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28/02/1400تاریخپذیرش:11/12/99تاریخدریافت:

 چکیده
استتااده  و  بودهکی از آفات مهم خیار ی، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) ،شته پنبه یا شته جالیز

در پژوهش حاضتر امکتان استتااده     .شودمحسوب می کنترل این آفت متداولهای یکی از روش ها کش حشرهاز 

 ۀکاهش یافت غلظت و  Lysiphlebus fabarum Marshall (Hym.: Braconidae)پارازیتوئید زنبور ازهمزمان 

ستن   ۀسنجی روی پتور آزمون زیستابتدا گرفت. بررسی قرار مورد کنترل این شته  برای ،پریمیکارب  کش حشره

بتر  این ترکیب  LC50غلظت اثر پایداری سپس  ،انجام گرفتپریمیکارب  ۀهای کشند غلظتبرای تعیین سوم شته 

رهاستازی   در تلایت  بتا  پریمیکتارب    LC50غلظت بکارگیری  با در ادامهتعیین شد. زنبور حشرات کامل مانی زنده

بته  خیتار   انروند تغییرات جمعیت شته روی گیاهت ( بارهر سه روز یک، روی هر بوته عدد زنبور 60یا و  40)زنبور 

و  شد تعیین( µg/L) 6/212 ،پریمیکارب LC50 میزان ،طب  نتایج بدست آمده .شدبررسی  در گلخانهمدت یک ماه 

ج ینتتا  ۀمقایست . ممکتن بتود   پایداری پریمیکارب، امکان رهاسازی زنبور، سه روز بعد از سم پاشیمیزان جه به با تو

تتثثیر   ،زنبور 60پریمیکارب در تیمارهای مختلف نشان داد که کاربرد تراکم  LC50 کاربرد همزمان زنبور و غلظت

برای کنتترل شتته   های رهاسازی،  دورهک از هر یزنبور در  40رهاسازی در کاهش جمعیت شته نداشته و  بیشتری

پس از اولین سم پاشی و کاهش قابل توجته جمعیتت شتته،    کافی و مناسب می باشد. مطاب  با نتایج بدست آمده، 

 ،اما در صورت نیتاز  ،وجود نداشتو نیازی به تکرار سم پاشی  شودجمعیت شته  رشددر ادامه مانع زنبور قادر بود 

  پریمیکارب اقدام نمود. LC50 پاشی با غلظت به تکرار سمنسبت روز  15هر توان  رد زنبور، میکارب ۀهمزمان با ادام

 

  شته پنبه ،جالیز شته، خیارسنجی، زیست ،Aphidiinae: ها واژهکلید
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مقدمه
جال  Aphis gossypii Gloverزیشته

(Hemiptera: Aphididae)ییک گیاهآفاتاز مهم

توجهیخسارتقابلهاومزارعدرگلخانهکهاراستیخ

 گیاه این میبه  ,Blackman and Eastop) سازدوارد

تغذی(.1984 بر عالوه آفت بهۀاین منجر که مستقیم

 Attia and)شودهامیپژمردگی،کوتولگیوریزشبرگ

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

 ویروسطریق انتقال و عسلک گیاهیترشح های

میخسارت (Kresting et al., 1999)باشدزا برای.

بابکـارگیریبطورمعمولدارانگلخانه،کنترلاینآفت

هـایاقدامبهسمپاشـی،غیرانتخابیهایکشحشرهانـواع

میبـی مکرر و نتیجرویـه که ازۀکنند رفتنآن بین

و مفید درمؤحشرات هزینهثر افزایش آفت، کنترل

پدیـدکنترل بروز دوبارۀ، طغیـان وۀمقاومـت، آفت

مانـدمهم بـاقی افـزایش همـه از ۀتـر رویسـموم

اثراتتواندمیخودۀبهنوباینامـرکهباشدمحصولمی

داشتهکنندگانمصرفسالمتبرایباریزیان همراه به

 (;Herron et al., 2001; El-Kady, 2007باشد

.(Baniameri and Farrokhi, 2011
کهدراستمتعددیجالیزدارایدشمنانطبیعیۀشت

اینآفتتواننددرکاهشجمعیت،میحمایتصورت

سزاأت به دیثیر باشندی اشته پارازیتوئیدزنبور.
Lysiphlebus fabarum Marshall 

(Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae)

باهگون میزباندامنای از وسیعی )هاۀ  ,Carverبوده

مختلفشتهۀگون100رویبیشازاز(وتاکنون1984
(Yu et al., 2013) ویژه به جنسشته، Aphisهای
(Nuessly et al., 2004)ها.بررسیگزارششدهاست

 زنبور این استکه آن از فراوانحاکی عنوان ترینبه
 ,.Rakhshani et al)نهادرشمالایراپارازیتوئیدشته

2005) Stary, 1983, 1986)ومرکزاروپا باشد.می(
 نژاد دو دارای زنبور جنسی1نرزااین تولیدمثل وبا

                                                           

1- Arrhenotokous  

ازمناطقنرزانژادکهبودهغیرجنسیباتولیدمثل2زاماده
ایران جنوبی و  ,.Baghery-Matin et al)شمالی

2005; Mossadegh et al., 2011 ) نژاد اززادهماو

ۀمنطق زنجان شهر (Rasekh et al., 2011)چورزق
نژاد،هایصورتگرفتهطبقبررسیگزارششدهاست.

ازقدرتپارازیتیسمیباالییL. fabarumزنبورنرزای

سنینمختلفرشدیروی برخوردار جالیز شته وبوده
تواندمی آفتزیستیدرکنترل این شودثرؤم، واقع
(Almasi et al., 2017).بهویژهدرتواناییزنبوراین

اشباعی جمعیت رهاسازی از زیادی تعداد آن در که
عیتفوریآفترهاسازیدشمنطبیعیبرایکاهشجم

میمی شود، تواند )حائز  ,van lenterenاهمیتباشد

2000.)
کنترلمثالباوجود عوامل موفقیت از متعدد های
  Herren and)آفاتکنترلدرزیستی

Neuenschwander, 1991; Steenis, 1992; 

Obrycki and Kring, 1998; Gerling et al., 

2001; Urbaneja et al., 2007)آفاتی ،درارتباطبا

نظیرشته با انتظار،هاآننرخباالیتولیدمثلیتوجهبهها
بهکاملطوربهندنبتوادشمنانطبیعیکهرودمین قادر

جمعیتآفتباش کهاستدادهنشانتحقیقات.دنمهار

پایداروموفقکنترلراهبهترین گروه آفات،ازاین
شیمیاییترکیباتوزیستیعواملازمأتواستفاده
کش)آفت تلفیقیمدیریتهایبرنامهچارچوبدرها(

باشد،میآفات که دارایهاروشاینازکدامهرچرا
آفتنبودهوکنترلموفقۀکنندمینأتکههستندنواقصی
.(Croft, 1990)کندآفتراطلبمیتلفیقیمدیریت

موفقیکیاز مدیریتهایبرنامهیتعواملمهمدر

عواملکنترلیرهاسازیحزمانصحتعیینتلفیقیآفات،

باشدمیزیستی بعض. برنامیطشرایدر است ۀممکن

موفقزیستیکنترل ۀهزیناما،شودروروبهظاهرییتبا

بیزرهاسا برابر دو شرایشترتا ،باشداستانداردیطاز

 رهاسازبنابراین دفعات و تعداد زمان، بر یزنیعالوه

                                                           

2- Thelytokous  
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کنترلآفاتنقشداشتهباشد.ۀبرنامیتدرموفقتواندیم

طرف طبیرهاسازیاز بایعیدشمن است ممکن

ینمواجهشودکهدرایازنظرکاربردهایییتمحدود

یطیدرشرایعی،دشمنطبیرحفظونگهدایزصورتن

آفت کاریهعلمتمرکزبطورهاکشکه به مهم آفات

 Srark and)خواهدبودیاتیحیاربسشوند،گرفتهمی

Rangus, 1994.)،نظرگرفتنعواملاشارهشده در با

 برخیمطالعات که است داده نشان چهچنانمحققین

آفت کاربرد با همراه طبیعیکشمناسب، بانیزدشمن

 شودمالحظاتی یاربسیجنتا،رهاسازی بدستمطلوبی

 .(Baniameri and Farrokhi, 2011)دمآخواهد

اساس، براین از داراهاییکشحشرهاستفاده یکه

وهمچنیناستفادهازترکیباتیباشندیمیانتخابیتخاص

دارا وJepson, 1989)هستندیکمیداریپایکه )

تواندیمدارند،یعینانطبدشمیرویاثراتسوءکمتر

.(Tadeo, 2008)واقعشودیدمف

هاگروهکارباماتازیانتخابیکشکاربحشرهیمیپر

(Masuda et al., 2001است) عنوانترکیباین. به

یسمۀماندیباقیدارا،یعواختصاصیکشسریکشته

یعیدشمنانطبیبرایتاندکیطبودهوسمیدرمحیکم

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

 از یمیپرپژوهش کهکارب پُیکی ترینرمصرفاز

کشآفت برایها جالیز شته کنترل کشور در وبوده

برا نباتات حفظ سازمان برخیتوسط آفاتیکنترل

جالیسبز  Noorbakhsh and)شدههیتوصزیو

Sahraeian, 2015)،مورداستفادهقرارگرفت. 

کهشتۀجالیزیکیازآفاتمهمخیارباتوجهبهاین

دغدغه از یکی آن کنترل حاضر حال در و هایبوده

پژوهشحاضربهمنظوردارانمحسوبمیگلخانه شود،

وL. fabarumپارازیتوئیدزنبورهمزمانبررسیکاربرد

درقالبیکآفتجهتکنترل،پریمیکاربکشحشره

تلفیقییبرنامه مدیریت گرفت. مطالعاتدصورت ر

پایدارییکآفت کشرویدشمنانطبیعیبررسیاثر

بعدازیکماهتانیازاستکهقدرتکشندگیترکیب

ووددشمنطبیعیمشخصشمیزانتلفاترویکاربرد،

 استانداردهای با مطابق کنترل جهانی 1زیستیسازمان

در.گیردکهترکیبدرکدامگروهقرارمیمعینگردد

پژوهشاینراستا در پریمیکاربیپایدارمیزانحاضر

برگروی خیار تلفاتهای میزان تعیین منظور به

زمانیۀوتعیینفاصلL. fabarumزنبورحشراتکامل

آفت کاربرد از بعد زنبور موردکشمناسبرهاسازی

 Almasi)قبلیۀمطابقبانتایجمطالعبررسیقرارگرفت.

et al., 2018) شد مشخص LC50تغلظکه

پریمیکاربضمناثراتکشندگی رویشتهقابلقبول

اثراتمخربیرویمراحلجالیز زنبورمختلفرشدی،

L. fabarumنداشتهوبهعنوانیکترکیبمناسبدر

تکمیلدربنابراین،استقابلاستفادهزنبوراینتلفیقبا

 قبلی، گلخانهنتایج شرایط در روی خیاربوتهای های

تلفیقبارهاسازیزنبوردرچگونگی،هشتهجالیزآلودهب

پریمیکاربLC50غلظت دیامموردمطالعهقرارگرفت.

ثرؤترمدمحصولسالمیدرتولپژوهشنیجایرودنتایم

شود.واقع

 

 هامواد و روش

باقالهشت سیاه ،Aphis fabae Scopoliعنوان به

 زنبور اختصاصی شدL. fabarumمیزبان همحسوب

(Volkl and Stechmann, 1998واز)پرورشدیدگاه

امکانپرورشسریعوارزانقیمت زنبوررویاینانبوه،

امکانپذیرمی(.Vicia faba L)سیاهوگیاهانباقالۀشت

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

 که داده نشان کنترلقبلی عامل این از استفاده با همراه

توانازگیاهانباقالیآلودهبهشتهسیاهباقالبهمیستی،زی

شته کنترل برای حامل گیاه نمودعنوان استفاده جالیز

(Astaraki et al., 2018) بههمینمنظوردرپژوهش.

 حاضر از L. fabarumپارازیتوئیدزنبورهای

                                                           

1- IOBC 
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گیاهانباقالیآلودهبهشتهسیاهباقال،افتهروییپرورش

 .هاستشدهااستفادهآزمایشانجامبرای

  خیارگیاه باقال و کشت 

جوانه در تسریع خیاربذور،زنیبرای و باقال ،72

برایکشت.شدندساعتقبلازکشتدرآبخیسانده

باقالبذرهای ،رقمشوشتری، لیتریگلداناز هایچهار

 در ارهبستری خاك حاوی بذر کشت برای اریخو

نگ .Cucumis sativus L،یاگلخانه رقم 1نی، از،

هب)ازخاكوخاكارهیبستردرلیتریدوهایگلدان

±3هادرشرایطدماییگلدان.استفادهشد(3به2نسبت

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

هرچهارروزشدهودرگلخانهنگهداری8:16تاریکی

نسبتسهدرهزاربه2هورتیگرویکبار،باکودکامل

هشدند.یتغذ

 سیاه باقال و شته جالیز  شتهپرورش 

اولی هشتۀجمعیت باقال نمونهسیاه ازطی برداری

بـاقالِ چمرانۀدانشکدمـزارع شهید کشاورزیدانشگاه

ن،اییدگونهتوسطمتخصصپسازتأآوریواهوازجمع

هشتیکلونۀیتهیبرا.رویگیاهباقالپـرورشدادهشد

نمونهیجال نیز ییهاز از اینشته خیارپرورشۀگلخاناز

اهوازۀدانشکد چمران شهید دانشگاه کشاورزی

پرورشیآورجمع ورویگیاهخیارپرورشدادهشد.

توریهایبهطورجداگانهدرونقفسشتهۀگونهردو

 انجامگرفت.(مترسانتی120×60×60بهابعاد)

سیاهباقالیهایشته،رعباقالبرداریازمزاطینمونه

،.باظهورحشراتکاملآوریشدجمعنیزمومیاییشده

باتوجهبهشد.تشخیصداده،L. fabarumزنبورگونۀ

تشخیصدادهنرزاافرادنردرجمعیت،نژادزنبور،ۀمشاهد

 اینوجودشد. مادهبا به زنبور، نژاد هایبرایاطمیناناز

تولید،باکره بودناجازه نر به توجه با و شد داده نتاج

 نتاج، نرزاتمامی اثباترسید. به جمعیتزنبور بهبودن

تعدادیاززنبورهایزنبورهامنظورنگهداریوپرورش ،

                                                           

1 - Negin 

2- Horti-grow® 

سیاهۀشتدرقفسیحاویگیاهانباقالیآلودهبهنروماده

هاشکلگرفت.باقالرهاسازیشدندوکلونیآن

آزمایشا آنجاییکه سنجییستزز جمعیتروی

بهمنظور،جالیزانجامگرفتشتهسنسومۀپور3سنهم

 جمعیت، این رویهاشتهتولید یبرگسکیدیبکرزا

ارتفاع9)قطریپترظروفوندر،اریخ متر(سانتی1و

پساز.نددرصد(قراردادهشد2/1محلولآگار)یحاو

سنهمیهاساعتحشراتکاملشتهحذفوپوره12

 از پورگی،(±6)ساعت66بعد سوم سن شدندوارد

(Almasi et al., 2016).درپوشیه،رویبهمنظورتهو

یمترکهباتوریبهقطردوسانتیسوراخ،یپترظرفهر

گردید.جادیشدهبودند،اپوشاندهارگانزا

 L. fabarumپرورش زنبور
هباقالیسیاهایطینمونهبرداریازمزارعباقال،شته

.باظهورحشراتکاملآوریشدجمعنیزمومیاییشده

نسبتبه ییدگونهتوسطمتخصصیناقدامشد.أتزنبور،

 پرورش و نگهداری منظور اززنبورهابه تعدادی ،

120×60×60بهابعادتوری)درقفسزنبورهاینروماده

،شتهسیاهباقالحاویگیاهانباقالیآلودهبه(مترسانتی

تحتشرایطمحیطیذکرشدهرهاسازیشدندوکلونی

گرفت.آن شکل برایها نیاز مورد آب تأمین برای

قفس در آب اسپری دوبار روزانه زنبورها، نوشیدن

صورتگرفت.

هم سنبرای زنبور ازیباقاللدانگدوسازی که

 از مناسبی سیاهجمعیت بودند،شته برخوردار درباقال

به)تورییقفس سانتی60×30×30ابعاد دادهمتر( قرار

ندشد سپس . جفت20حدود ماده کردهزنبور گیری

 )یکروزه( شده رهاسازی گیاهان روی از بعد 12و

ساعت حذفتمام نسبتبه شدزنبورها پسازاقدام .

شته ظهور با روز آنچند یکایک مومیایی، بههای ها

قلم توسط جدا4ظریفموآرامی گیاه دروناز به و

.افتندیانتقالمتر(سانتی1وارتفاع9)قطریپترظروف

                                                           

3- synchronous cohort 

4-Camel brush 
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نوارهایپنبه با ایآغشتهبهمحلولزنبورهایظاهرشده

%(وآبموردتغذیهقرارگرفتند.اززنبورهای30عسل)

هاگیریکرده(برایانجامآزمایشتازهظاهرشده)جفت

 استفادهشد.

 شتهسازیسنهمپرورشو ها پارازیتوئیدو در،زنبور

5رطوبتنسبی،C˚1±21دماییاتاقکرشددرشرایط

،صورتپذیرفت.8:16ودورهروشنایی:تاریکی±65%

 هاکشحشره

 اینپژوهش، (®موریکارب)پریمیپرکشحشرهدر

فرموالس شیمی(،WP50%)ونیبا محصولشرکتآریا

 مورداستفادهقرارگرفت.

 هاآزمایش انجامطراحی و 

 ۀشد بررسی اثر پایداری غلظت توصیه

 .Lزنبور حشرات کامل در تماس با  ،پریمیکارب

fabarum  
پایداریپریمیکارباین آزمایشجهتبررسیاثر

زنده روی مانی کامل پارازیتوئیدزنبورحشرات در،

گلدانچندعدداینمنظوربه.شدشرایطگلخانهانجام

8)ارخیهایبوتهحاوی برگبرگی( رشدبا هایکامالً

و انتخاب سمکرده از استفاده با دستی غلظتپاش با

برمبنایگرمبرلیترمیکرو590)کشاینآفتشدهتوصیه

هارویآنپاشیمحلول،تاحدجاریشدن(فرمولهشده

پاشیمحلولمقطر شاهدباآبهایبوتهصورتگرفت.

گلدان.شدند بهها گلخانهرو30مدت شرایط در ز

پایداری اثر بررسی منظور به روشنگهداریشدند. به

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

پاشی،یکبرگازهرازمحلولپسروز30و15،20

 انتخاب = 15n)گلدان پتری( ظرف به دارتهویهو

محتو (درصد2/1آگارمحلول)هیپاکشتطیمحی

سپسمنتقل 15شد. ظاهر)کاملزنبورحشرهعدد تازه

روی(شده شد.رهاسازیبرگهر، ساعت،24پساز

 و بازدید ظروف آنزندهوضعیت شدمانی ثبت .ها

تعادلخودنبودند،کهقادربهحرکتویاحفظیحشرات

ردهدرنظرگرفتهشدندمُ

  کشحشره LC50غلظت بررسی اثر پایداری 

 .Lزنبور حشرات کامل تماس با در پریمیکارب 

fabarum  
آنجایی از غلظت )LC50که 9/250پریمیکارب

لیتر بر زنبورمیکروگرم رهاسازی با تلفیق در )L. 

fabarumبهعنوانغلظتیمناسبجهتکنترلتواندمی

 گیرد قرار استفاده مورد جالیز  ,.Almasi et al)شته

غلظتیداریپااثربهمنظورتعیین،اینآزمایش(2018

LC50پارازیتوئیدحشراتکاملزنبوریروپریمیکارب

انجام برای غلظتگرفت. LC50تعیین ابتدا مایشآز،

محدودییتعیمقدمات ؤمیهاغلظتۀن پریمیکاربثر

گرفت پایهاغلظتوانجام و ییباال و همچنینن

محاسبهشد.یتمیلگارۀحدفاصلآنهابافاصلیهاغلظت

کشیم غلظتیایندگزان نحون به کهانتخابیها شد

 به 20منجر مورد80تا حشرات در تلفات درصد

)یآزما شوند Robertson et al., 2007ش ا(. نیاز

تعغلظت جهت ییها براLC50ن شد. انجامیاستفاده

غوطهیسنجستیز روش روشبرگیوربا با مطابق

Koziol and Semtner (1984)وهمچنینAmini 

Jam et al. (2014)،برگ درهریسالمگهایابتدا اه

غلظت مدتکشحشرهیهایکاز غوطهیثان5به وره

وپسازیکساعت)جهتخشکشدنقطراتندشد

 پور15سم(، شتهۀعدد یجالیسنسوم هر در ظرفز

برگیپتر معرض باقیهادر به ۀماندیآغشته

درتیمارشاحشره هدنیزازآبمقطرکشقرارگرفتند.

هاییبرایتهویهوجریانیافتنهوا،سوراخاستفادهشد.

پارچیپترظروفرویدرب با و توریارگانزاۀتعبیه

شرایط)بهانکوباتوریپترظروف،پوشیدهشد.درادامه

،C˚1±21دمایی دوره%65±5رطوبتنسبی و

 تاریکی 8:16روشنایی: ) از پس و عت،سا24منتقل

ثبتومرگ حشرات گردیدمیر شیآزما. غلظت5در

انجامتکراردرهرتیمار(15)شاهدگروهبههمراهیسم

گرفت.
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اصلی آزمایش در تعیین غلظتیداریپاجهت

LC50پریمیکارب بوتههاگلدان، حاوی خیاری بههای

مدتیکهفتهدرشرایطگلخانهنگهداریشدندودر

غلظتباپاشیروزپسازمحلول4و1،3فواصلزمانی

LC50آزمایش،کشآفت در شده ذکر روش مشابه

حشراتکاملرویترکیبایناثراتپایداری،نخست

 موردبررسیقرارگرفت.L. fabarumزنبور

زنبور  یتعداد و دفعات رهاساز تعیین

در تلای  با کاربرد  L. fabarum یتوئیدپاراز

  پریمیکارب کشحشره

ینا تعیین منظور تعدادآزمایشبه زنبوررهاسازی

بوتیرو ۀهر خیار و همچنین زمانی اینفواصل

پنجتیماردر،جالیزشتهیتجمعجهتکنترل،رهاسازی

بوته5یمار،هرتبرایمنظوربهاینشد.وانجامیطراح

پورهسنعدد250وانتخاببرگی(7-8)درمرحلۀیارخ

یرو،هشتسوم شدرهاسازیبوتههر یهاگلدان.

باچارچوبتوریقفسیکدرهرتیماربطورجداگانه

بهچوبی) (مترسانتی60×30×30ابعاد بااطرافآنکه

مطابق.ندقراردادهشدتوریمِشریزپوشیدهشدهبود،

آزمایش نتایج ایجادبا برای شته تعداد این قبلی، های

ب کافی شته پایدار و مناسب )جمعیت  ,Almasiود

آلودهیارخهایدرتیماراولاینآزمایش،بوته(.2017

اول روز در تیمارها سایر برخالف شته، غلظتبابه

)ایمزرعهۀشدتوصیه بر590پریمیکارب میکروگرم

لیتر اسپر)پاشیسم( دستی( زنبوری رهاسازی و شدند

کهدرسایرتیمارهادرحالیهاصورتنگرفت.رویآن

باهارچ) گیاهان، تمام اول روز در باقیمانده(، تیمار

درشدند.پاشی،سمپریمیکاربکشحشرهLC50غلظت

،باریکهرسهروزومسودومیمارتدر،آزمایشۀادام

 40تعداد کاملعدد حشره زنبور ماده و ظاهر)نر تازه

بوتیرو(شده ویرهاسازیارخۀهر روندیناشد

بهزنبوریرهاساز )یکمدت ماه ۀدور10مجموعاً

یرهاساز یافت( ادامه تیمار در س. وم، ۀدورپنجپساز

زنبوررهاسازی روزپسازرهاسازی15گذشتیعنی،

زنبورها،گیاهاناولین کشغلظتحشرههمانبامجدداً

(LC50 چهارمهایتیمارشدند.یاسپر( بهپنجو نیز م

اینتفاوتکهدبومسوودومهایترتیبمشابهتیمار با

تیمارایندر حشرهکاملعدد60درهررهاسازیازها

زنبوراستفاده شد. روندیبررسیبرادرتمامیتیمارها،

یتجمعییراتتغ هر یکپنجشته، شتهبارروز تعداد

پائینیگیاهشمارشیکبرگبرگباالییوروییک

عدادکل،ت)پایانآزمایش(ماُشد.درنهایتدرروزسی

گیاههربوتههایموجودرویوتعدادکلمومیاییشته

 ثبتشد.شمارشوخیار

 هادادهآماری  ۀتجزی

یبرا اطمLC50محاسبه حدود ی، روابط%95نان و

نرم-غلظت از افزاپاسخ پالسر  LeOra)1پولو

Software, 2006پروبیـت تجزیه روش و استفاده2(

به.شد به بردن پی تأمنظور برثیر مختلف تیمارهای

باالییوپائینیخیارهایبرگرویجمعیتشتهغییراتت

تجز آزمون واریاز طرفهیه 3انسدو دو مستقلمتغیربا

،1،5،10،15)نمونهبرداریوزمانروشکنترلشامل

هایحاصلازتعدادداده.شداستفادهروز(30و20،25

خیارهایبوتهوجودرویکلشتهوتعدادکلمومیاییم

پایان روز یدر ازهمچنینوآزمایش حاصل نتایج

ایمزرعهۀشداثراتپایداریغلظتتوصیههایآزمایش

غلظت LC50و زنبورپریمیکاربرویحشراتکامل

تجزیهو4طرفهانسیکیواریهآزمونتجزبا،پارازیتوئید

.شدتحلیل است ذکر به آزمایشالزم تمامی ،هادر

گروه بـین توکیباهااخـتالف تکمیلی در)  5آزمون

%5سطح باکمکدادهآنالیزآماری.تعیینشد( نرمها

6اساسپیاسافزار ا16)نسخه  ,SPSS)نجامگرفت(

2006).

                                                           

1- Polo-Plus 

2- Probit analysis 

3- Two-way ANOVA 

4- One-way ANOVA 

5- Tukey 

6- SPSS software 
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 نتایج

 LC50غلظت ه و شد توصیهغلظت پایداری  اثر

 .Lحشرات کامل زنبوردر تماس با پریمیکارب 

fabarum 

 رویآنتایج پریمیکارب، پایداری اثر زمایش

حاکیازاینبودکهL. fabarumکاملزنبورحشرات

 کمیپایدار()ترکیباتBیباتدرگروهترکپریمیکارب

 قرار اثردارد. اتنتایج پایداری ۀشدتوصیهغلظت

 ایمزرعه روزهایپریمیکارببرمیزانتلفاتزنبوردر

 مختلفدر a1-شکل اسآورده، نتایجت.شده مطابق

آمده،دستبه زنبور تلفات مختلفمیزان روزهای در

دادداریاختالفمعنی نشان ؛df=18,5؛>001/0P)را

56/53=F).وپنجماولدرروزومیرمرگبیشترینمیزان

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

گذشتزمانتأثیریدرمیزاندرروزهایبعدی،شدو

معنی اختالف چنانچه نداشت، تلفات تلفاتداری در

دیدهماُدهمتاروزسیروزهایحشراتکاملزنبوربین

همگیکمترازمیزانتلفاتنشدو زنبوردراینروزها

 درصدبود.10

 پایداری اثر آماری تجزیۀ از حاصل غلظتنتایج

LC50پریمیکارببرمیزانتلفاتزنبورنشاندادکهبین

داری(اختالفمعنی4و1،3روزهایمختلف)روزهای

 داشت .(F=84/64؛df=12,2؛>001/0P)وجود

یرمومرگیانگینم ،L. fabarumحشراتکاملزنبور

اولدر معنیروز طور به بود بیشتر داری گذشتو با

)شکلکاستهشدمیزانتلفاتبعد،ازیدرروزهازمان

-b1.)میزانتلفاتدرروزسوموالزمبهذکراستکه

(.P=77/0داریرانشاننداد)چهارماختالفمعنی

آزمایش نتایج غلظتطبق پایداری اثرات های

غلظتتوصیه و LC50شده  .Lزنبورپریمیکاربروی

fabarum که شد مشخص ، اثراتLC50غلظت

پسروزسهتوانمیداشتهوزنبورپایداریکمتریروی

اینغلظت،گیپاشیازسم با زنبورنسبتبهرهاسازیاه

اقدامنمود.

 ۀروی پور کش پریمیکاربحشره LC50 تعیین

ی جالیزسن سوم شته
تجز ازبهیهادادهازتیپروبیۀبا آمده دست

جالۀپوریسنجستیز شته سوم یسن کشحشرهباز

غلظت،پریمیکارب هامقدار  LC25،LC50ی ،LC90،

ش و اطمینان محدوده رگرسیون، خط شدیب محاسبه

به(.1جدول) نتایج با مقداردستآمدهمطابق ،LC50

 لیترمیکرو6/212پریمیکارب بر گرم شد کهمحاسبه

-میکرو5/457ای)مزرعهشدۀتوصیهغلظتتقریباًنصف

بود.آن(گرمبرلیتر

 یتوئیدزنبورپاراز یتعداد و دفعات رهاساز تعیین

L. fabarum   کش با کاربرد حشرهدر تلای

  پریمیکارب

بر تعداد شتۀ جالیز  ۀ اثر تیمارهای مختلفسیمقا

 برگ باالیی خیار روی

هایبرگرویتعدادشتهتیمارهایمختلفبراثرات

یارخییباال نتائهارا2شکلدر است. تجزیشده هیج

تیمارهایمختلفازنظرنیدادکهبانسدوطرفهنشانیوار

یداریاختالفمعنیار،خییباالهایرگبرویتعدادشته

(.F=87/75؛df=127,4؛>001/0P)داشتوجود

بیهمچن ین نروزهاین معنیمختلف اختالف یداریز

شد اثراتF=51/31؛df=127,6؛>001/0P)مشاهده .)

نشانداداختالفمعنیزماننیزوتیمارهامتقابل داریرا

(001/0P<127,22؛=df04/20؛=F.)

د مطالعه، مورد تیمارهای تمامی ر شته رویتعداد

داریعنیمختلفبهطورمیدرروزهایارخییبرگباال

ت یثأتحت قرار ر )گرفتند اول: ؛>001/0Pتیمار

15,4=df46/60؛=F دوم: تیمار ؛df=28,6؛P=02/0؛

16/3=F:001/0؛تیمارسومP<28,6؛=df39/13؛=F؛

چهارم: تیمارF=57/2؛df=28,6؛P=042/0تیمار و

.(F=51/9؛df=28,6؛>001/0Pپنجم:

 که داد نشان تیمارهاینتایج بین آزمایش آغاز در

تفاوت معنیمختلف، برگداری روی شته تعداد هایبین

مختلفوبااعمالتیمارهای(P=50/0)وجودنداشتباالیی
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 در آزمون اثرات Lysiphlebus fabarum نبور پارازیتوئیدز کامل حشرات میرومرگ( معیار خطای ±میانگین ) -1 شکل

های با حروف مشابه میانگین. خیار ان( روی گیاهbپریمیکارب ) LC50 ( و غلظتa) ایمزرعه شدۀ توصیه غلظت پایداری

 (.>05/0P و (Tukey test داری با یکدیگر ندارندمعنی اختالف
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). 

 

 
 

 تیمار از پس ساعت Aphis gossypii ،24جالیز،  شته سوم سن پوره روی پریمیکارب کشحشره سمیت -1 جدول
Table 1. Toxicity of pirimicarb insecticide on third instar of melon aphid, Aphis gossypii, 24 hours 

after application 
 

Insecticide 

 

Intercept 

 

Slope ±SE 

 

χ
2
 (df) 

 

 Lethal Concentration (95% FL) 

(µg/L) 

 

               LC25         LC50          LC90 

 

Pirimicarb 

 

-8.961.008 

 

3.851±0.431 

 

6.522 (18) 

  142.06  

 

 (120.9-160.2)    

212.62 

 

(191.5-235.9) 

        457.49 

 

(387.7-582.9) 
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 متوالی روزهای در خیار، های باالیی روی برگ Aphis gossypii جالیز شته تعداد (معیار خطای ±) میانگین -2 شکل

. Lysiphlebus fabarum پارازیتوئید رهاسازی زنبور و پریمیکارب کشحشره کاربرد همزمان از برداری پس نمونه

 (.>05/0P و (Tukey test داری با یکدیگر ندارندمعنی اختالفهای با حروف مشابه  میانگین
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). 

 

 

دیدهنشدهاآنداریبیندرروزپنجمنیزاختالفمعنی

(24/0=P) افزایش2)شکل بعد به دهم روز از اما .)

معنی و توجه تیمارقابل در جمعیتشته )سمدار اول

غلظتتوصیه با شده مزرعهپاشی صورتیشدۀ به ای(

درروز گیاهاناینتیمارپژمردهشدند25بودکهعمالً

وجودنداشت.هاآنهاروینشمارششتهودیگرامکا

 روز معنینمونه15در اختالف بینبرداری، داری

شته چهارممیانگین تا دوم تیمارهای گیاهان روی ها

(.درادامهباتوجهبهتکرارسمپاشی2دیدهنشد)شکل

پریمیکارب،LC50گیاهانتیمارسوموپنجمباغلظت

درکاهشمعنی شته تعداد مقابلدار در تیمار دو این

در تفاوت این و شد دیده چهارم و دوم تیمارهای

نمونهبردارینیزادامهداشت)شکل30و25روزهای

2.) 

 ۀبر تعداد شت ی اثر تیمارهای مختلفسهیمقا

پائینی خیارهای  برگ جالیز روی

تجزینتا واریج شتهیه تعداد مورد در رویانس

تیمارهایمختلفنیدادکهبنشانیارخپائینیهایبرگ

؛df=127,4؛>001/0P)داشتوجودیداریاختالفمعن

99/26=Fهمچن بی(. ین اختالفروزهاین مختلف

)یداریمعن شد ؛df=127,6؛>001/0Pمشاهده

01/29=Fداریرااختالفمعنیهانیزآن(.اثراتمتقابل

.(F=69/9؛df=127,22؛>001/0Pنشانداد)

 تمامی در مطالعه، مورد تیمارهای شته رویتعداد

برگ روزهایارخپائینیهای طوریدر به مختلف

؛>001/0Pتیماراول:)گرفتندرقراریثأتحتتداریعنیم

15,4 =df23/43؛=F دوم: تیمار ؛df=28,6؛P=02/0؛

21/3=F سوم: تیمار ؛F=09/6؛df=28,6؛>001/0P؛
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چهارم: تیمارF=22/9؛df=28,6؛>001/0Pتیمار و

.(F=46/22؛df=28,6؛>001/0Pپنجم:

هایباالیی،درآغازمشابهبرگنتایجنشاندادکه

آزمایش بینداریمعنیتفاوتبینتیمارهایمختلف،

(P=30/0)پائینیوجودنداشتهایتعدادشتهدربرگ

اعمالتیمارهایمختلفدرروزپنجمنیزاختالف وبا

اما3)شکل(P=15/0)دیدهنشدنهاداریبینآمعنی .)

معنی و توجه قابل افزایش بعد به دهم روز داراز

تیمار در شته شدهجمعیت پاشی )سم غلظتاول با

توصیه شده شد دیده ای( مزرعه دهم: ؛P=01/0)روز

19,4=df62/4؛=F10:002/0؛روزپانزدهم=P19,4؛=df؛

53/6=F15و ؛df=19,4؛>001/0P:بیستمروز

71/238=F20)،روی شته جمعیت که بود صورتی به

 روز در عمالً که شد زیاد آنقدر تیمار این 25گیاهان

روی امکانشمارششتهها شدندودیگر هانآپژمرده

 نمونه15درروز،3مطابقبانتایجشکلوجودنداشت.

شته میانگین بین داری معنی اختالف رویبرداری، ها

تیما چهارمرگیاهان تا دوم باهای ادامه در نشد. دیده

با پنجم و سوم تیمار گیاهان پاشی سم تکرار به توجه

دارتعدادشتهدرپریمیکارب،کاهشمعنیLC50غلظت

 تیماردر باایندو تیمارهایدوموچهارمدیدهمقایسه

روزهای تفاوتدر این و ؛>001/0P) پنجموبیستشد

16,3=df32/14؛=F25)سی ؛df=16,3؛>001/0P) امو

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

هایشمارششدهدرروزمختلف،رویتعدادکلشته

معنی اختالف آزمایش دادپایانی نشان را داری

(001/0P<19,4؛=df73/418؛=F) (.4)شکل

کمترطوریبه رهاسازیکه تیمار در شته جمعیت ین

باپاشیدرروزاولوپانزدهم()سمییتا60یزنبورها

رهاسازی40/16±08/3یانگینم تیمار 40یزنبورهاو

)سمییتا با پانزدهم( و اول روز در یانگینمپاشی

قرار73/4±60/33 یکدیگر با اختالفمعنیدار بدون

( شP=97/0داشتند تعداد بیشترین بوته(. در نیز هایته

)سم اول تیمار با اول روز در شدۀتوصیهغلظتپاشی

ایمزرعه آنپریمیکارب( از بعد و شد مشاهده

پاشی(بایکبارسمییتا40یزنبورهاتیمارهایدوم)

بدونپاشی(بایکبارسمییتا60یزنبورهاوچهارم)

.(4)شکلدارقرارداشتندمعنیاختالف

پایان دردر تیمارها بین آماری مقایسه آزمایش،

کل اختالفمعنیشتهتعداد داریراهایمومیاییشده

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

انتظار،بیشترینتعدادمومیاییدرتیمارتراکمباالیزنبور

شمارششدو حداقلمیزانسمپاشی)تیمارچهارم( با

زنبوربایکبارسمپاشی(قرار40دوم)بعدازآنتیمار

(.4داشت)شکل

 

 بحث

شته کنترل صرفاً ازها استفاده طبیعیبا ،دشمنان

آفاتتولیدمثلیباالیدلیلنرخهب از دشواراینگروه ،

 در و معموالًبوده استفاده حشرههمزمان هایکشاز

وتظاحفدرچنینمواقعی،رسد.نظرمیانتخابیالزمبه

 گلخانهحمایتاز در مزارعجمعیتپارازیتوئیدها و ،ها

 آنهنگام توأم آفتکاربرد با کشها زیادیها اهمیت

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

برکنترلتلفیقیآفات،عالوهدرکشمناسبیکحشره

الزماین خوبیکنترلکند، به بایدجمعیتآفترا که

ۀکمیرویجمعیتدشمنانطبیعیداشتهاستاثرکشند

 Sarfraz and Keddie 2005; Kanzaki and)باشد

Tanaka, 2010.)به دلتامترین از استفاده مثال بطور

یکحشره شتهعنوان کنترل در سبزکشغبرانتخابی،

 بهSitobion avenae Fabriciusگندم منجر ،

 Aphidiusدرصدیجمعیتزنبورپارازیتوئید90کاهش

rhopalosiphi DeStefani‐perez  Longley)شد

and Jepson, 1997) نتا. با تحقیهمسو حاضریج ،ق

Amini Jam et al. (2014) بررسی در یثأت، چندینر

جملهکشحشره جالیزیروبکاریمیپراز  .Aشتۀ

gossypiiکاراییکشعالوهبرنشاندادندکهاینحشره
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 متوالی روزهای در خیار، های پائینی روی برگ Aphis gossypii جالیز شته تعداد( معیار خطای ±) میانگین -3 شکل

. Lysiphlebus fabarum پارازیتوئید رهاسازی زنبور و پریمیکارب کشحشره کاربرد همزمان از برداری پس نمونه

 (.>05/0P و (Tukey test داری با یکدیگر ندارندمعنی اختالفهای با حروف مشابه  میانگین
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). 

 

 

 
روز  30 ار،یخهای  بوته یرو هاییایموم کل تعداد و Aphis gossypii زیجال شته کل تعداد( معیار خطای ±) نگینمیا -4 شکل

های با حروف  میانگین .Lysiphlebus fabarumکش پریمیکارب و رهاسازی زنبور پارازیتوئید پس از کاربرد همزمان حشره

 (.>05/0P و Tukey test) داری با یکدیگر ندارندمعنی اختالفمشابه 
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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اثراتسوءکمیرویزنبورمناسبدرکنترلاینآفت،

Aphidius matricariae Halidayپارازیتوئیــدآن،

داشتهاست.

هاودشمنانطبیعی،عـالوهکشبردتلفیقیآفتدرکار

کـشانتخـابیمناسـب،توجـهبـهدوامبرانتخابآفـت

نیزاهمیتزیـادیدارد.دربررسـیحاضـر،کشحشره

رویحشـراتآزمایشاثرپایداریپریمیکـارب،نتایج

ــور ــلزنب ــهL. fabarumکام ــودک ــنب حــاکیازای

ــارب ــروهترکپریمیک ــاتدرگ ــBیب ــیات)ترکیب کم

 Mardani et al. (2017)دارد.مطالعـاتقرار پایدار(

باقال،برگکهباقیماندۀپریمیکاربروینشاندادنیز

اثـر،پایداریکمیداشتهاسـت.L. fabarumبرایزنبور

ازجملـهپریمیکـاربرویکـشحشـرهچندینپایداری

 Aphytis melinusپارازیتوئیـدزنبـورکامـلحشـرات

Debachاسـتانداردزنشاندادکهاینترکیببراساسنی

ترکیباتکمدوامگروهدرزیستیسازمانجهانیکنترل

،کـههمگـی(Vanaclocha et al., 2013)داردقـرار

.داردخوانیهمهایاینپژوهشافتهیباایننتایج

کـمپایـداریکـهبـهدلیـلنشـاندادبررسیحاضـر

توانمیاندكزنبور،وتلفاتپریمیکاربLC50غلظت

زنبورنسبتبهرهاسازی،گیاهپاشیازسمپسروزسه

ازبـااسـتفادهدهـدکـهایننتایجنشـانمـیاقدامنمود.

ــ ــاهشیافت ــتک ــمۀغلظ ــاتک ــادوامترکیب ــراهب هم

دربهموفقیتبهتریتوانرهاسازیدشمنانطبیعی،می

سـریع،ۀبـاتجزیـراکـهچـدسـتیافـت،هـاشتهکنترل

درنتیجـهوکـشکـاهشیافتـهکشندگیحشرهدرتق

مهیـاشرایطبهتریبرایفعالیتزنبورهـایپارازیتوئیـد

توانداینموضوعمی(.Sabahi et al., 2011)شودمی

تـروپایـدارترعالوهبرایجادتعـادلدرجمعیـتپـایین

فعالیتدشمنانطبیعیفـراهمۀآفات،زمینهرابرایادام

غلظـتهـایغـالتبـادرموردشـتهشابهنتایجمنماید.

اســتدســتآمــدههنیــزبــ کــاهشیافتــهپیریمیکــارب

(Cornale et al., 1996).

کـشدراثـرحشـرهآزمـایشنتـایج،دراینپژوهش

شـدهیپاشسمیمارتتلفیقبارهاسازیزنبورنشاندادکه

درابتـدا)تیمـاراول(پریمیکـاربۀشـدیهتوصـباغلظت

اگذشـتزمـانبهخوبیکاهشدادامابـجمعیتشتهرا

که،بهطوریبودیمجمعیتشتهۀشاهدافزایشقابلتوج

اینتیماردراثرخسـارتدرهایخیاربوتهدرروزبیستم

رسدکه.بهنظرمیناشیازتراکمباالیشتهازبینرفتند

پریمیکاربباگذشتزمـاننتوانسـتۀشدغلظتتوصیه

یکیازدالیلشودکهمعیتشتهجالیزجمانعازافزایش

پریمیکـاربکـمتوانـدپایـداریمحتملاینموضوعمی

 (,McGregor, 2006; Talebi-Jahromiباشـــد

(2011.

LC50جکاربردهمزمـانزنبـوروغلظـتینتاۀمقایس

کـاربردپریمیکاربدرتیمارهایمختلـفنشـاندادکـه

درکـاهشتریبیشـزنبـور(تـأثیر60تراکمباالترزنبور)

هـایزنبـوردردوره40جمعیتشتهنداشتهواسـتفادهاز

باوجودهماننتیجهرابههمراهخواهدداشت.،رهاسازی

شـته،تـراکمکـاهشدارتکـرارسمپاشـیرویتأثیرمعنی

زنبـورقـادرخواهـدبـودجمعیـتدهدکهجنشانمیینتا

باشـدمـینیازیبهتکرارسمپاشـینآفترامهارکندو

توانمیهمزمانباادامهکاربردزنبور،امادرصورتنیاز

اقدامنمود.پریمیکاربLC50بهتکرارسمپاشیباغلظت

ــندر ــاطای ــارتب ــتۀدرمطالع ــانازغلظ ــتفادههمزم اس

ــی ــهپـ ــاهشیافتـ ــروزینکـ ــدمتـ ــورپارازیتوئیـ ــازنبـ بـ

Diaeretiella rapae M’Intoshجهـتکنتـرلشـته

84کـاهش،.Brevicoryne brassicae Lمومیکلـم

کـهطـوریبه،گزارششدهاستدرصدیجمعیتشته

منجـردرابتـدامتروزینپیۀغلظتکاهشیافتاستفادهاز

کـاهشدرادامـهبـاوشـدجمعیتشتهۀسرکوباولیبه

بــهدلیــلپایــداریکــمایــنوآفــتپــاییننســبتاتــراکم

لیـتکنترلـیفعازنبـورپارازیتوئیـدتوانسـت،کشحشره

ازخــودنشــاندهــدآفــتراجهــتکنتــرلمناســبی

(Acheampong and Stark, 2004).
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 مطالعه، این نتایج اساس بر در بندیجمعیک

می گفتتوان همزمان استفاده امکان LC50غلظتاز

پریمیکارب مناسب تراکم با زنبـورهمراه

زجالیۀشتموثرکنتـرلبرایL. fabarumپارازیتوئیـد

.وجودداردایرویگیاهانخیارگلخانه

 

 گزاری سپاس

حمایت از پژوهشیبدینوسیله معاونت مالی  های

اهواز چمران شهید گرنتشماره)دانشگاه

SCU.AP99.437)شود.قدردانیمی 
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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 15
th

 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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