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تاریخدریافت99/12/11:تاریخپذیرش 1400/02/28:

چکیده
شته جالیز یا شته پنبه ،Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) ،یکی از آفات مهم خیار بوده و استتااده
از حشرهکشها یکی از روشهای متداول کنترل این آفت محسوب میشود .در پژوهش حاضتر امکتان استتااده
همزمان از زنبور پارازیتوئید ) Lysiphlebus fabarum Marshall (Hym.: Braconidaeو غلظت کاهش یافتۀ
حشرهکش پریمیکارب ،برای کنترل این شته مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا آزمون زیستسنجی روی پتورۀ ستن
سوم شته برای تعیین غلظتهای کشندۀ پریمیکارب انجام گرفت ،سپس اثر پایداری غلظت  LC50این ترکیب بتر
زندهمانی حشرات کامل زنبور تعیین شد .در ادامه با بکارگیری غلظت  LC50پریمیکتارب در تلایت

بتا رهاستازی

زنبور ( 40و یا  60عدد زنبور روی هر بوته ،هر سه روز یکبار) روند تغییرات جمعیت شته روی گیاهتان خیتار بته
مدت یک ماه در گلخانه بررسی شد .طب

نتایج بدست آمده ،میزان  LC50پریمیکارب )µg/L( 212/6 ،تعیین شد و

با توجه به میزان پایداری پریمیکارب ،امکان رهاسازی زنبور ،سه روز بعد از سم پاشی ممکتن بتود .مقایستۀ نتتایج
کاربرد همزمان زنبور و غلظت  LC50پریمیکارب در تیمارهای مختلف نشان داد که کاربرد تراکم  60زنبور ،تتثثیر
بیشتری در کاهش جمعیت شته نداشته و رهاسازی  40زنبور در هر یک از دورههای رهاسازی ،برای کنتترل شتته
کافی و مناسب می باشد .مطاب

با نتایج بدست آمده ،پس از اولین سم پاشی و کاهش قابل توجته جمعیتت شتته،

زنبور قادر بود در ادامه مانع رشد جمعیت شته شود و نیازی به تکرار سم پاشی وجود نداشت ،اما در صورت نیتاز،
همزمان با ادامۀ کاربرد زنبور ،میتوان هر  15روز نسبت به تکرار سمپاشی با غلظت  LC50پریمیکارب اقدام نمود.

کلیدواژهها ،Aphidiinae :زیستسنجی ،خیار ،شتهجالیز ،شته پنبه

دبیرتخصصی:دکترپرویزشیشهبر 
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مادهزا 2باتولیدمثلغیرجنسی بودهکه نژادنرزاازمناطق


مقدمه 
Aphis

شمالی و جنوبی ایران ( Baghery-Matin et al.,

( )Hemiptera: Aphididaeیکی از آفات مهم گیاه

دهزا از
 )2005; Mossadegh et al., 2011و نژاد ما 

خسارتقابلتوجهی

خیاراستکهدرگلخانههاومزارع

منطقۀ چورزق شهر زنجان ()Rasekh et al., 2011

به این گیاه وارد میسازد ( Blackman and Eastop,

گزارششدهاست.طبقبررسیهایصورتگرفته ،نژاد

 .)1984این آفت عالوه بر تغذیۀ مستقیم که منجر به

نرزای زنبور L. fabarumازقدرتپارازیتیسمیباالیی

پژمردگی،کوتولگیوریزشبرگهامیشود( Attia and

روی سنین مختلف رشدی شته جالیز برخوردار بوده و

 ،)El-Hamaky, 1987به صورت غیرمستقیم نیز از

میتواند درکنترل زیستی این آفت ،مؤثر واقع شود

شته

جالیز

Glover

gossypii

طریق ترشح عسلک و انتقال ویروسهای گیاهی
خسارتزا میباشد ( .)Kresting et al., 1999برای
کنترلاینآفت ،گلخانهدارانبطورمعمولبابکـارگیری
حشرهکشهای غیرانتخابی ،اقدامبهسمپاشـیهـای
انـواع 
بـیرویـه و مکرر میکنند که نتیجۀ آن از بین رفتن

حشرات مفید و مؤثر در کنترل آفت ،افزایش هزینه

( .)Almasi et al., 2017اینتواناییزنبوربهویژهدر
رهاسازی اشباعی که در آن تعداد زیادی از جمعیت
دشمنطبیعیبرایکاهشجمعیتفوریآفترهاسازی
میشود ،میتواند حائز اهمیت باشد ( van lenteren,

 .)2000
مثالهای متعدد از موفقیت عوامل کنترل
باوجود  
زیستی در کنترل آفات (

and

Herren

کنترل ،بروز پدیـدۀ مقاومـت ،طغیـان دوبارۀ آفت و

;1992

مهمتـر از همـه افـزایش بـاقی مانـدۀ سـموم روی

Obrycki and Kring, 1998; Gerling et al.,

محصولمیباشد که اینامـربهنوبۀ خود میتواند اثرات


،)2001; Urbaneja et al., 2007درارتباطباآفاتی

زیانباری برای سالمت مصرفکنندگان به همراه داشته
باشد );Herron et al., 2001; El-Kady, 2007

 .(Baniameri and Farrokhi, 2011
شتۀجالیزدارایدشمنانطبیعیمتعددیاستکهدر
صورتحمایت،میتواننددرکاهشجمعیتاینآفت
تأثیر به سزایی داشته باشند .زنبور پارازیتوئید
Marshall
)Aphidiinae

fabarum
Braconidae:

Lysiphlebus

(Hymenoptera:

گونهای با دامنۀ وسیعی از میزبانها بوده ( Carver,

)1984وتاکنونازرویبیشاز 100گونۀمختلفشته

( ،)Yu et al., 2013به ویژه شتههای جنس Aphis
()Nuessly et al., 2004گزارششدهاست.بررسیها
حاکی از آن است که این زنبور به عنوان فراوانترین
پارازیتوئیدشتههادرشمالایران( Rakhshani et al.,

 )2005ومرکزاروپا()Stary, 1983, 1986میباشد.
این زنبور دارای دو نژاد نرزا 1با تولیدمثل جنسی و

1- Arrhenotokous

Steenis,

;1991

Neuenschwander,

آنها ،انتظار
نظیرشتههاباتوجهبهنرخباالیتولیدمثلی  

میرود که دشمنانطبیعیبتوانندبه طور کامل قادربه
ن 
مهار جمعیت آفتباشند .تحقیقات نشان داده است که
بهترین راه کنترل موفق و پایدار این گروه از آفات،
استفاده توأم از عوامل زیستی و ترکیبات شیمیایی
کشها) در چارچوب برنامههای مدیریت تلفیقی
(آفت 

میباشد ،چرا که هر کدام از این روشها دارای
آفات  
مینکنندۀ کنترلموفق آفتنبودهو
نواقصی هستند که تأ 
آفتراطلبمیکند( .)Croft, 1990

مدیریتتلفیقی
یکی از عوامل مهم در موفقیت برنامههای مدیریت
تلفیقیآفات،تعیینزمانصحیحرهاسازیعواملکنترل
میباشد .در بعضی شرایط ممکن است برنامۀ
زیستی  
کنترلزیستی باموفقیت ظاهریروبهرو شود ،اما هزینۀ
رهاسازی تا دو برابر بیشتر از شرایط استاندارد باشد،
بنابراین عالوه بر زمان ،تعداد و دفعات رهاسازی نیز

2- Thelytokous

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد44شماره،1بهار1400
گی 
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یتوانددرموفقیتبرنامۀکنترلآفاتنقشداشتهباشد.
م 

کاربرد،رویمیزانتلفاتدشمنطبیعیمشخصشود و

از طرفی رهاسازی دشمن طبیعی ممکن است با

مطابق با استانداردهای سازمان جهانی کنترل زیستی 

محدودیتهایی ازنظرکاربردی مواجهشودکهدراین

کهترکیبدرکدامگروهقرارمیگیرد .در

معینگردد 

صورتنیز حفظونگهداری دشمنطبیعی ،درشرایطی

این راستا در پژوهش حاضر میزان پایداری پریمیکارب

که آفتکشها بطور متمرکز علیه آفات مهم به کار

برگهای خیار به منظور تعیین میزان تلفات
روی  

گرفتهمیشوند ،بسیار حیاتی خواهدبود ( Srark and

حشراتکاملزنبور L. fabarumوتعیینفاصلۀ زمانی

 .)Rangus, 1994بادرنظرگرفتنعواملاشارهشده،

مناسب رهاسازی زنبور بعد از کاربرد آفتکش مورد

مطالعات برخی محققین نشان داده است که چنانچه

بررسیقرارگرفت.مطابقبانتایجمطالعۀقبلی( Almasi

همراه با کاربرد آفتکش مناسب ،دشمن طبیعی نیز با

 )et al., 2018مشخص شد که غلظت LC50

مالحظاتی رهاسازی شود ،نتایج بسیار مطلوبی بدست

پریمیکارب ضمن اثرات کشندگی قابل قبول روی شته

خواهد آمد (.)Baniameri and Farrokhi, 2011

جالیز،اثراتمخربیرویمراحلمختلفرشدیزنبور

براین اساس ،استفاده از حشرهکشهایی که دارای

 L. fabarumنداشتهوبهعنوانیکترکیبمناسبدر

خاصیت انتخابی میباشند وهمچنیناستفادهازترکیباتی

تلفیقبااینزنبورقابلاستفادهاست ،بنابرایندرتکمیل

که دارای پایداری کمی هستند ( )Jepson, 1989و

بوتههای خیار
نتایج قبلی ،در شرایط گلخانهای روی  

اثراتسوءکمتری روی دشمنانطبیعی دارند ،میتواند

آلودهبهشتهجالیز،چگونگیرهاسازیزنبوردرتلفیقبا

مفیدواقعشود( .)Tadeo, 2008

غلظت  LC50پریمیکاربموردمطالعهقرارگرفت.امید

پریمیکاربحشرهکشی انتخابی ازگروهکارباماتها
است ( .)Masuda et al., 2001این ترکیب به عنوان

1

میرودنتایجاین پژوهش درتولیدمحصولسالمترمؤثر
واقعشود .

یکشتهکشسریعواختصاصی ،دارای باقیماندۀ سمی
کمیدرمحیطبودهوسمیتاندکیبرایدشمنانطبیعی

مواد و روشها

دارد ( .)Jansen, 2000; James, 2003در این

شته سیاه باقال Aphis fabae Scopoli ،به عنوان

پژوهش از پریمیکارب که یکی از پُرمصرفترین

میزبان اختصاصی زنبور  L. fabarumمحسوب شده

آفتکشها برای کنترل شته جالیز در کشور بوده و


()Volkl and Stechmann, 1998وازدیدگاهپرورش

توسط سازمان حفظ نباتات برای کنترل برخی آفات

انبوه،امکانپرورشسریعوارزانقیمتاینزنبورروی

سبزی و جالیز توصیهشده ( Noorbakhsh and

شتۀسیاهوگیاهانباقال()Vicia faba L.امکانپذیرمی

،)Sahraeian, 2015مورداستفادهقرارگرفت.

باشد(.)Rasekh et al., 2010; Mahi, 2013مطالعات

باتوجهبهاین کهشتۀجالیزیکیازآفاتمهمخیار

قبلی نشان داده که همراه با استفاده از این عامل کنترل

بوده و در حال حاضر کنترل آن یکی از دغدغههای

میتوانازگیاهانباقالیآلودهبهشتهسیاهباقالبه
زیستی ،

گلخانهدارانمحسوبمیشود،پژوهشحاضربهمنظور


عنوان گیاه حامل برای کنترل شته جالیز استفاده نمود

بررسیکاربردهمزمانزنبورپارازیتوئیدL. fabarumو

(.)Astaraki et al., 2018بههمینمنظوردرپژوهش

حشرهکشپریمیکارب،جهتکنترلآفتدرقالبیک

حاضر از زنبورهای پارازیتوئید L. fabarum

برنامهی مدیریت تلفیقی صورت گرفت .در مطالعات

بررسیاثرپایدارییکآفتکشرویدشمنانطبیعی

نیازاستکهقدرتکشندگیترکیبتایکماهبعداز

1- IOBC
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پرورشیافتهرویگیاهانباقالیآلودهبهشتهسیاهباقال،


نرومادهدرقفسیحاویگیاهانباقالیآلودهبهشتۀسیاه

برایانجامآزمایشهااستفادهشدهاست.

باقالرهاسازیشدندوکلونیآنهاشکلگرفت .


کشت گیاه باقال و خیار

از آنجایی که آزمایش زیستسنجی روی جمعیت
3

برای تسریع در جوانهزنی ،بذور باقال و خیار72 ،

همسن پورۀ سنسومشتهجالیزانجامگرفت،بهمنظور

ساعتقبلازکشتدرآبخیساندهشدند.برایکشت

تولید این جمعیت ،شتههای بکرزا روی دیسک برگی

بذرهای باقال ،رقم شوشتری ،از گلدانهای چهار لیتری

خیار ،درون ظروفپتری (قطر 9وارتفاع 1سانتیمتر)

در بستری حاوی خاك اره و برای کشت بذر خیار

حاویمحلولآگار(1/2درصد)قراردادهشدند.پساز

گلخانهای ،Cucumis sativus L. ،رقم نگین ،1از

همسن
 12ساعتحشراتکاملشتهحذفوپورههای  

گلدانهایدو لیتری در بستری ازخاكوخاكاره(به

بعد از  66ساعت ( ،)± 6وارد سن سوم پورگی شدند

نسبت2به)3استفادهشد.گلدانهادرشرایطدمایی±3

(.)Almasi et al., 2016بهمنظورتهویه،رویدرپوش

 ˚C 22و رطوبت نسبی  %65 ± 5و دوره روشنایی:

هرظرفپتری،سوراخیبهقطردوسانتیمترکهباتوری

تاریکی 8:16درگلخانهنگهداریشدهوهرچهارروز

ارگانزاپوشاندهشدهبودند،ایجادگردید .

یکبار،باکودکاملهورتیگرو2بهنسبتسهدرهزار

تغذیهشدند .

پرورش زنبور  L. fabarum
طینمونهبرداریازمزارعباقال،شتههایسیاهباقالی

پرورش شته سیاه باقال و شته جالیز

مومیاییشده نیز جمعآوریشد.باظهورحشراتکامل

جمعیت اولیۀ شته سیاه باقال طی نمونهبرداری از

زنبور،نسبتبه تأییدگونهتوسطمتخصصیناقدامشد.


مـزارع بـاقالِ دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شهید چمران

به منظور نگهداری و پرورش زنبورها ،تعدادی از

اهوازجمعآوریوپسازتأییدگونهتوسطمتخصصان،

زنبورهاینرومادهدرقفستوری(بهابعاد120×60×60

رویگیاهباقالپـرورشدادهشد .برای تهیۀ کلونی شته

سانتیمتر) حاویگیاهانباقالیآلودهبهشتهسیاهباقال،

جالیز نیز نمونههایی از این شته از گلخانۀ پرورش خیار

تحتشرایطمحیطیذکرشدهرهاسازیشدندوکلونی

دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

آنها شکل گرفت .برای تأمین آب مورد نیاز برای


جمعآوری ورویگیاهخیارپرورشدادهشد.پرورش


نوشیدن زنبورها ،روزانه دوبار اسپری آب در قفس

بهطورجداگانهدرونقفسهایتوری

هردوگونۀ شته 

صورتگرفت .

(بهابعاد120×60×60سانتیمتر)انجامگرفت.

برای همسنسازی زنبور دو گلدان باقالی که از

طینمونهبرداریازمزارعباقال ،شتههایسیاهباقالی


جمعیت مناسبی از شته سیاه باقال برخوردار بودند ،در

مومیاییشده نیز جمعآوریشد.باظهورحشراتکامل،

سانتیمتر) قرار داده
قفسی توری (به ابعاد   60×30×30

گونۀزنبور ،L. fabarumتشخیصداده شد .باتوجهبه

شدند .سپس حدود  20زنبور ماده جفتگیری کرده

مشاهدۀافرادنردرجمعیت،نژادزنبور،نرزاتشخیصداده

(یک روزه) روی گیاهان رهاسازی شده و بعد از 12

برایاطمینانازنژادزنبور،بهمادههای

شد.بااینوجود 

ساعت نسبت به حذف تمام زنبورها اقدام شد .پس از

باکره ،اجازه تولید نتاج داده شد و با توجه به نر بودن

چند روز با ظهور شتههای مومیایی ،یکایک آنها به

تمامی نتاج ،نرزا بودن جمعیت زنبور به اثبات رسید .به

آرامی توسط قلممو ظریف 4از گیاه جدا و به درون

منظورنگهداریوپرورشزنبورها،تعدادیاززنبورهای

ظروفپتری (قطر 9وارتفاع 1سانتیمتر) انتقالیافتند.

1-Negin
®2- Horti-grow

3- synchronous cohort
4-Camel brush
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زنبورهایظاهرشدهبانوارهایپنبهایآغشتهبهمحلول


بررسی اثر پایداری غلظت  LC50حشرهکش

عسل()%30وآبموردتغذیهقرارگرفتند.اززنبورهای

پریمیکارب در تماس با حشرات کامل زنبور L.

گیریکرده)برایانجامآزمایشها


تازهظاهرشده(جفت

fabarum

استفادهشد.
شتهها و زنبور پارازیتوئید ،در
همسنسازی  
پرورش و  
اتاقکرشددرشرایطدمایی،21±1˚Cرطوبتنسبی5
%65±ودورهروشنایی:تاریکی،8:16صورتپذیرفت .
حشرهکشها

®

در این پژوهش ،حشرهکش پریمیکارب (پریمور )
با فرموالسیون ( ،%50WPمحصول شرکت آریا شیمی)
مورداستفادهقرارگرفت.
بررسی

اثر

میکروگرم بر لیتر) در تلفیق با رهاسازی زنبور L.

fabarumمیتواندبهعنوانغلظتیمناسبجهتکنترل
شته جالیز مورد استفاده قرار گیرد ( Almasi et al.,

،)2018اینآزمایشبهمنظورتعییناثر پایداری غلظت
 LC50پریمیکاربروی حشراتکاملزنبور پارازیتوئید
انجام گرفت .برای تعیین غلظت  ،LC50ابتدا آزمایش
مقدماتی تعیین محدودۀ غلظتهای مؤثر پریمیکارب
انجام گرفت و غلظتهای باال و پایین و همچنین

طراحی و انجام آزمایشها
پایداری

از آنجاییکه غلظت  LC50پریمیکارب (250/9

غلظت

توصیهشدۀ

پریمیکارب ،در تماس با حشرات کامل زنبور L.
fabarum

غلظتهایحدفاصلآنهابافاصلۀلگاریتمیمحاسبهشد.

میزان کشندگی این غلظتها به نحوی انتخاب شد که
منجر به  20تا  80درصد تلفات در حشرات مورد

این آزمایش جهت بررسی اثر پایداری پریمیکارب

آزمایش شوند ( .)Robertson et al., 2007از این

روی زندهمانی حشرات کامل زنبور پارازیتوئید ،در

غلظتها جهت تعیین  LC50استفاده شد .برای انجام

شرایطگلخانهانجامشد.بهاینمنظور چندعدد گلدان

زیستسنجی با روش غوطهوری برگ مطابق با روش

بوتههای خیار( 8برگی)بابرگهایکامالًرشد
حاوی 

) Koziol and Semtner (1984وهمچنین  Amini

کرده انتخاب و با استفاده از سمپاش دستی با غلظت

ابتدابرگهایسالمگیاهدرهر

) ،Jam et al. (2014

اینآفتکش( 590میکروگرمبرلیتر برمبنای

توصیهشده


یک از غلظتهای حشرهکش به مدت  5ثانیه غوطهور

فرمولهشده) تاحدجاریشدن،محلولپاشیرویآنها

شدند وپسازیکساعت(جهتخشکشدنقطرات

محلولپاشی

بوتههایشاهدباآب مقطر
صورتگرفت .

سم) 15 ،عدد پورۀ سن سوم شتهی جالیز در هر ظرف

شدند .گلدانها به مدت  30روز در شرایط گلخانه

پتری در معرض برگهای آغشته به باقی ماندۀ

نگهداری شدند .به منظور بررسی اثر پایداری به روش

حشرهکشقرارگرفتند.درتیمارشاهدنیزازآبمقطر


) ،Sabahi et al. (2011درفواصلزمانی،10، 5،1

استفادهشد.برایتهویهوجریانیافتنهوا،سوراخهایی

 20،15و 30روزپس ازمحلولپاشی،یکبرگازهر

روی درب ظروف پتری تعبیهو با پارچۀ توری ارگانزا

گلدان انتخاب ( )n = 15و به ظرف پتری تهویهدار

پوشیدهشد.درادامه ،ظروفپتری بهانکوباتور(شرایط

محتوی محیط کشت پایه (محلول آگار  1/2درصد)

دمایی  ،21 ± 1 ˚Cرطوبت نسبی  %65  ± 5و دوره

حشرهکامل زنبور (تازه ظاهر
منتقل شد .سپس  15عدد  

روشنایی :تاریکی  )8:16منتقل و پس از  24ساعت،

شده)،رویهربرگ رهاسازیشد .پساز 24ساعت،

مرگومیر حشرات ثبت گردید .آزمایش در  5غلظت

زندهمانی آنها ثبت شد.
ظروف بازدید و وضعیت  

سمی بههمراهگروهشاهد( 15تکراردرهرتیمار)انجام

حشراتیکهقادربهحرکتویاحفظتعادلخودنبودند،

گرفت .

مُردهدرنظرگرفتهشدند 

حشرهکش...
راسخوهمکاران:کاربردهمزمانزنبورپارازیتوئیدLysiphlebus fabarumو 
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در آزمایش اصلی جهت تعیین پایداری غلظت

اولینزنبورها،گیاهانمجدداًبا همانغلظتحشرهکش

 LC50پریمیکارب ،گلدانهای حاوی بوتههای خیار به

( )LC50اسپری شدند .تیمارهای چهارم و پنجم نیز به

مدتیکهفتهدرشرایطگلخانهنگهداریشدندودر

ترتیبمشابهتیمارهای دوم وسومبود بااینتفاوتکه

فواصلزمانی3،1و4روزپسازمحلولپاشیباغلظت

دراینتیمارهادرهررهاسازیاز  60عدد حشرهکامل

آفتکش ،مشابه روش ذکر شده در آزمایش
  LC50

زنبوراستفاده شد.درتمامیتیمارها،برای بررسی روند

نخست،اثراتپایداریاینترکیبرویحشراتکامل

تغییرات جمعیت شته ،هر پنج روز یکبار تعداد شته

زنبورL. fabarumموردبررسیقرارگرفت.

روییک برگباالییو یکبرگ پائینیگیاهشمارش

تعیین

تعداد

و دفعات رهاسازی زنبور

شد.درنهایتدرروزسیاُم (پایانآزمایش)،تعدادکل

با کاربرد

شته وتعدادکلمومیاییهایموجودرویهربوتهگیاه

پارازیتوئید  L. fabarumدر تلای
حشرهکش پریمیکارب

این آزمایش به منظور تعیین تعداد رهاسازی زنبور

خیارشمارشوثبتشد.
تجزیۀ آماری دادهها

روی هر بوتۀ خیار و همچنین فواصل زمانی این

برای محاسبه  ،LC50حدود اطمینان  %95و روابط

رهاسازی ،جهتکنترلجمعیت شتهجالیز،درپنجتیمار

غلظت-پاسخ از نرمافزار پولو پالس ( LeOra

1

طراحی وانجامشد.بهاینمنظوربرای هرتیمار 5،بوته

 )Software, 2006و روش تجزیه پروبیـت 2استفاده

خیار(درمرحلۀ7-8برگی)انتخابو250عددپورهسن

شد .به منظور پی بردن به تأثیر تیمارهای مختلف بر

گلدانهای

سوم شته ،روی هر بوته رهاسازی شد .

برگهایباالییوپائینیخیار
تغییراتجمعیتشتهروی 

هرتیماربطورجداگانه دریکقفس توری باچارچوب

از آزمون تجزیه واریانس دو طرفه 3با دو متغیر مستقل

سانتیمتر) که اطراف آن با
چوبی (به ابعاد   60×30×30

شاملروشکنترلوزماننمونهبرداری(،15،10،5،1

توریمِشریزپوشیدهشدهبود،قراردادهشدند .مطابق

25،20و30روز)استفادهشد.دادههایحاصلازتعداد

با نتایج آزمایشهای قبلی ،این تعداد شته برای ایجاد

بوتههایخیار
کلشتهوتعدادکلمومیاییموجودروی 

جمعیت مناسب و پایدار شته کافی بود ( Almasi,

در روز پایانی آزمایش و همچنین نتایج حاصل از

درتیماراولاینآزمایش،بوتههایخیار آلوده

.)2017

اثراتپایداریغلظتتوصیهشدۀ مزرعهای

آزمایشهای 


به شته ،برخالف سایر تیمارها در روز اول با غلظت

و غلظت  LC50پریمیکارب روی حشرات کامل زنبور

توصیهشدۀ مزرعهای پریمیکارب ( 590میکروگرم بر


پارازیتوئید،باآزمونتجزیهواریانسیکطرفه4تجزیهو

لیتر) سمپاشی (اسپری دستی) شدند و رهاسازی زنبور

تحلیل شد .الزم به ذکر است در تمامی آزمایشها،

درحالیکهدرسایرتیمارها

رویآنهاصورتنگرفت .


اخـتالف بـین گروهها با آزمون تکمیلی توکی

(در

(چهار تیمار باقیمانده) ،در روز اول تمام گیاهان ،با

دادههاباکمکنرم
سطح)% 5تعیینشد .آنالیزآماری 

5

غلظتLC50حشرهکشپریمیکارب،سمپاشیشدند.در

اساس( 6نسخه)16انجامگرفت ( SPSS,
پی 
اس 
افزار  

ادامۀ آزمایش ،درتیمار دوم وسوم هرسهروزیکبار،

 .)2006

تعداد  40عدد حشره کامل زنبور نر و ماده (تازه ظاهر
شده) روی هر بوتۀ خیار رهاسازی شد و این روند
رهاسازی زنبور به مدت یک ماه (مجموعاً  10دورۀ
رهاسازی) ادامه یافت .در تیمار سوم ،پس از پنج دورۀ
رهاسازی زنبور،یعنیگذشت 15روزپسازرهاسازی

1- Polo-Plus
2- Probit analysis
3- Two-way ANOVA
4- One-way ANOVA
5- Tukey
6- SPSS software
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نتایج
اثر پایداری غلظت توصیهشده و غلظت LC50
پریمیکارب در تماس با حشرات کامل زنبور L.
fabarum

تعیین  LC50حشرهکش پریمیکارب روی پورۀ
سن سوم شتهی جالیز 
بهدست آمده از
با تجزیۀ پروبیت از دادههای  
ستسنجی پورۀ سن سوم شته جالیز با حشرهکش
زی 

نتایج آزمایش اثر پایداری پریمیکارب ،روی

پریمیکارب ،مقدار غلظتهای ،LC90 ،LC50 ،LC25

حشرات کاملزنبور  L. fabarumحاکیازاینبودکه

محدوده اطمینان و شیب خط رگرسیون ،محاسبه شد

پریمیکاربدرگروهترکیبات(Bترکیباتکمیپایدار)

(جدول  .)1مطابق با نتایج بهدست آمده ،مقدار LC50

توصیهشدۀ

قرار دارد .نتایج اثرات پایداری غلظت 

پریمیکارب  212/6میکروگرم بر لیتر محاسبه شد که

مزرعهای پریمیکارببرمیزانتلفاتزنبوردرروزهای

توصیهشدۀمزرعهای(457/5میکرو-

تقریباًنصفغلظت

مختلف در شکل  ،1-aآورده شده است .مطابق نتایج

گرمبرلیتر)آنبود .

دستآمده ،میزان تلفات زنبور در روزهای مختلف
به 


تعیین تعداد و دفعات رهاسازی زنبورپارازیتوئید

اختالف معنیداری را نشان داد (P<0/001؛ df=5,18؛

 L. fabarumدر تلای

با کاربرد حشرهکش

.)F=53/56بیشترینمیزانمرگومیردرروزاولوپنجم

پریمیکارب

بدون اختالف معنیدار با یکدیگر ( )P=0/09مشاهده

مقایسۀ اثر تیمارهای مختلف بر تعداد شتۀ جالیز

شدودرروزهایبعدی،گذشتزمانتأثیریدرمیزان

روی برگ باالیی خیار

تلفات نداشت ،چنانچه اختالف معنیداری در تلفات

برگهای
اثراتتیمارهایمختلفبر تعدادشتهروی  

حشراتکاملزنبوربینروزهایدهمتاروزسیاُمدیده

باالیی خیار در شکل  2ارائه شده است .نتایج تجزیه

نشدومیزانتلفاتزنبوردراینروزهاهمگیکمتراز

واریانسدوطرفهنشاندادکهبینتیمارهایمختلفازنظر

10درصدبود.

رگهایباالییخیار،اختالفمعنیداری
تعدادشتهرویب 

نتایج حاصل از تجزیۀ آماری اثر پایداری غلظت

وجود داشت (P<0/001؛ df=4,127؛ .)F=75/87

LC50پریمیکارببرمیزانتلفاتزنبورنشاندادکهبین

همچنین بین روزهای مختلف نیز اختالف معنیداری

روزهایمختلف(روزهای 3،1و)4اختالفمعنیداری

مشاهده شد (P<0/001؛ df=6,127؛  .)F=31/51اثرات

وجود داشت (P<0/001؛ df=2,12؛ .)F=64/84

متقابلتیمارها وزماننیز اختالفمعنیداریرانشانداد

میانگین مرگومیر حشرات کامل زنبور،L. fabarum

(P<0/001؛df=22,127؛ .)F=20/04

در روز اول به طور معنیداری بیشتر بود و با گذشت

در تمامی تیمارهای مورد مطالعه ،تعداد شته روی

زماندرروزهای بعد،از میزانتلفات کاستهشد(شکل

عنیداری
برگباالیی خیار درروزهای مختلفبهطورم 

 .)1-bالزمبهذکراستکه میزانتلفاتدرروزسومو

تحت تأثیر قرار گرفتند (تیمار اولP<0/001 :؛

چهارماختالفمعنیداریرانشاننداد( .)P=0/77

df=4,15؛ F=60/46؛ تیمار دومP=0/02 :؛ df=6,28؛

طبق نتایج آزمایشهای اثرات پایداری غلظت

F=3/ 16؛تیمارسوم P<0/001:؛df=6,28؛ F=13/39؛

توصیهشده و غلظت  LC50پریمیکارب روی زنبور L.


تیمار چهارمP=0/042 :؛ df=6,28؛  F=2/57و تیمار

 ،fabarumمشخص شد که غلظت  LC50اثرات

پنجمP<0/001:؛df=6,28؛ .)F=9/51

پایداریکمتریرویزنبورداشتهومیتوانسهروزپس

نتایج نشان داد که در آغاز آزمایش بین تیمارهای

ازسمپاشیگیاهبااینغلظت،نسبتبهرهاسازیزنبور

مختلف ،تفاوت معنیداری بین تعداد شته روی برگهای

اقدامنمود .

باالییوجودنداشت()P=0/50وبااعمالتیمارهایمختلف 

...حشرهکش
 وLysiphlebus fabarumکاربردهمزمانزنبورپارازیتوئید:راسخوهمکاران
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 در آزمون اثراتLysiphlebus fabarum  خطای معیار) مرگومیر حشرات کامل زنبور پارازیتوئید±(  میانگین-1 شکل
 میانگینهای با حروف مشابه.) روی گیاهان خیارb(  پریمیکاربLC50 ) و غلظتa( پایداری غلظت توصیهشدۀ مزرعهای
.)P<0/05  وTukey test) اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند
Figure 1. The effects of stability of the recommended field concentration (a) and LC50 concentration
of pirimicarb insecticide (b) on mortality (Mean ± SE) of adult L. fabarum in consecutive days after
application on cucumber. Means bearing the same letter are not significantly different (Tukey test,
P< 0.05).





 ساعت پس از تیمار24 ،Aphis gossypii ، سمیت حشرهکش پریمیکارب روی پوره سن سوم شته جالیز-1 جدول
Table 1. Toxicity of pirimicarb insecticide on third instar of melon aphid, Aphis gossypii, 24 hours
after application
Lethal Concentration (95% FL)
Insecticide
Intercept
Slope ±SE
χ2 (df)
(µg/L)
LC25
Pirimicarb -8.961.008 3.851±0.431

LC50

LC90

142.06

212.62

457.49

(120.9-160.2)

(191.5-235.9)

(387.7-582.9)

6.522 (18)
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شکل  -2میانگین ( ±خطای معیار) تعداد شته جالیز  Aphis gossypiiروی برگهای باالیی خیار ،در روزهای متوالی
نمونهبرداری پس از کاربرد همزمان حشرهکش پریمیکارب و رهاسازی زنبور پارازیتوئید .Lysiphlebus fabarum
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند ) Tukey testو .)P<0/05
Figure 2. Mean (±SE) number of melon aphid on upper leaves of cucumber on consecutive days of
sampling, after simultaneous application of pirimicarb insecticide and release of a parasitoid wasp,
Lysiphlebus fabarum. Means bearing the same letter are not significantly different (Tukey test, P< 0.05).

آنهادیدهنشد
درروزپنجمنیزاختالفمعنیداریبین 


مقایسهی اثر تیمارهای مختلف بر تعداد شتۀ

(( )P=0/24شکل  .) 2اما از روز دهم به بعد افزایش

جالیز روی برگهای پائینی خیار



قابل توجه و معنیدار جمعیت شته در تیمار اول (سم

نتایج تجزیه واریانس در مورد تعداد شته روی

پاشی شده با غلظت توصیهشدۀ مزرعهای) به صورتی

برگهایپائینی خیار نشان دادکهبینتیمارهایمختلف


بودکهعمالًدرروز  25گیاهاناینتیمارپژمردهشدند

اختالفمعنیداریوجودداشت(P<0/001؛df=4,127؛

آنهاوجودنداشت.
نشمارششتههاروی 

ودیگرامکا

 .)F=26/99همچنین بین روزهای مختلف اختالف

در روز  15نمونه برداری ،اختالف معنیداری بین

یداری مشاهده شد (P<0/001؛ df=6,127؛
معن 

میانگین شته ها روی گیاهان تیمارهای دوم تا چهارم

.)F=29/01اثراتمتقابلآنهانیز اختالفمعنیداریرا

دیدهنشد(شکل.) 2درادامهباتوجهبهتکرارسمپاشی

نشانداد(P<0/001؛df=22,127؛ .)F=9/69

گیاهانتیمارسوموپنجمباغلظت LC50پریمیکارب،

در تمامی تیمارهای مورد مطالعه ،تعداد شته روی

کاهش معنیدار تعداد شته در این دو تیمار در مقابل

برگهای پائینی خیار در روزهای مختلف به طور


تیمارهای دوم و چهارم دیده شد و این تفاوت در

عنیداریتحتتأثیرقرارگرفتند(تیماراولP<0/001:؛
م 

روزهای 25و  30نمونهبردارینیزادامهداشت(شکل

df= 4,15؛ F=43/23؛ تیمار دومP=0/02 :؛ df=6,28؛

.)2

F=3/21؛ تیمار سومP<0/001 :؛ df=6,28؛ F=6/09؛
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تیمار چهارمP<0/001 :؛ df=6,28؛  F=9/22و تیمار

تیمار اول (سمپاشی در روز اول با غلظت توصیهشدۀ

پنجمP<0/001:؛df=6,28؛ .)F=22/46

مزرعهای پریمیکارب) مشاهده شد و بعد از آن

نتایجنشاندادکهمشابهبرگهایباالیی،درآغاز

تیمارهایدوم(زنبورهای  40تایی بایکبارسمپاشی)

آزمایش  بین تیمارهای مختلف ،تفاوت معنیداری بین

وچهارم(زنبورهای  60تایی بایکبارسمپاشی)بدون

تعدادشتهدربرگهایپائینیوجودنداشت()P=0/30

اختالفمعنیدارقرارداشتند(شکل .)4

وبااعمالتیمارهایمختلفدرروزپنجمنیزاختالف

در پایان آزمایش ،مقایسه آماری بین تیمارها در

معنیداریبینآنها دیدهنشد(( )P=0/15شکل.)3اما

تعداد کل شتههای مومیایی شده اختالف معنیداری را

از روز دهم به بعد افزایش قابل توجه و معنیدار

نشان داد (P<0/001؛ df=3,16؛  .)F=243/74مطابق با

جمعیت شته در تیمار اول (سم پاشی شده با غلظت

انتظار،بیشترینتعدادمومیاییدرتیمارتراکمباالیزنبور

توصیهشده مزرعه ای) دیده شد (روز دهمP=0/01 :؛

باحداقلمیزانسمپاشی(تیمارچهارم)شمارششدو

df=4,19؛F10=4/62؛روزپانزدهمP=0/002:؛df=4,19؛

بعدازآنتیماردوم(40زنبوربایکبارسمپاشی)قرار

 F15=6/53و روز بیستمP<0/001 :؛ df=4,19؛

داشت(شکل .)4

 ،)F20=238/71به صورتی بود که جمعیت شته روی
گیاهان این تیمار آنقدر زیاد شد که عمالً در روز 25

بحث

پژمردهشدندودیگرامکانشمارششتههارویآنها

کنترل شتهها صرفاً با استفاده از دشمنان طبیعی،

وجودنداشت.مطابقبانتایجشکل،3درروز 15نمونه

بهدلیل نرخ باالی تولیدمثلی این گروه از آفات ،دشوار

برداری ،اختالف معنی داری بین میانگین شتهها روی

بوده و در معموالً استفاده همزمان از حشرهکشهای

گیاهان تیمارهای دوم تا چهارم دیده نشد .در ادامه با

انتخابیالزمبهنظرمیرسد.درچنینمواقعی،حفاظتو

توجه به تکرار سم پاشی گیاهان تیمار سوم و پنجم با

حمایت از جمعیت پارازیتوئیدها در گلخانهها و مزارع،

پریمیکارب،کاهشمعنیدارتعدادشتهدر

غلظت LC50

هنگام کاربرد توأم آنها با آفتکشها اهمیت زیادی

ایندوتیماردرمقایسهبا تیمارهایدوموچهارمدیده

دارد ( .)Srark and Rangus, 1994در این ارتباط

شد و این تفاوت در روزهای بیستوپنجم (P<0/001؛

یکحشرهکشمناسبدرکنترلتلفیقیآفات،عالوهبر

df=3,16؛  )F25=14/32و سیام (P<0/001؛ df=3,16؛

اینکه باید جمعیت آفت را به خوبی کنترل کند ،الزم


)F30=18/17نمونهبردارینیزادامهداشت(شکل .)3
نتایج حاصل از تجزیه آماری بین تیمارهای

استاثرکشندۀکمیرویجمعیتدشمنانطبیعیداشته
باشد( Sarfraz and Keddie 2005; Kanzaki and

مختلف،رویتعدادکلشته هایشمارششدهدرروز


 .)Tanaka, 2010بطور مثال استفاده از دلتامترین به

پایانی آزمایش اختالف معنیداری را نشان داد

عنوان یک حشرهکش غبرانتخابی ،در کنترل شته سبز

(P<0/001؛ df=4,19؛ ( )F=418/73شکل .)4

گندم  ،Sitobion avenae Fabriciusمنجر به

بهطوریکه کمتر ین جمعیت شته در تیمار رهاسازی


کاهش90درصدیجمعیتزنبورپارازیتوئید Aphidius

زنبورهای  60تایی (سم پاشیدرروزاولوپانزدهم) با

 rhopalosiphi DeStefani‐perezشد ( Longley

میانگین  16/40±3/08و تیمار رهاسازی زنبورهای 40

 .)and Jepson, 1997همسو با نتایج تحقیق حاضر،

تایی (سم پاشی در روز اول و پانزدهم) با میانگین

)،Amini Jam et al. (2014دربررسیتأثیرچندین

  33/60±4/73بدون اختالف معنی دار با یکدیگر قرار

حشرهکش از جمله پریمیکارب روی شتۀ جالیز A.

داشتند ( .)P=0/97بیشترین تعداد شته نیز در بوتههای

نشاندادندکهاینحشرهکشعالوهبرکارایی

gossypii
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 در روزهای متوالی، روی برگهای پائینی خیارAphis gossypii  خطای معیار) تعداد شته جالیز±(  میانگین-3 شکل
.Lysiphlebus fabarum نمونهبرداری پس از کاربرد همزمان حشرهکش پریمیکارب و رهاسازی زنبور پارازیتوئید
.)P<0/05  وTukey test) میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند
Figure 3. Mean (±SE) number of melon aphid on lower leaves of cucumber on consecutive days of
sampling, after simultaneous application of pirimicarb insecticide and release of a parasitoid wasp,
Lysiphlebus fabarum. Means bearing the same letter are not significantly different (Tukey test, P< 0.05).

 روز30 ، و تعداد کل مومیاییها روی بوتههای خیارAphis gossypii  خطای معیار) تعداد کل شته جالیز±(  میانگین-4 شکل
 میانگینهای با حروف.Lysiphlebus fabarum پس از کاربرد همزمان حشرهکش پریمیکارب و رهاسازی زنبور پارازیتوئید
.)P<0/05  وTukey test( مشابه اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند
Figure 4. Mean (±SE) total number of melon aphids, Aphis gossypii and total number of mummies on
the cucumber, 30 days after simultaneous application of pirimicarb insecticide and release of a
parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum. Means bearing the same letter are not significantly different
(Tukey test, P< 0.05).
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مناسبدرکنترلاینآفت،اثراتسوءکمیرویزنبور

دراینپژوهش،نتـایجآزمـایشاثـرحشـرهکـشدر

پارازیتوئیــدآنAphidius matricariae Haliday،

تلفیقبارهاسازیزنبورنشاندادکهتیمارسمپاشیشـده

داشتهاست .

یهشـدۀ پریمیکـارب (تیمـاراول) درابتـدا
باغلظت توصـ 

درکاربردتلفیقیآفتکش هاودشمنانطبیعی،عـالوه

جمعیتشتهرابهخوبیکاهشدادامابـاگذشـتزمـان

برانتخابآفـت کـشانتخـابیمناسـب،توجـهبـهدوام

شاهدافزایشقابلتوجۀجمعیتشتهبودیم،بهطوریکه

حشرهکش  نیزاهمیتزیـادیدارد.دربررسـیحاضـر،

بوتههایخیاردراینتیماردراثرخسـارت
درروزبیستم 

نتایج آزمایشاثرپایداریپریمیکـارب ،رویحشـرات

ناشیازتراکمباالیشتهازبینرفتند.بهنظرمیرسدکه

کامــلزنبــورL. fabarumحــاکیازایــنبــودکــه

غلظتتوصیهشدۀپریمیکاربباگذشتزمـاننتوانسـت


پریمیکــاربدرگــروهترکیبــات(Bترکیبــاتکمــی

مانعازافزایشجمعیتشتهجالیزشودکهیکیازدالیل

پایدار) قراردارد.مطالعـات )Mardani et al. (2017

محتملاینموضوعمیتوانـدپایـداریکـمپریمیکـارب

نیز نشانداد کهباقیماندۀپریمیکاربرویبرگباقال،

باشـــد )McGregor, 2006; Talebi-Jahromi,

برایزنبور،L. fabarumپایداریکمیداشتهاسـت.اثـر

 .(2011

پایداریچندینحشـرهکـشازجملـهپریمیکـاربروی

مقایسۀ نتایجکاربردهمزمـانزنبـوروغلظـتLC50

حشـراتکامـلزنبـورپارازیتوئیـد Aphytis melinus

پریمیکاربدرتیمارهایمختلـفنشـاندادکـهکـاربرد

Debachنیزنشاندادکهاینترکیببراساساسـتاندارد

تراکمباالترزنبور(60زنبـور)تـأثیربیشـتریدرکـاهش

سازمانجهانیکنترلزیستیدرگروهترکیباتکمدوام

جمعیتشتهنداشتهواسـتفادهاز40زنبـوردردورههـای

قـراردارد)،(Vanaclocha et al., 2013کـههمگـی

رهاسازی،هماننتیجهرابههمراهخواهدداشت.باوجود

ایننتایجبایافتههایاینپژوهشهمخوانیدارد .

تأثیرمعنیدارتکـرارسمپاشـیرویکـاهشتـراکمشـته،


بررسیحاضـرنشـاندادکـهبـهدلیـلپایـداریکـم

جنشانمیدهدکهزنبـورقـادرخواهـدبـودجمعیـت

نتای

غلظتLC50پریمیکاربوتلفاتاندكزنبور،میتوان

آفترامهارکندونیازیبهتکرارسمپاشـینمـیباشـد

سه روزپس ازسمپاشیگیاه،نسبتبهرهاسازیزنبور

امادرصورتنیازهمزمانباادامهکاربردزنبور ،
میتوان

اقدامنمود .ایننتایجنشـانمـیدهـدکـهبـااسـتفادهاز

بهتکرارسمپاشیباغلظتLC50پریمیکارباقدامنمود.

غلظــتکــاهشیافتــۀترکیبــاتکــمدوامهمــراهبــا

درایــنارتبــاطدرمطالعــۀاســتفادههمزمــانازغلظــت

رهاسازیدشمنانطبیعی،میتوانبهموفقیتبهتریدر

کـــاهشیافتـــهپـ ـیمتـــروزینبـــازنبـــورپارازیتوئیـــد

کنترلشتههـادسـتیافـت،چـراکـهبـاتجزیـۀسـریع،

Diaeretiella rapae M’Intoshجهـتکنتـرلشـته

قدرتکشندگیحشرهکـشکـاهشیافتـه ودرنتیجـه

مومیکلـم،Brevicoryne brassicae L.کـاهش84

شرایطبهتریبرایفعالیتزنبورهـایپارازیتوئیـدمهیـا

درصدیجمعیتشتهگزارششدهاست،بهطـوری کـه

میشود(.)Sabahi et al., 2011اینموضوعمیتواند

استفادهازغلظتکاهشیافتۀپیمتروزیندرابتـدامنجـر

عالوهبرایجادتعـادلدرجمعیـتپـایینتـروپایـدارتر

بهسرکوباولیۀجمعیتشتهشـدودرادامـهبـاکـاهش

آفات،زمینهرابرایادامۀ فعالیتدشمنانطبیعیفـراهم

تــراکمنســبتاپــایینآفــتوبــهدلیــلپایــداریکــمایــن

نماید.نتایجمشابهدرموردشـتههـایغـالتبـاغلظـت

حشرهکش،زنبـورپارازیتوئیـدتوانسـت فعالیـتکنترلـی


کــاهشیافتــهپیریمیکــارب نیــزبـهدســتآمــدهاســت

مناســبیراجهــتکنتــرلآفــتازخــودنشــاندهــد

( .)Cornale et al., 1996

( .)Acheampong and Stark, 2004

53

1400بهار،1شماره44جلد،)اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
 گی

سپاسگزاری

 در یک جمع بندی،بر اساس نتایج این مطالعه

بدینوسیله از حمایتهای مالی معاونت پژوهشی

LC50 میتوان گفت  امکان استفاده همزمان از غلظت

دانشگاه شهید چمران اهواز (شماره گرنت

پریمیکارب  همراه با تراکم مناسب زنبـور

.)قدردانیمیشودSCU.AP99.437

  برای کنتـرلموثرشتۀ جالیزL. fabarumپارازیتوئیـد
 .رویگیاهانخیارگلخانهایوجوددارد
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Abstract
Background and Objectives
The melon or cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae), is hazardous
to many agricultural crops. Melon aphid is a highly polyphagous pest, feeding on more
than 320 plant species including cucumber. Melon aphids physically damage plants by
directly sucking their phloem sap, resulting in premature leaf drop, wilting, and
desiccation of host plants. Application of insecticides is usually considered as the most
common method to control this pest. As a result of the widespread use of these chemical
compounds, this pest has become resistant against several classes of synthetic
insecticides. Therefore, in this study, sub-lethal concentrations of pirimicarb, and a
parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Braconidae: Aphidiinae) were
simultaneously used to control melon aphid on cucumber, as part of a comprehensive
study for the integrated pest management.
Materials and Methods
In this research, first, bioassay of pirimicarb was performed with third instar of A.
gossypii to calculate lethal concentrations of pirimicarb and then, another experiment was
conducted to determine stability of pirimicarb, and also its effects on survival of a
parasitoid wasp adult, L. fabarum. In the following, the effects of simultaneous releasing
of L. fabarum with applying sub-lethal concentration (LC50) of pirimicarb on cucumber
were investigated by determining population dynamics A. gossypii, every 5 days. In the
first treatment, as a control treatment; the plants were sprayed with the recommended
field concentration, at the beginning of the experiment, without releasing of the
parasitoid wasp. In the second and third treatments, 40 male and female parasitoid wasps
were released every 3 days on each plant. In the fourth and fifth treatments, 60 male and
female parasitoid wasps were released. In all the last four treatments, at the beginning of
the experiment, and in the third and fifth treatments on the 15th day, the plants were
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sprayed with LC50 of pirimicarb. After 30 days, the experiment was ended and the total
number of alive aphids and total number of the mummified aphids were counted on each
plant.
Results
Mean lethal concentration (LC50) of pirimicarb was equal to 212.6 µg/L for the third
nymphal instar and due to low stability of this concentration of pirimicarb; it was
possible to release the wasps 3 days after spraying. The results of releasing different
densities of wasp showed that higher density of wasps (60 wasps per release) did not
have a highly significant effect, and low density of wasps (40 wasps) was able to control
aphids. After a significant reduction in aphid population due to pesticide use, the
parasitoid wasp was able to prevent growth of aphid population, but if necessary,
spraying can be repeated by sub-lethal concentration (LC50) of the pirimicarb, after 15
days.
Discussion
Findings of the present study suggested that lethal concentration (LC50) of pirimicarb can
be applied as a suitable insecticide, simultaneously with L. fabarum, for the integrated
pest management of melon aphids.
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