباتیمارپالیزين2/5در


اثر سموم روی الرو سن چهارم و حشرات کامل

هزاربود.

کفشدوزک

مجموع طول دوران الروی در تیمارهای مختلف

درصد تلفات الروهای سن چهارم در بین تیمارها

اختالف معنیداری نشان داد( F=7.68, df=8, 253,

اختالف معنیداری داشت ( F=6.07, df=8,18,

.)P<0.0001کلدورانالرویدرتیمارهایبوپروفزين

( )P=0.0007جدول  .)2بوپروفزين  0/5در هزار به

 0/5درهزاروپالیزين 2/5درهزاربهترتیب 3/2و2/2

صورت پاشش مستقیم روی نهالهای آلوده به شپشک

طوالنیتر بود و

روز نسبت به شاهد به طور معنیداری 

آردآلود بعد از رهاسازی الروهای سن چهارم32/2 ،

بینايندوتیماروتیماربوپروفزين 0/25درهزارازنظر

درصدتلفاتايجادکردکهاينمقداردرمقايسهبا ساير

آماری اختالف معنیداروجودنداشت .در تیمار روغن

تیمارهابیشتربودودرگروهaقرارگرفت.بااينوجود،

مايونز  0/5درصد ،مجموع طول دوران الروی به طور

از نظر آماری با تیمارهای بوپروفزين  0/25در هزار و

معنیداری  9/9روز کوتاهتر از شاهد بود و با تیمار


درهزارتفاوتمعنیدارینداشت.

پالیزين2/5

پالیزين  9/25در هزار با حرف مشترک آماری تفاوت
نداشت(جدول.)9

طول دوران الروی سن چهارم ( F=3.57, df=8,
)243, P=0.0006وشفیرگی( F=16.74, df=8, 238,

دورهپیششفیرگیدرتیماربوپروفزين 0/5در

طول

)P<0.0001درالروهایتیمارشدهنسبتبهشاهدتفاوت

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

پیششفیرگی اين
معنیدار داشت در حالیکه در مرحله  

تفاوتمعنیدارینداشت.دورهشفیرگیدرتیمارروغن


معنیدارنبود()F=1.23, df=8, 242, P=0.28
اختالف 

مايونزيک درصد( 99/3روز)درمقايسهباشاهد(90/2

(جدول.)2طولدورهالرویسنچهارمدرتیمارباروغن

روز) به طور معنیداری طوالنیتر بوده هر چند با

 ECيک درصدوروغنمايونز 0/5ويک درصدازنظر

تیمارهایروغنECيکدرصد،بوپروفزين0/25و0/5

آماریباشاهدمتفاوتبود.همچنینالروهایسنچهارم

در هزار و پالیزين  9/25و  2/5در هزار از نظر آماری

تیمارشدهبابوپروفزين0/5درهزاروپالیزين2/5درهزار،

معنیداریوجودنداشت(جدول.)9


به طور معنیدار دوره پیششفیرگی طوالنیتری نسبت به

درمقايسهبیناثرغلظتهایتوصیهشدهونصفآن


شاهدداشتند.دورهشفیرگیدرتیمارالروسنچهارمبادو

روی فاکتورهای مورد بررسی ،در برخی از تیمارها

غلظت بوپروفزين ،نسبت به شاهد به طور معنیداری

اختالف معنیدار وجود داشت .به طوریکه در نصف

طوالنیتربود.همچنینکاربردبوپروفزيندرغلظت توصیه


غلظت ،اثر سوء ترکیبات روی کفشدوزک کمتر

شده نسبت به نصف غلظت آن افزايش معنیداری روی

طولدورهرشدجنینیبینغلظتهای

مشاهدهشدهاست.

طولدورهشفیرگیايجادکرد.

روغنهایمعدنی،پالیزينوبوپروفزين...
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درصدخروجحشراتکاملدربینتیمارهااختالف

اختالفمعنیدارباشاهدبدستآمد.طولدورهجنینی


معنیداری نشان داد )F=17.73, df=8, 238,


در تخمهای مذکور در مقايسه با شاهد از نظر آماری

.)P<0.0001درصدخروجحشراتکامل درتیمارهای

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

بوپروفزين 0/25و 0/5درهزارباسايرتیمارهااختالف

دوره الروی در الروهای سن يک (نسل حاصل از

خروجبالغها دردو

آماریمعنیداریداشته،بهطوريکه 


درتیمارهایآفتکش

الروهایسنچهارمتیمارشده)

تیمار مذکور به حدودنصفآندرشاهدکاهشيافت

نسبتبهشاهدتفاوتمعنیدارداشت( F=3.65, df=8,


(جدول.)2

.)261, P=0.0005بیشترينطولدورهمذکور(میانگین

هایگذاشتهشدهتوسطمادههای


درصدتفريختخم

 3/4روز) در تیمار روغن  ECيک درصد با اختالف

حاصل از الروهای سن چهارم تیمار شده اختالف

معنیدار نسبت بهشاهد يافتشد ،هر چند با تیمارهای


معنیداری با شاهد داشتند ( F=20.12, df=8, 18,


روغن 0/5 ECدرصد،روغنمايونز 0/5ويکدرصد،

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

بوپروفزين  0/25و  0/5در هزار و پالیزين  2/5در هزار

( 900درصد) در تیمار پالیزين  9/25در هزار بدون

تفاوتمعنیدارینشاننداد.


جدول  -2درصد تلفات ،طول دوره رشدی مراحل مختلف زیستی و درصد خروج افراد بالغ (میانگین ±خطای معیار)
کفشدوزک  Cryptolaemus montrouzieriپس از تیمار الرو سن چهارم با روغنهای معدنی ،بوپروفزین و پالیزین
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
Treatments
Mortality
)Developmental time (days) (Mean ± SE
Emerged
)(ml/lit
)(%
)adults (%
)(n=30
Larva IV
Prepupa
Pupa
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

23.3±0.9 ab

Palizin 2.5

5.6±0.3 abc
4.6±0.2 a
9.0±0.0 bc
100a
)(n=25
)(n=25
)(n=25
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 تیمارCryptolaemus montrouzieri  خطای معیار) در حشرات کامل±  درصد تفریخ تخم و طول دوره رشدی مراحل زیستی نابالغ (میانگین-3 جدول

Control

98.3±0.3 Ab

7.1±0.0a

2.4±0.0 C

2.6±0.1 cd
(n=29)

2.3±0.1 a
(n=28)

3.3±0.3 d
(n=28)

3.8±0.1 c
(n=28)

6.2±0.1 d
(n=28)

Oil (EC) 5

81.6±0.3 Cd

7.2±0.1 a

3.2±0.2 Ab

2.5±0.1 d
(n=29)

2.3±0.1 a
(n=28)

3.8±0.3 bcd
(n=28)

4.1±0.2 bc
(n=28)

6.6±0.1 bcd
(n=28)

Oil (EC) 10

80.0±0.5 D

7.4±0.0 a

3.4±0.1 A

2.9±0.1 bcd
(n=30)

2.4±0.2 a
(n=29)

4.8±0.2 a
(n=28)

4.7±0.2 ab
(n=28)

6.9±0.1 abc
(n=27)

Oil (mayonesis) 5

88.3±0.3 Cd

7.2±0.8 a

2.9±0.1 abc

3.0±0.8 abc
(n=29)

2.4±0.3 a
(n=28)

4.2±0.1 abc
(n=28)

4.2±0.1 abc
(n=27)

6.4±0.2 cd
(n=27)

Oil (mayonesis) 10

80.0±0.5 D

7.3±0.1 a

3±0.1 Abc

3.2±0.1 ab
(n=29)

2.6±0.2 a
(n=28)

4.4±0.2 ab
(n=28)

4.8±0.2 a
(n=27)

6.8±0.1 abcd
(n=26)

Buprofezin 0.25

83.3±0.3 Cd

7.2±0.08 a

2.7±0.1 abc

2.7±0.1 cd
(n=30)

2.6±0.1 a
(n=29)

3.5±0.2 cd
(n=28)

3.8±0.1 c
(n=28)

7.1±0.2 ab
(n=28)

Buprofezin 0. 5

80.0±0.0 D

7.2±0.0 a

2.8±0.1 abc

2.8±0.1 bcd
(n=29)

2.7±0.2 a
(n=28)

3.6±0.1 cd
(n=28)

3.9±0.1 c
(n=28)

7.3±0.2 a
(n=26)

Palizin 1.25

100±0.0 Ab

7.2±0.0 a

2.5±0.1 Bc

2.9±0.1 bcd
(n=29)

2.4±0.0 a
(n=28)

3.6±0.2 cd
(n=27)

4.2±0.2 abc
(n=27)

6.5±0.1 bcd
(n=27)

Palizin 2.5

90.0±0.0 Bc

7.4±0.0 a

3.1±0.1 abc

3.4±0.1 a
(n=29)

2.5±0.2 a
(n=27)

3.9±0.2 bcd
(n=27)

4.4±0.2 abc
(n=27)

6.8±0.2 abcd
(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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 بوپروفزین و پالیزین،الروهای سن چهارم با روغنهای معدنی
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
Treatments
Egg hatching (%)
Developmental time (days) (Mean ± SE)
(ml/lit)
(n=30)
Egg
Larva I
Larva II
Larva III
Larva IV
Prepupa
Pupa
(n=30)
(n=30)
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طولدورانالریدرالروهایسندوم( F=3.81,

ترتیبباايجاد33/3و35/5درصدتلفاتدرنرهاباقرار

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

بدوناختالفمعنیدارباساير

گرفتندرگروهآماری a

 ،)df=8, 241, P=0.0004پیششفیره ( F=3.36,

دارباشاهدطبقهبندیشدند.


تیمارهاواختالفمعنی

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

درصدتفريختخمدرمادههایتحتتأثیرآفتکشدر


 )236, P=0.0025از شاهد متفاوت بود .در حالیکه

مقايسهباشاهدکاهشمعنیدارنشانداد( F=8.95, df=8,


طولدورهالرویدرالروهایسنسومباشاهداختالفی

.)18, P<0.0001بیشتريندرصدتفريختخمبعدازشاهد

نداشت(.)F=0.64, df=8, 244, P=0.74

(19/3درصد)بهتیمارپالیزين9/25درهزار(99/3درصد)

طوالنیتريندورهرشدونمودرالروهایسندومو


بدوناختالفمعنیدارباشاهدتعلقداشت(جدول.)4


چهارم به ترتیب در تیمارهای پالیزين  2/5در هزار و

در میانگین تخمريزی کفشدوزکهای ماده بین

روغن  ECيک درصد با اختالف معنیدار با شاهد

تیمارها تفاوت معنیداری وجود داشت ( F=42.53,

بدست آمد .در تیمار روغن مايونز يک درصد ،دوره

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

داریطوالنیتر


شفیرگینسبتبهشاهدبهطورمعنی

پیش

تخم در تیمار بوپروفزين  0/5در هزار ( 22/9عدد) در

بود و بدون اختالف آماری با روغن  ECيک درصد،

حدود يک چهارم میانگین تعداد تخم در شاهد (994

مايونز  0/5درصد و دو غلظت پالیزين در گروه  aقرار

عدد)بود.بعدازتیمارشاهدباالترينمیانگینتعدادتخم

گرفت.طولدورهشفیرگیدرتیماربوپروفزين 0/5در

( 14/0عدد) در تیمار روغن مايونز  0/5درصد بدست

هزار نسبت به شاهد افزايش معنیداری نشان داد در

آمد که بین اين تیمار و تیمارهای روغن مايونز يک

حالیکه با تیمارهای روغن مايونز يک درصد،


درصد(93/0عدد)وروغن0/5ECدرصد(00/9عدد)

بوپروفزين  0/25درهزار و پالیزين  2/5در هزار از نظر

با داشتن حروف آماری مشترک تفاوت معنیداری

آماریمتفاوتنبود.

مشاهدهنشد(جدول.)4

در مقايسه اثر غلظتها ،پالیزين در غلظت  2/5در

طول عمر در مادههای تیمار شده نسبت به شاهد به

هزار نسبت به نصف غلظت ،طول دوره الروی را در

طورمعنیداریکاهشيافت( F=25.28, df=8, 261,


الروهای سن دوم به طور معنیداری افزايش داد.

)P<0.0001ودرتیماربوپروفزين0/5درهزاردرحدود

الروهای سن چهارم تحت تأثیر غلظت توصیه شده

2/9برابرکمترازشاهدبود(جدول.)4بعدازتیمارشاهد،

روغن  ECنسبت به نصف غلظت آن ،دوره الروی

میانگینطولعمردرتیمارروغنمايونز0/5درصد(22/5

طوالنیتریداشتند(جدول.)3


روز) اگر چه نسبت به ساير تیمارها طوالنیتر بود ،با

درصد تلفات کفشدوزکهای ماده بین تیمارها

تیمارهای روغن  0/5 ECدرصد ( 59روز) ،مايونز يک

اختالف معنیداری داشت ( F=6.07, df=8, 18,

درصد( 49/3روز)وپالیزين  9/25درهزار( 40/1روز)

()P=0.0007جدول.)4بیشترينتلفات( 40درصد)از

طولعمردرکفشدوزکهای

اختالفمعنیدارینداشت.


نظرآماری مربوط به بوپروفزين  0/5در هزار بود که با

تیمارشدهباروغن ECيکدرصدنسبتبهغلظت0/5

درصداختالفمعنیدارداشته

شاهدوروغنمايونز 0/5

درصد،کمتروازنظرآماریمعنیداربود(جدول.)4

کهبابقیهتیمارهاتفاوتمعنیدارینداشت .در


درحالی

بر اساس استانداردهای  ،IOBCروغن مايونز 0/5

نرهای کفشدوزک تحت تیمار با ترکیبات مختلف

درصد در گروه بیخطر (گروه يک) ،بوپروفزين  0/5در

تلفات معنیداری مشاهده شد ( F=2.98, df=8, 18,

هزاردرگروهباخطرمتوسط(گروهسه)وبقیهترکیباتدر

.)P=0.025دوتیماربوپروفزين 0/25و 0/5درهزار به

طبقهبندیشدند(جدول.)5
گروهباخطرجزئی(گروهدو) 
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جدول  -4درصد تلفات ،درصد تفریخ تخم ،تعداد تخم و طول عمر (میانگین ±خطای معیار) کفشدوزک Cryptolaemus
 montrouzieriپس از تیمار حشرات کامل با روغنهای معدنی ،بوپروفزین و پالیزین
Table 4. Mortality%, egg hatching%, fecundity and longevity (mean ±SE) of Cryptolaemus
montrouzieri treated at adult stage by mineral oils, buprofezin and palizin
)Treatments (ml/lit
Female
Male
Egg
Fecundity
Female
mortality
)mortality (%
hatching
)(n=30
)longevity (days
)(%
)(n=45
)(%
)(n=30
)(n=45
)(n=30
Control
11.1±0.6b
8.8±0.3 b
98.3±0.3 a
114.2±5.9 a
87.8±3.1a
Oil (EC) 5
20.0±0.5 ab
22.2±0.6 ab
81.6±0.6 bc
77.1±4.0 bc
51.0±3.0 bc
Oil (EC) 10
26.6±0.8 ab
28.8±1.2 ab
80.0±0.5 bc
73.2±4.3 c
35.3±2.8 ed
Oil (mayonesis) 5
13.3±0.5 b
17.7±0.6 ab
81.6±0.8 bc
94.7±2.9 b
62.5±4.6 b
Oil (mayonesis) 10
31.1±0.8 ab
31.1±0.8 ab
80.0±0.5 bc
83.7±4.5 bc
48.3±3.7 bcd
Buprofezin 0.25
37.7±0.3 a
33.3±0.5 a
75.0±0.5 c
40.2±3.1 ef
45.0±2.5cde
Buprofezin 0. 5
40.0±0.5 a
35.5±0.8 a
70.0±0.0 c
26.1±2.1 f
30.9±1.5 e
Palizin 1.25
26.6±0.5 ab
26.6±0.5 ab
88.3±0.3 ab
67.1±4.9 cd
47.9±3.8 bcd
Palizin 2.5
37.7±0.3 a
28.8±0.3 ab
81.6±0.3 bc
54.5±4.0 de
41.9±3.5 cde
Means followed by same letters within column are not significantly different (according to Tukey´s tests
)p≤0.05

جدول  –5اثر کل وگروهبندی روغن های معدنی ،بوپروفزین و پالیزین پس از تیمار حشرات کامل کفشدوزک
Cryptolaemus montrouzieri
Table 5. Total effect index (E) and IOBC classification of mineral oils, buprofezin and palizin in
treated adults of Cryptolaemus montrouzieri
)Treatments (ml/lit
)Total Effect Index (E
*IOBC/WPRS Class
Oil (EC) 5
38.6
2
Oil (EC) 10
47
2
Oil (mayonesis) 5
24.6
1
Oil (mayonesis) 10
42.9
2
Buprofezin 0.25
75.3
2
Buprofezin 0. 5
84.1
3
Palizin 1.25
51.2
2
Palizin 2.5
66.4
2
* 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

حشرات ايجاد میکنند که تبادل گازی را مختل

درصدتفريختخم

باتوجهبهيافتههایاينپژوهش،



میسازد.همچنینباسختکردنقشرتخم،تفريخآنرا


روغن مايونز در مقايسهبا ساير

کفشدوزک در تیماربا 

تفريختخمها

دشوارمیکنند(.)Helmy et al., 2012


تیمارها کمتر بوده و اين تیمار اثر سوء بیشتری روی

درتیماربا روغن ECنسبتبهروغنمايونزکمترتحت

تخمهای کفشدوزک ايجاد کرد .به طوریکه در بین


تأثیر قرار گرفت که احتمال میرود اين وضعیت به

تخمهای سیاهرنگ و چروکیده
تخمهای تیمار شده  ،


خصوصیت دوروغنمربوطباشد.روغن ECبهروغن

اينامرمیتواند

مشاهدهشدندکهقابلیتتفريخنداشتند.


امولسیون شونده (بدون آب) مرسوم است که در چند

روغن مربوطباشد.زيرا روغنها با بلوکه

به نحوه تأثیر 

سالاخیربهعنوانجايگزينیبرایروغنمايونز(کهبه

کردن مجاری تنفسی حشرات ،مرگ آنها را موجب

صورت امولسیون غلیظ بوده و شامل روغن معدنی به

میشوند .اين ترکیبات پوشش نازکی روی سطح تخم


همراه عوامل فرمولهکننده در آب است) مطرح
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میشود) .)Tajbakhsh and Heidari, 2015اگر چه


دوم الروی در تخمهای تیمار شده را کاهش و طول

پالیزينبهعنوانيکترکیبروغنیمطرحاستولیاثر

دورهالرویراافزايشداد(.)Cabral et al., 2008

منفی مشابه روغنها را روی تخم کفشدوزک نداشت،

درآزمايشرویالروهایسنچهارمکفشدوزک،

به طوریکه تیمار پالیزين بعد از شاهد بیشترين درصد

بوپروفزين0/5درهزارافزايشتلفاتمعنیدارینسبت

تفريختخمرابهخوداختصاصداد.اينتفاوتاحتماال

بهشاهد ايجادکرد.اثرمخربحشرهکشمذکور روی

مربوطبهمنشأگیاهیپالیزينونیزکاربردغلظتپايینتر


کفشدوزک های شکارگر توسط برخی

الروهای 

آن نسبت به روغنهای معدنی میباشد .به طور مشابه،

محققین گزارش شده است .به طور مثال ،الروهای

میانگین درصد تفريخ تخم در تیمار تخمهای

کفشدوزک  C. undecimpunctataتیمار شده به

کفشدوزکشکارگر Harmonia axyridis Pallasبا

روش محلول پاشی با غلظت توصیه شده بوپروفزين

غلظتهای  9/5و  2در هزار پالیزين نسبت به شاهد


نسبتبهشاهد 33درصدکاهشبقاداشتند( Cabral

معنیدارینداشت( Gholamzadeh Chitgar,
تفاوت 

 .)et al., 2008همچنینمشاهدهشدزمانیکهالروهای

درتیمارتخمهاباروغن،ECهرچنداثرمنفی

.)2017

سن چهارم در گلخانه با حشرهکش بوپروفزين تیمار

روغن از شدت کمتری نسبت به تیمار روغن مايونز

شدندضمنافزايشطولدورهشفیرگی،درصدخروج

برخورداربود،امادرتیمارمذکور،طولدورهجنینیبه

بهطوریکه
حشراتکاملنسبتبهشاهدکاهشيافت .

طور معنیداری نسبت به شاهد افزايش داشت .مداخله

درتیماربوپروفزين0/25و0/5درهزاربهترتیب55/5

ترکیبات شیمیايی روی تفريخ تخم در بسیاری از

و  43/4درصد از شفیره ها به حشرات کامل تبديل

حشرات مفید گزارش شده است .فرو بردن تخمهای

شدند .ايندرحالیاستکهدرتیمارهایروغنمايونز

کفشدوزک C. montrouzieriدرونمحلولسمیتهیه

باالی10درصدودرسايرتیمارها900درصدالروهای

شدهازآبامکتین(غلظت 0/9درهزار)ونیزترکیبیاز

سن چهارم بعد از طی مرحله شفیرگی به افراد بالغ

کلرپیريفوس ( 2در هزار) +آبامکتین ( 0/2در هزار) +

تبديل شدند .به طور مشابه در کفشدوزک C.

درصدبردرصدتفريختخمهاومتعاقباًطول

روغنيک 

  ،undecimpunctataوقتی بوپروفزين در غلظت

دورهالرویاثرمنفیگذاشت( Mostafaloo et al.,

توصیه شده روی الرو سن چهارم پاشش شد ،اکثر

 .)2012aدر تحقیق حاضر غوطهور کردن تخم در

شفیره ها تبديل به افراد بالغ نشدهاند و يا بالغهای غیر

محلولتهیهشدهازروغنمايونز(يک درصد) نسبتبه

عادی ظاهر شدند ( .)Cabral et al., 2008همچنین

شاهد بهمیزان  43/4درصددرتفريختخمکفشدوزک

در بررسیهای آزمايشگاهی ،رشد و نمو الروهای

کاهش ايجاد کرد ،در حالیکه محلول بوپروفزين 0/5

کفشدوزک Chilocorus circumdatus Gyllenhall

درهزارتفريختخم رانسبتبهشاهدبهمیزان20درصد

 in Schȍnherrکهدرمعرضغلظت 0/25و 0/5گرم

حشرهکش مذکور با
کاهش داد .با اين وجود  

در لیتر بوپروفزين قرار گرفتند بهشدت مختل شد.اين

طوالنیکردن دوره رشد و نمو الروهای سنین اولیه به


حشرهکش در ظهور افراد بالغ کفشدوزک  20درصد


طورمعنیدارنسبتبهشاهد،اثرمنفیايجادکرد.کاربرد


کاهشايجادکرد(.)Robinson, 2001

بوپروفزين ( 0/925گرم ماده موثر در لیتر) به روش

میانگین تعداد تخم گذاشته شده توسط مادهها در

Coccinella

تیماربوپروفزين0/5درهزاربهحدوديکچهارممیانگین

 ،undecimpunctata Linnaeusبقای سنین اول و

میرودوقتی
تعدادتخمدرشاهدکاهشنشانداد.احتمال 

پاشش روی تخم کفشدوزک
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 C. montrouzieriبدست آمد ( Saedi et al.,

در مادهها سم به تخمدانها نفوذکرده و از رشد جنین

.)2018

ممانعت کند ( )Retnakaran et al., 1985و درنرها

افرادماده والروسنچهارم در تیمارباپالیزين2/5

در اثر نفوذ سم به سیستم تولیدمثلی تغییر شکل اسپرم

در هزار در مقايسه با ترکیبات روغنی  ECو مايونز

ايجادودرنتیجهبهعقیمشدنمنجرشود( Mathew et

تلفات بیشتری نشان دادند ،هر چند از نظر آماری اين

تواندتولیدتخمهاینابارور


اينوضعیتمی
.)al., 1992

اختالف معنیدار نبود .با وجود نزديک بودن میانگین

را در پی داشته باشد ( Carpenter and Chandler,

تلفاتدرباالترينغلظتدوتیمارپالیزينوبوپروفزين،

.)1994همچنینبوپروفزينباجلوگیریازساختهشدن
هورمون پروستاگلندين میتواند بر تشکیل تخم در
حشرات کامل اثر منفی بگذارد ( Uchida et al.,

.)1987; Ishaaya et al., 1988تحقیقاتزيادیتايید
کنندهاينمطلباستکهبوپروفزينتولیدتخموتفريخ
آن را در کفشدوزکها به طور منفی تحت تأثیر قرار
میدهد ( ;Grafton-Cardwell and Gu, 2003


 .)James, 2004اثر مخرب اين حشرهکش در
غلظتهای 0/9و 0/2گرممادهفعالبرلیتر ،بر تشکیل

تخم در بالغ کفشدوزک شکارگر  Delphastus
 catalinae Hornنیز گزارش شده است ( Liu and

.)Stansly, 2004
درنگاهکلی،ترکیباتبهکاررفتهدرتحقیقحاضر
بیخطر
ازنظراستانداردهای IOBCدرگروهترکیبات 
(روغن مايونز  0/5درصد) ،با خطر متوسط (بوپروفزين
طبقهبندی
 0/5درهزار) وباخطرجزئی (سايرترکیبات) 
روغنها روی

بسیاریازمحققینازبیخطربودن

شدند.
دشمنانمفیدتأکیددارند( ;Liu and Stansly, 1995
Ranjbar and Heidari, 2010; Gardner-Gee et

طوریکهکاربردروغنمعدنیولکدر

 .)al., 2013
به
غلظتهای  9/5و يک درصد به روش غوطهور کردن

برگ حاوی شپشک آردآلود در محلول سمی ،روی
الروهای سن سه و افراد بالغ کفشدوزک C.

در کفشدوزکهای زنده مانده ،میانگین تعداد تخم و
تفريخآننسبتبهتیماربوپروفزينکمترتحتتأثیرقرار
گرفت .ايمن بودن ترکیب پالیزين روی دشمنان طبیعی
توسطبرخیمحققینگزارششدهاست( Kabiri and
Amiri-Besheli, 2012; Gholamzadeh Chitgar

.)and Pourmoradi, 2017
با توجه به اينکه کاربرد حشرهکش بوپروفزين در
مرحلهالرویباعثکاهشدرصدخروجحشراتکامل
از شفیره و در مرحله بلوغ سبب کاهش تعداد تخم
کفشدوزکنسبتبهسايرترکیباتشد،بنابراين سمیت
آنبرایاينشکارگرمشهوداست.لذادربحثمديريت
تلفیقی شپشکهای گیاهی ،در باغاتی که قرار است
کنترل بیولوژيک با رهاسازی کفشدوزک C.

 mountrouzieriانجام گیرد در صورت نیاز به مبارزه
شیمیايی با ترکیب مذکور ،توصیه میشود قبل از
سمپاشی
رهاسازیالرووياحشراتکاملکفشدوزک  ،
انجام گیرد تا اثر سوء کمتری داشته باشد .همچنین در
باغهايی که قبالً رهاسازی کفشدوزک انجام گرفته در

صورت افزايش تراکم جمعیت آفت ،میتوان از
ترکیبات جايگزين نظیر روغن و يا حشرهکش پالیزين
استفاده کرد .هر چند استفاده از غلظت يک درصد
روغن و  2/5در هزار پالیزين همزمان با حضور
کفشدوزک در باغ برای جلوگیری از احتمال ايجاد

 mountrouzieriتلفات ناچیزی ايجاد کرد و جزو

اختالل در رشد ونمو اين دشمن طبیعی بايد محتاطانه

خطرطبقهبندیشد( Mafi Pashakolaei et


گروهبی

انجام گیرد و از پاششهای بیرويه و غیرضروری

 .)al., 2011نتیجهمشابهیدربررسیتأثیر روغن ECبا

اجتنابشود .بادرنظرگرفتن اينموضوعوهمچنینبا

درصدرویزندهمانیکفشدوزک

غلظتهایيک و 9/5


توجهبهاينکهترکیباتيادشدهدرنصفغلظتتوصیه
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شده نسبت به غلظت توصیه شدهاثر سوء کمتری روی

مقاله حاضر منتج از پروژه تحقیقاتی به شماره

ويژگیهای زيستی و تولیدمثلی آزمايش شده روی


 بودهوبدينوسیلهاز3-90-3392-029-120325مصوب

 میتوان از، داشتندC. mountrouzieri کفشدوزک

حمايتهایمالیمرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیو


نصف غلظت ترکیبات مذکور در تلفیق با کفشدوزک

میوههای
  منابع طبیعی مازندرانو پژوهشکده مرکبات و

برنامههای مديريت کنترل شپشکهای
  کريپتولموس در

.برایانجامپروژهقدردانیمیشود

،نیمهگرمسیری


.مرکباتاستفادهکرد
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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.
Keywords: Citrus, Insecticidal soap, Predator, Scale insects

