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 چکیده

ها و بیشتر  این آفت از برگ .  ترین آفات کلم در جهان است ی یکی از جّد   Brevicoryne brassicaeشته مومی کلم 

خاطر زاد و ولد سریع،  ها به رغم داشتن دشمنان طبیعی فراوان، به  شته   کند. های میانی گیاه میزبان خود تغذیه می از برگ 

های مهم مورد استفاده  های شیمیایی از روش کش حشره کاربرد  شوند. به وسیله دشمنان طبیعی به طور کامل کنترل نمی 

سمپاشی را کاهش  دفعات  ها و  تواند هزینه کش برای کنترل چند آفت می کاربرد یک آفت ها هستند.  برای کنترل شته 

  روی شته که دارای عملکرد تماسی و گوارشی است،    ماترین   کش حشره و زیرکشنده    کشنده   ت اثر   ، در این پژوهش   دهد. 

مورد    کش حشره برگی حامل شته در داخل محلول    های دیسک ور کردن  با روش غوطه مومی کلم در شرایط آزمایشگاهی  

میکرولیتر بر   83/ 33ساعت  24کش ماترین برای افراد بالغ شته مومی کلم بعد از حشره  50LCمقدار . قرار گرفت بررسی 

  25LCهای زیستی شته مومی کلم از غلظت  برای برآورد اثرات زیرکشندگی ماترین روی فراسنجه لیتر بدست آمد و   میلی 

های  یکی از روش   انجام گرفت.   acephalaها روی گیاه کلم واریته  آزمایش .  ( استفاده شد تر ی ل ی ل ی بر م   تر ی کرول ی م     30/ 11) 

نتایج   . ابی سمیت است های جدول زندگی برای ارزی از فراسنجه استفاده ها،  کش رایج بررسی اثرات غیرکشندگی حشره 

)آب مقطر و    نسبت به شاهد کش  حشره های بالغ در غلظت زیرکشنده  نشان داد که طول عمر و باروری شته این تحقیق  

های زیرکشنده این  های بالغ تحت تأثیر غلظت شته   زایی پوره داری کمتر بود. میانگین طول دوره  به طور معنی   سیتوویت( 

نرخ خالص  غلظت زیرکشنده ماترین،  . همچنین  کاهش یافت   25LCدر  روز    3/ 97در شاهد به  روز    8/ 92  از کش  حشره 

نرخ ذاتی افزایش  پوره کاهش داد.    3/ 26به  را  شاهد    هر نسل در تیمار   پوره به ازای هر ماده در   23/ 96از    ( 0Rل ) تولیدمث 

نرخ متناهی افزایش    ها مانند سایر فراسنجه  برروز ثبت شد.   0/ 1برروز و در شاهد    0/ 36در غلظت زیرکشنده    ( r)   جمعیت 

  داری نسبت به شاهد کمتر شدند. میانگین طول یک نسل نیز به طور معنی  ( GRR)  و نرخ ناخالص تولیدمثل ( )  جمعیت 

 (T )   نتایج تحقیق حاضر در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که   . ماترین نسبت به شاهد افزایش یافت   کش حشره   تحت تأثیر

کش گیاهی ماترین  حشره . لذا  روی شته مومی کلم دارد   ای مالحظه   کش اثرهای کشنده و زیرکشنده قابل این حشره 

   های مدیریت شته مومی کلم نیز مورد توجه قرار گیرد. در برنامه تواند  می 
 کش گیاهی ، حشرهسنجیزیستجدول زندگی، اثرات زیرکشنده،  :هاواژهکلید

 دکتر آرش راسخ دبیر تخصصی: 

 پزشکی )مجله علمی کشاورزی( گیاه
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 مقدمه 

محصوالت کلم، از جمله کلم معمولی، کلم بروکلی، 

کلم   گل  بروکسل،  خردل  کلم  چل و  خانواده  پائیان ی از 

ایران  از جمله  همه کشورهای جهان  در  تقریباً  و  هستند 

 Ayaz et al., 2006; Mehrkhou et)   د نشو کشت می

al., 2013.)    مومی  :Hemipetra)   کلم شته 

Aphididae)  Brevicoryne brassicae (L.)   یکی از

استجدی جهان  در  کلم  آفات   ترین 

 (Moharramipour et al., 2003 .)   که در بیشتر نقاط

 ,Khanjani)   به ویژه در مناطق مرکزی وجود داردایران  

ها و ها، ساقه روی برگ   یاد ی ز   ت ی جمع این آفت    (.2007

سبب ها  جوانه  گیاهی  شیره  مکیدن  با  و  کرده  ایجاد 

طریق انتقال بیش   چنین، ازشود. هم می   هاپیچیدگی برگ

بیمارگر    20از   به به صورت  نوع ویروس  نیز  غیرمستقیم 

می خسارت  گیاهان    & Blackman)   کندوارد 

Eastop, 2000; Sarwa, 2017 .)   ها این آفت از برگ

 کند میزبان خود تغذیه میهای میانی گیاه  و بیشتر از برگ 

 (Hines & Hutchison, 2013.)   این آلودگی شدید 

را   کلم  تولید  می  80تا    70آفت  کاهش   دهددرصد 

 (Rustamani et al., 1988; Khattak et al., 

به شته   (. 2002 فراوان،  طبیعی  داشتن دشمنان  به رغم  ها 

به طور  طبیعی  به وسیله دشمنان  ولد سریع،  و  زاد  خاطر 

نمی  کامل   & van Emden)   شوند کنترل 

Harrington, 2007 .)  

از  کشحشره  شیمیایی  استفاده   ابزارهای  مورد  مهم 

شته  کنترل  (.  Tawfiq et al., 2010)  ندهستها  برای 

به  ها  کشبه آفت نسبت گسترش مقاومت در آفات مکنده  

نام استفاده  ترکیبات  ناسدنبال  این  از  عمده ب  ترین از 

کشاورزی   در  کشآفت .  استمشکالت  موجود  های 

مدیریت کنترل آفات باید در چهارچوب مدیریت مقاومت  

 
 

حشره  به کشبه  باعث  که  شوند  استفاده  طوری  تعویق  ها 

حشره  به  آفات  مقاومت  و  تحمل  گردد کشانداختن  ها 

(Georghiou, 1986.)   در  کشحشره گیاهی  های 

 اهان زراعی مؤثر هستند، ارزان مدیریت آفات مختلف گی

های عمل متفاوتی  شوند، روشراحتی تجزیه میهستند، به 

آن  منابع  دستردارند،  در  راحتی  به  و سمیت  ها  هستند  س 

 ,.Lengai et alغیرهدف دارند )  کمی برای موجودات

حشره (.  2020 از  به کشاستفاده  گیاهی  یک  های  عنوان 

یکپارچه   مدیریت  میبرنامه  زیادی  حشرات  حد  تا  تواند 

 Hikalهای مصنوعی را کاهش دهد )کشکاربرد حشره 

et al., 2017  .)روش مهمترین  از  شته  کنترل  های  یکی 

و کاربرد یک  استاستفاده از کنترل شیمیایی  ،مومی کلم

ها و زمان  تواند هزینهکش برای کنترل چند آفت میآفت

دهد کاهش  را  یک  سمپاشی  ماترین  آلکالوئید  . 

گیاهان  1کینولیزیدین  ریشه  از  که   Sophora  است 

itonA flavescens    وL.Sophora alopecuroides   

است این    (.Mao & Henderson, 2007)   گرفته شده 

حشره کش،  آفت گییک  و  کش  تماسی  عملکرد  با  اهی 

به    (،Akdeniz & Ozmen, 2011)  استگوارشی   و 

استفاده    درسنتی چینی    ماده عنوان یک   مورد  آفات  دفع 

نیمه عمر آلکالوئید    (.Zhang et al., 2012)  گیردقرار می

ماترین هفت روز است، یعنی نسبتاً سریع در محیط تخریب  

سال  (.Xiang et al., 2012)  شودمی اخیر،در    های 

عصاره  سایر  با  مخلوط  یا  مجزا  صورت  به    هایماترین 

و آفت  موریانه کشگیاهی  کنترل  برای  ها،  های مصنوعی 

باکتریایی و    های قارچی،ها و بیماری ها و کنه ها، کرم شته 

سبزیجات،   تولید  در  چین  مختلف  مناطق  در  نماتدها 

 Yang)  قرار گرفته است استفاده    مورد  ها، گل و چای میوه 

& Zhao, 2006; Mao & Henderson, 2007; 

07Wang et al., 20.)   کش برای کنترل کرم  این حشره

1- Qinolizidine 



 1401، زمستان  4، شماره45پزشکی )مجله علمی کشاورزی( جلد گیاه

 

21 

وسیله سازمان حفظ  و پسیل پسته به   خوار برنج، بیدکلمساقه

  نیماتر  ت،یسم  بر  عالوه   نباتات کشور به ثبت رسیده است.

  خوارچوب  انه یمور  ه یعل  یاه ی ضدتغذ  یهاتیفعال

(Shiraki Coptotermes formosanus)   کنه   و  

  داده   نشان  (Koch Tetranychus urticae)  یتارعنکبوت

 ,.Mao & Henderson, 2007; Bakr et al)  است

  بر   (KNI3126)  ییایمی ش  فرمول  کی  اثر  نیچنهم  (.2012

الرو    کنترل  در  شیچر  و   نیماتر  روغن  از  یمخلوط  اساس

  از   مکنده   -  زننده   آفت  پره پشت الماسی کلم و چندشب

 ی بررس  ایکنه تارتن دونقطه و    خرما  پس یتر  پنبه،   شته  جمله

  پشت  پره الرو شب   و  پنبه  شته  هیعل  آن  یکشآفت   اثر  که  شد

  عملکرد  . این نتیجهشد  گزارش  درصد  95  از  شیب  یالماس

  عادات   با  خواراه یگ  انی بندپا  در  نیماتر  یکیولوژیب  و  یسم

 ,.Hwang et al)  کندیم  د یی تأ  را   متفاوت   یاه یتغذ

کش برای  مقایسه کارایی چند حشره همچنین در    (. 2009

پنبه غوزه  کرم  Helicoverpa armigera )  کنترل 

übnerH)   حشره مزرعه  شرایط  توانست  در  ماترین  کش 

این    50حدود   جمعیت  در  شاهد  به  نسبت  کنترل  درصد 

کند ایجاد    ر یتأث  (.Bagheri et al., 2021)  آفت 

رو  یهاکشحشره  موم  یکشندگ  یمختلف  کلم   یشته 

داد   و    امتوکسام یت  هایکشحشره   ریتأث  یبررس  درنشان 

شرا  امتوکسامی تآفت،    نیا  یرو   نوتفورانید   طیدر 

مزرعه  یشگاهیآزما سم  یاو  به    ییباال  تیاثر  نسبت 

کلم در مزارع کلزا   یشته موم  ی رو  نوتفورانید  کشحشره 

  زین  یقیتحق  در  (. Mohamed et al., 2015)   داشت 

+  امتوکسامیکش تکه حشره  دادند نشان یصفو و زاده یعل

  شته   یهاپوره   و  کامل  حشرات  ی برا  نیلوترها  یالمبداسا

  به   نسبت  یتماس  و  کیستمیس  یهاروش  در  کلم  یموم

و    فن یرومسیاسپ  روتترامات،یاسپ  هایکشحشره 

  هستند برخوردار   یباالتر قدرت کشندگیاز    نیراختیآزاد

(Alizadeh & Safavi, 2019.)   ر یتأث  یبررس  در  

  شته   تلفات  و   دمثل یتول  رشد،   بر   ن یراختیآزاد  کیستمیس

  ق یاز طر  کشحشره   نیا   کاربرد  که   شد  مشخص  کلم  یموم

شد    ییهاشته   تلفات   شی و افزا  ی سبب کاهش بارور  شهیر

ا از  افزا  هیتغذ  اه یگ  نیکه  با  و  بودند  غلظت    شیکرده 

   (. Pavel et al., 2004)  شد دی اثر تشد نیا کشحشره 
روش  از  غیرکشندگی  یکی  اثرات  بررسی  رایج  های 

سم کش حشره  این ها،  در  که  است  دموگرافیک  شناسی 

جدول زندگی و رشدی جمعیت برای  ای  ه فراسنجه روش از  

ها  کش کاربرد حشره   ل ی دل به  کند.  ارزیابی سمیت استفاده می 

تأثیر   تحت  آفات  مزارع،  ازغلظت در  متفاوتی   های 

می کش حشره  قرار  غلظت ها  چنین  که  نتایج  گیرند  هایی 

همراه   به  بیولوژیکی  و   & Stark)   دارد اکولوژیکی 

Banks, 2003; Zhao et al., 2018 .)    جداول زندگی

(،  rهای نرخ ذاتی افزایش جمعیت ) باروری با برآورد آماره 

(، میانگین طول مدت یک نسل  0Rنرخ خالص تولیدمثل ) 

 (T ( و نرخ افزایش متناهی جمعیت ،)  برای توصیف زمان )

بینی اندازه  ی رشدی، پیش رشد و نمو و نرخ بقای هر مرحله 

جمعیت یک آفت و ساختار سنی آن در یک زمان مشخص 

می  ) استفاده    أثیر ت   (. Ansari et al., 2014شوند 

  های فراسنجه   بر   مختلف   گیاهی   و   شیمیایی   های کش حشره 

ش   کلم   مومی   شته   جمعیت  تحقیقی    . است   ده بررسی  در 

کاهش    پالیزین   و   تنداکسیر   گیاهی   های کش حشره  باعث 

  در   کلم   شته   زندگی   جدول   های فراسنجه   مقادیر   دار معنی 

  در   (. Romasi et al., 2021)   شدند    شاهد   با   مقایسه 

  تأثیر   تحت   بالغ   های شته   گرفتن   قرار   ی گر ی د   پژوهش 

 ،پراید استامی   های کش حشره   زیرکشنده   های غلظت 

 یالمبداسا   امتوکسام ی ت   ی ب ی ترک   کش حشره و    بوپروفزین 

فراسنجه   ( TLC)   ن ی هالوتر  میزان  کاهش  رشد  باعث  های 

اف  مومی کلم    ایش میانگین طول یک نسل شته ز جمعیت و 

 بررسی  در   ، چنین هم   (. Mahmmodi et al., 2020)   د ش 

بر  تیامتوکسام های تیاکلوپراید و  کش حشره   کارایی 
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،  جمعیت   افزایش   ذاتی   نرخ   آفت،   این   جمعیت   های جه ن فراس   

جمعیت  افزایش  متناهی  نرخ  و  تولیدمثل  خالص   در  نرخ 

  کمتر  شاهد  به  نسبت  ها کش این حشره  با  شده  تیمار  جمعیت 

 (. Taheri Sarhozaki & Safavi, 2014a,b)   بود 

کاربرد  ناپذیر بودن  با توجه به اهمیت موضوع و اجتناب 

  کش حشره و توصیه    شته مومی کلم   ها در کنترل کش حشره 

نباتات   حفظ  سازمان  سوی  از  کلم  بید  کنترل  برای  ماترین 

آن روی شته  تأثیر  و عدم وجود بررسی  طرف،  یک  کشور از  

و  اثر کشنده و زیرکشنده ی مومی کلم از طرف دیگر، ارزیاب 

از   استفاده  کاهش  مذکور    کش حشره امکان  و  کنترل  در 

 . قرار گرفت   مطالعه   ن ی ا   هدف شته مومی کلم    جمعیت 

 

 هامواد روش 

 پرورش گیاه و حشرات مورد آزمایش

زینتی کلم   .Brassica oleracea var)  گیاه 

acephala)    به عنوان میزبان برای پرورش شته مومی کلم

. این گیاهان از فضای سبز سازمان شهرداری و  شداستفاده  

های اطراف شهر ارومیه تهیه شدند که در  همچنین گلخانه 

قطر    50 به  سفالی  ارتفاع  سانتی  20گلدان  به  و    20متر 

بخش    ها در شرایط گلخانه گلدان .  ندشدکشت  متر  سانتی

گیاه گر  شناسیحشره  ارومیه پزشکی  وه  دمای    دانشگاه  با 

نسبی    1±25 رطوبت  سلسیوس،  و    50  ±   5درجه  درصد 

)تاریکی: روشنایی( قرار گرفتند و یک    16:8دوره نوری  

گیاهان   این  شدند.  آبیاری  میان  در    تشکیل   برای روز 

رد استفاده قرار  اصلی موهای  آزمایشبرای    جمعیت اولیه

ارع  گیاهان کلم کشت شده در مزها از روی  گرفتند. شته 

جمع  ارومیه  شد شهرستان  شناسایی  آوری  از  بعد    و 

(Blackman & Eastop, 2006،) ی  روی گیاهان گلدان

رهاسازی و تکثیر شدند و  در شرایط گلخانه با شرایط فوق  

 ند. شد استفاده  هادر تمامی آزمایش

 
 

 مورد استفاده در آزمایش کش حشره

،  1آگروروی با نام تجاری    ماترین  کش ارگانیکحشره 

، ساخت کشور  SL %0.6کش تماسی و گوارشی، حشره 

   .شدفرانسه، در این تحقیق استفاده  Ecocertچین زیر نظر 

 سنجیزیست

وری برگ با کمی تغییر طبق روش  های غوطه آزمایش 

همکاران  و  صورت    ( Lowery et al., 2005)   لوری 

برگ گرفت.   از  منظور  پرورش بدین  کلم  در های  یافته 

متر تهیه شد و درون  سانتی   5/ 5به قطر  هایی  دیسک گلخانه،  

متر سانتی   یک متر و ارتفاع  سانتی   هشت به قطر    پتری ظروف  

گرفت   سوراخی قرار  آنها  درب  روی  اندازه    که   پنجبه 

جهت تهویه ایجاد شده و با توری نازک پوشانده    متر سانتی 

برگی  دیسک  نرم روی هر    قلم موی با استفاده از    . شده بود 

  مدت   ها به این برگ   قرار داده شد. پوره سن چهار  عدد    10

م   10 در  حشره حلول ثانیه  غوطه های  شدند  کش    برای ور 

  مناسب  قرارگیری   و   هابرگ   گریزی آب   از   جلوگیری 

  0/ 2  میزان   به   سیتوویت   روغن   از   کلم   گیاه   روی   کش آفت 

هزار    ( Taheri sarhozaki & Safavi, 2014a)   در 

سنجی مقدماتی با در زیست  . شد  استفاده  کش حشره محلول 

حشره  برچسب  روی  شده  توصیه  غلظت  گرفتن  کش نظر 

. سپس  که برای محصول کلم یک لیتر در هزار بود   انجام شد 

تا   20غلظت که در حشرات مورد آزمایش تلفات بین  پنج  

سنجی اصلی انتخاب  درصد را ایجاد نمودند، برای زیست   80

از طریق فاصله لگاریتمی به دست  میانی  های  گردید. غلظت 

غلظت آمد   از  اصلی  آزمون  در  ، 69/ 3،  8/28،  12های  و 

میلی   400،  166/ 5 بر  مقطر   لیتر میکرولیتر  )آب  شاهد  و 

های  دیسک استفاده شد.  (  در هزار   0/ 5  و سیتوویت سترون  

با دمای به اتاقک رشد  پوره سن چهار  عدد    10حاوی  برگی  

درصد و دوره    50± 5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی    1±25

و پس ساعت تاریکی منتقل    8ساعت روشنایی و    16نوری با  

1- Ruiagro 
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عدم  ها  پوره ها محاسبه شد. معیار مرگ  آن   تلفات ساعت    24از  

  ها مو بود. آزمایش ها با تحریک قلم تکان دادن پاها و شاخک 

 . تکرار انجام گرفت سه  تصادفی در    طرح کاماًلدر قالب  

زیرکشندگی   بر    ماترین   کش حشره اثرات 

 های زیستی و رشد جمعیتی شته مومی کلم فراسنجه 

روی  ماترین  زیرکشندگی  اثرات  برآورد  برای 

غلظت  فراسنجه از  کلم  مومی  شته  زیستی    25LCهای 

مقدار این  سنجی انجام شده،  بر اساس زیست.  استفاده شد

برای   بر    11/30ماترین  کش  حشره غلظت  میکرولیتر 

سن، از  های بالغ همبرای داشتن شته.  دست آمدبه  لیترمیلی

  ی ها به طور تصادفی تعدادتشکیل شده در گلدانجمعیت  

بالغ جدا شدند و   برای پوره   24به مدت  شته  زایی  ساعت 

بوته  از  تعدادی  کلم  روی  آفت  های  داخل  در  بدون 

با  های  چارچوب شدند   توریمحصور    رهاسازی 

(Lashkari et al., 2007.)    یک روز بعد حشرات بالغ از

روزه با سن های یکبوته حذف شدند و بدین ترتیب پوره 

ب آمد.  هیکسان  و    افتهیپرورش    هاپوره   ن یا  سپسدست 

-ستیز درسن چهار  پوره شدن به  لیاز تبد  پس بالفاصله

پنج  )پوره سن چهار  عدد  100تعداد   .شدند استفاده  یسنج

  ( پوره سن چهارعدد    20دیسک  روی هر دیسک برگی و  

های  پوره   حاملبرگی    هایدیسک. سپس  در نظر گرفته شد

به  حاوی سیتوویت  کش  حشره   25LCبا غلظت  سن چهار  

ثانیه(  وری  روش غوطه  از  تیمار شدند.  )پنج  نیز  در شاهد 

استفاده شد.    در هزار   0/ 2به میزان    وویتتآب مقطر و سی

به کمک   های زنده مانده شته  ، ساعت  24پس از گذشت  

به  قلم ظریفی  منتقل    یبرگهای  دیسکموی  نشده  تیمار 

خصوصیات زیستی  به شته بالغ  شدن  پس از تبدیل  شده و  

زنده   آنها  پوره شامل  و  مرگ  مانی  زمان  تا  روزانه  زایی 

زیرکشنده    .شد  یبررس روی  ماترین  کش  حشره اثرات 

نتاج  فراسنجه زیستی  ازهای  شده ها شته  حاصل  تیمار    ی 

عدد پوره   80. بدین منظور، تعداد  بررسی شدنیز  )نسل اول(  

  غلظت با  های تیمار شده ماده   وسیلهبه   تولید شده   سن یک

25LC    شاهد و  شدند  ماترین  جدا  تصادفی  طور  با  به  و 

جداگانه و    یبرگهای  دیسکموی ظریفی به  استفاده از قلم 

در شرایط  ها  دیسکمنتقل شدند. این  کش  حشره عاری از  

مطالع برای  شدند  دموگرافی  هایهمذکور  این  .  نگهداری 

هر  دیسک یک   48ها  شدند.  ساعت  تعویض  میزان  بار 

شته  تولیدمثل  و  اولهاتلفات  نسل  همه    ی  مرگ  زمان  تا 

تولید شده هاها بصورت روزانه ثبت شد و پوره آن نیز    ی 

 روزانه پس از شمارش حذف شدند.

 ها تجزیه داده

براداده   هیتجز غلظت  مختلف    ری مقاد  نیتخم  ی ها 

پروب  کشنده  از روش  استفاده  انجام    SPSSافزار  نرم   ت یبا 

از    یهاداده   ،نی چنهم  (.SPSS, 2019)  فتگر حاصل 

  یدو جنس  یجدول زندگ  یبر اساس تئور  ،یزندگ جدول

رشد  -سن از  مرحله  استفاده  با  -Twosexافزار  نرم ی 

MsChart  دندش  هیتجز  (Chi & Liu, 1985; Chi, 

1988; Chi, 2020.)  خطا  ن یانگیم   استاندارد ی  و 

 pairedبا استفاده از روش    ،یجدول زندگ  یهافراسنجه

Bootstrap    با استفاده از  یرسشده و تمحاسبه م نمودارها 

 .صورت گرفت (Ver. 12.3)  پالت گمایافزار سنرم

 

 نتایج

کشنده  غلظت  زیرکشنده  (50LC)  مقادیر  غلظت   و 

(25LC)   ساعت    24وری،  ماترین با روش غوطه کش  حشره

در جدول    %95های بالغ با حدود اطمینان  پس از تیمار شته 

مقادیر    1 است.  داده شده  ترتیب    25LCو    50LCنشان  به 

 به دست آمد.  لیترمیکرولیتر بر میلی  11/30 و 33/83

مختلف   مراحل  نمو  و  رشد  دوره  طول  مقایسه  نتایج 

مومی کلم نشان داد که طول  زیستی نسل تیمار شده شته  

زیرکشنده   غلظت  تأثیر  تحت  پورگی  چهار  سن  دوره 

 (. 2دار افزایش یافت )جدول صورت معنیکش بهحشره 
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 ساعت  24پس از  Brevicoryne brassicae، شته مومی کلمحشرات کامل ماترین روی کش حشره سمیت  -1جدول 
Table 1. Toxicity of matrine on cabbage aphid, Brevicoryne brassicae adults after 24 hours 

No. (df)2χ Slope ± SE l/ml)(50 LC l/ml)( 25LC 

180 3.783(3) 1.526±0.236 
83.335 

(58.976-121.117) 
30.117 

(17.37-43.72)* 

*: confidence intervals 

 
تیمار شده با غلظت    Brevicoryne brassicaeی کلم،  شته مومخطای معیار(    ±  های زیستی )میانگین مقایسه ویژگی  -2جدول  

25LC  اند. کش قرار نگرفته حشراتی که در معرض آفتماترین در مقایسه با  کشحشره 
Table 2. Biological characteristics (Mean ± SE) of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae treated with 

LC25 concentration of matrine in comparison with insects that have not been exposed to insecticide. 

Life-history parameter 
Treatments 

P-value 
Control LC25 

Nymph 4 duration (days) 1.45±0.06b 1.71±0.08a 0.018 
Female adult longevity (days) 12.43±0.32a 5.08 ±0.46b 0.0001 
Fecundity (nymphs/female) 25.27±0.64a 11. 33±0.95b 0.0001 
Oviposition Period (days) 8.92±0.2a 3.79 ±0.31b 0.0001 
TPOP (days) 1.45 ±0.06b 1.79 ±0.08a 0.002 
APOP (days) 0.00 ±0.00a 0.04 ±0.02a 0.096 

*Different letters in each row indicate a significant difference between treatments (Paired bootstrap test, P<0.05) 
1) TPOP: Total Pre-Ovipositional Period (from egg to first oviposition) 
2) APOP: Adult Pre-Ovipositional Period (from eclosion to first oviposition) 

 

 12/ 43به ترتیب    25LCهای بالغ در شاهد و  طول عمر شته 

داری در غلظت زیرکشنده  به طور معنی روز بود که   5/ 08و  

کش نسبت به شاهد کمتر بود. میانگین کل طول عمر حشره 

های تیمار شده با غلظت  روز و در شته   13/ 34در شاهد    بالغ 

25LC   ( به   6/ 42کمتر از نصف آن )دست آمد. باروری  روز

پوره به ازای هر ماده بود    25/ 27نیز که مقدار آن در شاهد از 

ش یافت. همچنین میانگین طول کاه   25LCدر تیمار  33/11

پوره  بالغ  شته زایی  دوره  این های  زیرکشنده  تیمار  در  نیز 

  25LCدر    روز   79/3در شاهد به    روز   8/ 92از  کش  حشره 

)جدول   یافت  نمو  2کاهش  و  رشد  دوره  طول  بررسی   .)

مراحل مختلف زیستی در نسل اول شته مومی کلم نشان داد 

دوم، سوم و چهارم که طول دوره سنین پورگی شامل سن  

داری افزایش یافت. اما کش به طور معنی تحت تأثیر حشره 

تفاوت معنی  با شاهد  طول دوره رشد پوره سن یک  داری 

روز و    5/ 63دوره نابالغ در شاهد  (. طول  3نداشت )جدول  

غلظت   عمر   25LC  ،75 /7در  طول  آمد.  دست  به  روز 

  5/ 75و    13/ 45ترتیب  به   25LCهای بالغ در شاهد و تیمار  شته 

داری در غلظت زیرکشنده ماترین  روز بود که به طور معنی 

ترین میانگین کل طول  نسبت به شاهد کمتر بود. بیشترین و کم 

 ( شاهد  در  ترتیب  به  با    18/ 27عمر  شده  تیمار  شته  و  روز( 

به    25LCروز( بود. باروری در غلظت    9 /7)   25LCغلظت  

  طول  ن ی انگ ی م متر بود. بین طور قابل توجهی نسبت به شاهد ک 

داری وجود داشت، به  یی دو تیمار تفاوت معنی زا پوره   دوره 

روز در    3/ 37روز در شاهد به    9/ 71طوری که مقدار آن از  

پوره   25LCتیمار   دوره  طول  یافت.  شاهد  کاهش  در  زایی 

 (. 3بود )جدول    25LCداری بیشتر از آن در تیمار  طور معنی به 

  1( در شکل  xjSای ) مرحله - ویژه سنی منحنی نرخ بقای  

ها در شاهد  نشان داده شده است. طبق نتایج بدست آمده، ماده 

یک روز زودتر از تیمار ظاهر شدند. طول دوره نابالغ در تیمار  

  زیرکشنده نسبت به شاهد بیشتر بود. امید به زندگی ویژه سنی 

) مرحله  پیش xjeای  عمر  طول  شته (،  شده  در  بینی  کلم  های 

 دهد. کش را نشان می و غلظت زیرکشنده حشره   شاهد 
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  Brevicoryne brassicae، شته مومی کلموسیله  اول تولید شده به نسل خطای معیار(   ± های زیستی )میانگینویژگی -3جدول 

 اند. کش قرار نگرفته حشراتی که در معرض آفتماترین در مقایسه با  کشحشره   25LCتیمار شده با غلظت 
Table 3. Biological characteristics (Mean ± SE) of the offspring produced by treated cabbage aphid, 

Brevicoryne brassicae with LC25 concentration of matrine in comparison with insects that have not been 

exposed to insecticide. 

Life-history parameter Treatments P-value 
Control LC25 

Nymph 1 duration (days) 1.42 ±0.05a 1.35±0.09a 0.504 
Nymph 2 duration (days) 1.44±0.06b 2.12±0.14a <0.0001 
Nymph 3 duration (days) 1.49±0.06b 2.28±0.15a <0.0001 
Nymph 4 duration (days) 1.28 ±0.05b 1.94±0.14a 0.0009 
Adult longevity (days) 13.45 ±0.32a 5.75 ±0.6b <0.0001 
Preadult (days) 5.63±0.1b 7.75±0.19a <0.0001 
Fecundity (nymph/female) 25. 46±0.71a 7. 25±1.16b <0.0001 
Total longevity (days) 18.27±0.45a 7.9±0.65b <0.0001 
Oviposition Period (days) 9.71±0.24a 3.37 ±0.42b <0.0001 
TPOP (days) 5.63 ±0.1b 8.74 ±0.2a <0.0001 
APOP (days) 0.00±0.00b 1 ±0.07a <0.0001 

*Different letters in each row indicate a significant difference between treatments (Paired bootstrap test, P<0.05) 
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حاصل از افراد تیمار شده    Brevicoryne brassicae( نسل اول شته مومی کلم  xjSای ) مرحله -منحنی بقای ویژه سنی  -1شکل  

 اند. کش قرار نگرفته ماترین در مقایسه با حشراتی که در معرض آفت 25LCبا غلظت  
Figure 1. Age-specific survival (Sxj) curve of the first generation of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae 

produced by treated individuals with LC25 concentration of matrine in comparison with insects that 

have not been exposed to insecticide. 

روز    18/ 27روز صفر امید به زندگی پوره سن یک در شاهد  

به    ، بود  امید  میزان  زیرکشنده  غلظت  در  که  صورتی  در 

)شکل روز بود   09/7و در روز صفر به  پایین آمده  زندگی  

ماده  ( 2 فرد  اولین  شاهد  در  زندگی    15/ 07.  به  امید  روز 

 8/ 36که در غلظت زیرکشنده این رقم به  در حالی   ، شت دا 

روز کاهش یافت. مراحل نابالغ در تیمار زیرکشنده نسبت به  

تح  تأثیر  شاهد  گرفت   کش حشره ت  طول    ند قرار  افزایش  و 

دادند.   نشان  را  تولید دوره  ارزش  ویژه شاخص  مثل 

میزان سهم هر فرد در ایجاد نسل بعد    ، ( xjvای ) مرحله سنی 

)شکل  می  آمده 3باشد  بدست  نتایج  به  توجه  با  ارزش    ، (. 

های تیمار شده با غلظت زیرکشنده نسبت  مثلی در ماده تولید 

قرار گرفت.  کش حشره به شاهد کاهش داشته و تحت تأثیر  

مثلی مراحل نابالغ نیز در تیمار زیرکشنده نسبت  ارزش تولید 

به شاهد کاهش پیدا کرد. با کاهش میزان باروری و بقا، به 
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تدریج از مقدار این فراسنجه نیز کاسته شده و با رسیدن به  

بقا    زان ی م د.  ی زایی این مقدار به صفر رس پس از پوره   مرحله 

 (xl ) ،   ( زادآوری ویژه سنیxm و تولیدمثل خالص روزانه )  

 (xmxl )   در تیمار زیرکشنده نسبت به شاهد کاهش معنی-

ت   داری داشت.  بقا در  ب   25LC  مار ی احتمال  و    ست ی در روز 

ب ولی  دوم،   روز  در  شاهد  رس   ست ی در  به صفر  پنجم  .  د ی و 

.  ثبت شد   پوره در روز چهار   7/ 09مقدار باروری برای شاهد  

 (. 4پوره در روز یازده بود )شکل    1/ 87باروری در تیمار، 
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حاصل از افراد تیمار    Brevicoryne brassicaeنسل اول شته مومی کلم  (  xjeای )مرحله -منحنی امید به زندگی سنی  -2شکل  

 اند.  کش قرار نگرفته حشراتی که در معرض آفتماترین در مقایسه با  25LC غلظت با شده 
Figure 2. Age-stage life expectancy (exj) curve of the first generation of cabbage aphid, Brevicoryne 

brassicae produced by treated individuals with LC25 concentration of matrine in comparison with 

insects that have not been exposed to insecticide. 
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حاصل از افراد تیمار   Brevicoryne brassicaeنسل اول شته مومی کلم    ( xjv)ای  مرحله -مثل سنیمنحنی ارزش تولید    -3شکل  

 اند.  کش قرار نگرفته حشراتی که در معرض آفتماترین در مقایسه با  25LC غلظت با شده 
Figure 3. Age-stage reproduction value (vxj(  curve of the first generation of cabbage aphid, Brevicoryne 

brassicae produced by treated individuals with LC25 concentration of matrine in comparison with 

insects that have not been exposed to insecticide. 
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سنی  -4شکل   ویژه  بقای  )(،  xl)   منحنی  ویژه سنی  روزانه  xmزادآوری  تولیدمثل خالص  و   ))xmxl  ) کلم مومی  اول شته  نسل 

Brevicoryne brassicae   25با    حاصل از افراد تیمار شدهLC    اند.  کش قرار نگرفته حشراتی که در معرض آفتماترین در مقایسه با 
Figure 4. Age-specific survival (lx), age-specific fertility (mx) and age-specific maternity (lxmx) curves of 

the first generation of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae produced by treated individuals with LC25 

of matrine in comparison with insects that have not been exposed to insecticide. 
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  25LC  غلظت  تیمار شده با   brassicaeBrevicoryne  شته مومی کلم،  بینی پتانسیل رشد جمعیت و ساختار مرحله پیش   -5شکل  

 روز.  60در طول  اند نگرفته  قرار کشآفت معرض  در که   یحشرات  باماترین در مقایسه 
Figure 5. Prediction of population growth potential and stage structure of cabbage aphid, Brevicoryne 

brassicae treated with LC25 concentration of matrine in comparison with insects that have not been 

exposed to insecticide during 60 days. 

 

بینی افزایش مراحل مختلف جمعیت در تیمار و پیش

روزه نشان دهنده    60در نظر گرفتن یک بازه زمانی  شاهد با  

مراحل مختلف رشدی    تیجمع  شیافزا  روند تر بودن  پایین

افزایش در   نرخ ذاتی  پایین بودن  به علت  آفت، در تیمار 

روند کلی رشد جمعیت شته    . (5مقایسه با شاهد بود )شکل  

نیز حاکی از کاهش قابل توجه روند افزایشی   مومی کلم 

 .  (6)شکل  ماترین بود    25LC  جمعیت در غلظت زیرکشنده 

کلم    های رشد جمعیت نسل اول شته مومیفراسنجه

غلظت   تیمار  و  شاهد  در کش  حشره   25LCدر  ماترین 

خالص    4جدول   نرخ  میانگین  است.  شده  داده  نشان 

و در شاهد    26/3ماترین    25LCدر غلظت    (0Rتولیدمثل )

داری در  ماده بود که به طور معنی  هرپوره به ازای    96/23

افزایش جمعیت   ذاتی  نرخ  یافت.  با شاهد کاهش  مقایسه 

(r نشان )  دهنده نرخ تغییرات روزانه جمعیت به ازای هر فرد
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ماترین مقدار آن    25LCکه در غلظت  از آن جمعیت است

معنی  1/0) طور  به  )روز(  شاهد  با  مقایسه  در   36/0داری 

مت  نرخ  یافت.  کاهش  )روز(  جمعیت  افزایش  در  (ناهی 

بر روز بود.   1/ 1و    44/1به ترتیب    25LCتیمارهای شاهد و  

( تولیدمثل  ناخالص  نشان GRRنرخ  که  تعداد  (  دهنده 

های اضافه شده به جمعیت در طول یک نسل بدون در  پوره 

است  تلفات  درصد  گرفتن  تفاوت    نظر  آن  مقدار  و 

غلظت  معنی تیمار  بین  را  ن  25LCداری  شاهد  داد.  و  شان 

ماترین   کش( تحت تأثیر حشره Tمیانگین طول یک نسل )

 (. 4نسبت به شاهد افزایش یافت )جدول 

 

 بحث
کش ماترین با غلظت  تحقیق حاضر نشان داد که حشره 

میلی   83/ 33 بر  ایجاد  میکرولیتر  به  قادر  تلفات  درصد    50لیتر 

 (50LC )    .در جمعیت پوره های سن چهارم شته مومی کلم است

محصوالت   در  شرات  مختلف  آفات  کنترل  برای  ماترین 

در بررسی  (.  Liu et al., 2007مختلف استفاده شده است ) 

غربی،  رو  ن یماتر  یکشندگاثرات   گل  تریپس  ی 

Frankliniella occidentalis Pergande   مقدار  

50LC  تر یلیلیم  بر  تریکرولیم  9/34  آفت  ن یا  یبرا  آن  

   (.Kordestani et al., 2021دست آمد )به 
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روز بر   60  در طول  Brevicoryne brassicae،  شته مومی کلمماترین بر عدم قطعیت رشد جمعیت    25LCتأثیر غلظت    -6شکل  

 (. λدرصد( از نرخ متناهی افزایش جمعیت ) 5/97و  5/2اساس حدود اطمینان )
Figure 6.  The effect of LC25 concentration of matrine on population projection of cabbage aphid, 

Brevicoryne brassicae (total stage) during 60 days based on the confidence limits (2.5 and 97.5%) of the 

finite rate of population increase (λ). 

 
تیمار شده با    B. brassicae،  شته مومی کلمحاصل از  نسل اول  خطای معیار(    ±های رشد جمعیت )میانگین  فراسنجه   -4جدول  

 اند.  کش قرار نگرفته حشراتی که در معرض آفتماترین در مقایسه با کش حشره  25LCغلظت 
Table 4. Population growth parameters (mean ± SE) of the first generation of the cabbage aphid,  
Brevicoryne brassicae produced by treated individuals with LC25  concentration of matrine in 

comparison with insects that have not been exposed to insecticide. 

Population parameters 
Treatments 

P-value 
Control LC25 

Intrinsic rate of Increase (r) (day-1) 0.36±0.008a 0.1 ±0.01b <0.0001 
Finite rate of population Increase (λ) (day-1) 1.44 ±0.01a 1.1 ±0.01b <0.0001 
Net reproductive rate (R0) (Offspring) 23.96 ±0.94a 3.26 ±0.65b <0.0001 
Gross reproductive rate (GRR) (Offspring) 27. 13±0.75a 13. 82±2.07b <0.0001 
Mean generation time (T) (days) 8.65 ±0.17b 11.33 ±0.32a <0.0001 

*Different letters in each row indicate a significant difference between treatments (Paired bootstrap test, P<0.05 
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های کشکش ماترین با حشره نتایج مقایسه کارایی حشره 

  خوار غالت ماالتیون و هگزافلومورون روی سوسک برگ

L.  Lema melanopus  ای نشان داد که  در شرایط مزرعه

دو تیمار مربوط به ماترین دو در هزار و ماالتیون در تمامی 

معنیزمان اختالف  یکدیگر  با  بیشترین  ها  و  نداشته  دار 

کارایی را ماالتیون در روز سوم پس از تیمار و ماترین در  

  95باالی    هاکشپنجم داشت و توانست مثل بقیه آفت روز  

 ,.Sharifi et al)  ال کنددرصد تلفات را در این زمان اعم

کشندگی یک فرموالسیون    عالوه، نتایج بررسیبه  (. 2019

کشی آن  کنهتأثیر  نشان داد که  بر اساس ماترین در برزیل  

 Panonychus  (McGregor)  روی کنه قرمز مرکبات،

citri   کشی آن حشره تأثیر برابر بیشتر از  100تا  10حدود

ذرت،   شپشه   Sitophilus zeamaisروی 

Motschulsky طوقه کرم   Spodopteraبر،  ، 

frugiperda Smith   ،مرکبات آسیایی  پسیل  و 

Diaphornia citri Kuwayama   بود  (Zanardi et 

al., 2015.)  کش چند حشره   یاثربخش  یگریپژوهش د  در

هلو  تیجمع  یرو   Myzus persicae Sulzer  شته سبز 

  درصد   61/89  نیماتر  کشحشره   که   یطورشد. به   یبررس

  (. Khan et al., 2019)   داد  نشان  را  هاشته   تیجمع  کاهش

 Cydalima  شمشاد  پره شب   یالروها   ت یحساس  مطالعه  در

perspectalis Walker  برخ  یهاکشحشره   یبه 

و    هیبر اساس تجز  یشگاهیآزما  یسنجست یخطر در زکم

حشره   ییکارا  نیباالتر  ت، یپروب  لیتحل ماتررا  با    نیکش 

سن دوم    ی در الروها  تریبر ل  تریکرولیم  87/2غلظت کشنده  

در بررسی   (. Moradi Afrapoli et al., 2022)  نشان داد

حشره  چندین  جالیز  کارایی  شته  روی  گیاهی  کش 

(Aphis gossypii Glover)  عنکبوتی تار  کنه   .T)  و 

urticae)    در گلخانه خیار هیدروپونیک نتایج نشان داد که

از درمان حشره  اثر  سه روز پس  با  ترتیب  به  ماترین  کش 

به ترتیب  72  –   83بخشی ) ( درصد جمعیت این آفات را 

(.  Saleem et al., 2019)  ( درصد کاهش داد 79و    87)

حشره  چندین  تأثیر  مطالعه  شب در  روی  پشت  کش  پره 

که    .Plutella xylostella L  الماسی داد  نشان  نتایج 

حشره حشره  جزء  ماترین  با  کشکش  حاد  سمیت  یا  های 

50LC  گرم بر لیتر قرار گرفتمیلی 100کمتر از (Wang 

et al., 2022.)    آلکالوئیدهای اثرات  بررسی   .S در 

alopecuroides   که کلم مشخص شد  مومی  شته  روی 

بودند و مقدار  موثر  تمام هفت آلکالوئید این گیاه علیه آفت  

50LD   کلم  روماترین    هایآلکالوئید مومی  شته    71/0ی 

 در تحقیقی  (. Ma et al., 2017)   میکروگرم بر شته بود

برای  50LCمقدار   Spodoptera litura   ماترین 

Fabricius  8/0  گرم بر لیتر بدست آمد میلی   (Wu et al., 

  یبرا  نیماتر  50LC  مقدار  یپژوهش  در  ،نیچنهم  (.2019

Bemisia tabaci Gennadius  بر  گرمیلیم  83/0  زین  

نتایج تحقیقی نشان    (.Ali et al., 2017)  آمد  بدست   تریل

حشره  که  میداد  ماترین  جایگزینی کش  عنوان  به  تواند 

حشره  شکارگرکشبرای  سن  با  ادغام  در  مصنوعی    های 

Orius laevigatus Fieber   برای کنترل آفات استفاده

  تحقیقات   تاکنون  (.Kordestani et al., 2022)  شود

کشندگی  بررسی    برای متعددی     های کشآفت اثرات 

کلم صورت   مومی  شته  روی  گیاهی  و  شیمیایی  مختلف 

است  کش حشره   50LC  مقدارتحقیقی    در  گرفته 

ساعت به روش   24کلم بعد از  یشته موم ی برا یامتوکسامت

کلم    یاسپر  Taheri)  بود   امپییپ  05/169برگ 

Sarhozki & Safavi, 2014a.)  د  در   یگریمطالعه 

کلم   یشته موم  ی برا  دیاکلوپرایت  کشحشره   50LCمقدار  

 & Taheri Sarhozaki)  محاسبه شد  امیپیپ  89/274

Safavi, 2014b .)   های گیاهی  کشدر بررسی تأثیر حشره

پالیزین میزان غلظت کشنده   برای شته    50LCتنداکسیر و 

ب ترتیب )مومی کلم  بر میلی  60/2190و    52/2331ه  گرم 

پژوهش  در    (. Romasi et al., 2021)  لیتر( بدست آمد
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روی    یمیداکلوپرید کش احشره   یبرا  50LCغلظت    یگرید

و    12  یبرشت و کرج به ترت  یتدر جمع  شته مومی کلم

ا  امپییپ  4/8 برا  ین بود.  پحشره   یمقدار   متروزینیکش 

  شد   برآورد  کرج  و  رشت  جمعیت  در   امپییپ  74و    93

(Lashkari et al., 2007.)  با مقدار    یرمقاد  ینا  تفاوت

50LC  تفاوت   از  ناشی  است  ممکن  در تحقیق حاضر  ماترین  

موردنظر    ،استفاده   مورد  کشآفت   در   روش   و آفت 

   . باشد سنجیزیست

 بررسی  چگونگی  شناسی،سم  مشکالت  از  یکی

هدف  روی  کشآفت  یک  کلی  اثرات حشره   جمعیت 

آفات    ی رو  هاکشآفت  بیولوژیکی  اثرات  ارزیابی.  است

اثرات  تلفات  برآورد    ی رو  یشترب به  و  است  متمرکز شده 

آفت  روکشدرازمدت  کمتر  یها  توجه    شده   یآفات 

بهتر اما  برا  یناست،  کل  یابیارز  ی روش    یک   یاثر 

تجزآفت تحل  یه کش،  ز  یل و   یشناسسم  یا   یستی جداول 

 بررسی  (. Walthall & Stark, 1997است )  یکدموگراف

  تعیین   برای  اطمینان  قابل  روش  عنوانبه   زندگی  جدول

 پویایی  مطالعه  در  مهم  ابزار   و  آفات  با  مبارزه   زمان  بهترین

در این بررسی  (. Desneux et al., 2007است ) جمعیت

داری روی  کش ماترین تأثیر معنیمشخص شد که حشره 

های رشد جمعیت شته مومی  های زیستی و فراسنجه ویژگی

  با  شده  بالغ ماریت  یهاشته یبارور و عمر طولکلم داشت. 

  یداریمعن طور  به   شاهد  با  سهیمقا در ماترین  25LC غلظت

 رکشندهیز  اثرات  یبررس  در  ،مشابه  طور  به .  افتی  کاهش

پالیزین روی شته مومی   و  ریتنداکس  یاهیگ  یهاکشحشره 

با   شده  تیمار  حشرات  عمر  طول  که  داد  نشان  نتایج  کلم 

( زیرکشنده  پالیزین  (  30LCغلظت  و    ب یترت  بهتنداکسیر 

 02/25که نسبت به شاهد    ثبت شد روز(    31/18و    68/18)

  ی هادر غلظت   زین  یمقدار بارور  ،نیچن. همبودروز کمتر  

پال  ریتنداکس  رکشنده یز ترت  نیزیو   5/20و    41/18  بیبه 

  65/58/)که نسبت به شاهد    ثبت شد   پوره به ازای هر ماده 

ماده(   هر  ازای  به  قابل مالحظه پوره  طور  بود    یابه  کمتر 

(Romasi et al., 2021.)  تیجمع شیافزا یذات  نرخ (r )  

  ت یجمع  رشد  زانیم  و  نوع  نییتع  در  فراسنجه  نیترمهم  ،

در      ( rنرخ ذاتی افزایش جمعیت )   (.Carey, 1993است )

دلیل   به  ماترین  زیرکشنده  غلظت  با  شده  تیمار  حشرات 

حشرات   تولیدمثل  و  عمر  طول  کاهش  و  تلفات  افزایش 

داری را نشان داد. که  بالغ، در مقایسه با شاهد کاهش معنی

بر    36/0و در شاهد    0/ 1مقدار آن در غلظت زیرکشنده  

روز برآورد شد. در یک تحقیق، مقدار نرخ ذاتی افزایش  

غلظتجمعیت   در  کلم  مومی  )  شته    ( 25LCزیرکشنده 

بر   27/0بر روز بود که نسبت به شاهد )  23/0تیاکلوپراید  

تحقیق حاضر،   بود. در  توجهی کمتر  قابل  مقدار  به  روز( 

( تولیدمثل  خالص  غلظت(  0Rنرخ  در  کلم  مومی   شته 

داری نسبت به شاهد کاهش  زیرکشنده ماترین به طور معنی

طور   به  کرد.  غلظت پیدا  در  فراسنجه  این  مقدار    مشابه، 

)به   (25LC)  زیرکشنده  تیامتاکسام  و  ترتیب  تیاکلوپراید 

داری  پوره به ازای هر ماده( که تفاوت معنی  56/12و    55/8

داشت. نرخ متناهی  پوره به ازای هر ماده(    24/25با شاهد )

در غلظت زیرکشنده ماترین نسبت به  (افزایش جمعیت )

برابر    25LCکرد که مقدار آن در غلظت  شاهد کاهش پیدا  

به   44/1بر روز و در شاهد    1/1 دست آمد. مقدار  بر روز 

فراسنجه  )  این  زیرکشنده  غلظت  تیاکلوپراید  25LCدر   )

روز( کمتر بود   31/1بر روز بود که نسبت به شاهد )  26/1

(Taheri Sarhozaki & Safavi, 2014a,b.)    این در 

تو  ناخالص  نرخ  مقدار  )تحقیق  غلظت  GRRلیدمثل  در   )

داری  زیرکشنده ماترین نسبت به شاهد دارای تفاوت معنی

است، به طوری در پژوهش دیگری نتایج نشان داد که نرخ  

ناخالص تولیدمثل این آفت در غلظت زیرکشنده تنداکسیر  

پوره به ازای هر ماده(    01/21و    48/19ترتیب  به و پالیزین  

پوره به ازای هر ماده(   85/62ثبت شد که نسبت به شاهد )

کشنده (. در غلظت زیرRomasi et al., 2021کمتر بود )
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ماترین کاهش رشد و نمو باعث افزایش میانگین طول یک  

 33/11برابر    25LCگردید که مقدار آن در غلظت    ( Tنسل )

دست آمد. در تحقیق مشابهی  روز به  65/8روز و در شاهد 

شته گرفتن  غلظت قرار  تأثیر  تحت  بالغ  ، TLC  های 

جه  پراید و بوپروفزین نشان داد که مقدار این فراسناستامی

غلظت )در  زیرکشنده  حشره 30LCهای  های کش( 

پراید، بوپروفزین و تیامتاکسام+المبداسای هالوترین  استامی

به    38/21و    40/17،  82/15ترتیب  به نسبت  که  بود  روز 

( یافت.    84/13شاهد  افزایش  توجهی  قابل  طور  به  روز( 

(  0Rهای جمعیت مثل نرخ خالص تولیدمثل )سایر فراسنجه

نرخ    ،( جمعیت  افزایش  افزایش    (rذاتی  متناهی  نرخ  و 

ها نسبت  کشهای تیمار شده با این حشره شته ( جمعیت )

 Mahmmodi etتر بود )به شاهد به طور قابل توجهی کم

al., 2020.)    ،این بر  بررسعالوه  ز  یدر   رکشنده یاثرات 

غربی،رو  نیماتر گل  تریپس   Frankliniella  ی 

occidentalis    مشخص شد که نرخ ذاتی افزایش جمعیت

و در شاهد    11/0( ماترین برابر  25LCدر غلظت زیرکشنده )

بود.   14/0 روز  نسل    بر  یک  طول  میانگین  در  برعکس، 

کمتر از مقدار آن در  داری  طور معنیروز و به  65/20شاهد  

( زیرکشنده  بود  47/22غلظت   Kordestani et)  روز( 

al., 2021).  اضر در شرایط آزمایشگاهی  نتایج تحقیق ح

این حشره  داد که  اثرهای کشنده و زیرکشنده  نشان  کش 

و ضمن از بین    ای روی شته مومی کلم داردقابل مالحظه

-مانی و تولیدمثل شتهبردن بخشی از جمعیت آفت، زنده 

کند. لذا با توجه  های باقیمانده را به صورت منفی متاثر می

بر نباتات  حفظ  سازمان  توصیه  کاربرد  به  کش  حشره ای 

ماترین   کلم،  گیاهی  مزارع  برنامه میدر  در  های  تواند 

مدیریت شته مومی کلم نیز مورد توجه قرار گیرد. البته الزم  

تا اثر  انجام شود  ای نیز  در شرایط مزرعه   ها است آزمایش

عالوه تأثیر آن روی  و بهسایر عوامل محیطی بر کارایی آن  

 . ع کلم ارزیابی و مشخص شوددشمنان طبیعی فعال در مزار
 

 گزاری سپاس
پایان قالب  در  ارومیه  دانشگاه  حمایت  با  تحقیق  نامه  این 

و   تشکر  بدینوسیله  که  است  شده  انجام  ارشد  کارشناسی 

 گردد. قدردانی می
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Abstract 
Background and Objectives 

Brevicoryne brassicae is one of the most serious cabbage pests in the world. This pest feeds 

on the leaves, mostly on the host plant's middle leaves. Despite having many natural 

enemies, aphids are not entirely controlled by natural enemies due to their rapid 

reproduction. Applying chemical insecticides is one of the essential methods used to control 

aphids; using one pesticide to control several pests can reduce the costs and frequency of 

spraying. In this study, the lethal and sub-lethal effects (LC25) of matrine insecticide with 

a contact and stomach function on the cabbage aphid, were evaluated under laboratory 

conditions.  

Materials and Methods 

The dipping method was used in bioassay and life table studies against adults of aphid 

insects. The LC50 value of matrine insecticide for adults of cabbage aphid was 83.33 μl/ml 

after 24 hours, and LC25 concentration (30.11 l/ml) was used to estimate the sub-lethal 

effects of matrine on the biological parameters of the cabbage aphid. Experiments were 

performed on the acephala variety of cabbage. One common method of investigating 

insecticides' non-lethal effects is demographic toxicology, which uses life table and growth 

population parameters to evaluate toxicity.  

Results 

According to the results, the female lifespan/longevity and fertility affected by sub-lethal 

concentration were significantly reduced compared to the control (distilled water and 

citowett). The mean oviposition period of adult aphids decreased from 8.92 days in control 

to 3.79 days in LC25 concentration of the insecticide. The present study's data also showed 

that the sublethal concentration also affected the offspring of treated cabbage aphids. 

Accordingly, the sublethal concentration of matrine reduced the net reproductive rate (R0) 
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from 23.96 nymphs per female in each generation in the control treatment to 3.26 nymphs 

in LC25. The intrinsic rate of increase (r) in sublethal concentration was recorded as 0.36 

(day-1) and in control as 0.1 (day-1). Other parameters, such as finite rate of increase () and 

gross reproductive rate (GRR), were also significantly lower than the control. The mean 

generation time (T) of treatment affected by LC25 concentration of matrine increased 

compared to the control treatment.  

Discussion 

Results of the current research in laboratory conditions showed that this insecticide has 

significant lethal and sublethal effects on the cabbage aphid. Therefore, matrine, as an 

herbal insecticide, can be considered in the management programs of cabbage aphids. 
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