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  کلرووس،يد، ديداکلوپريميکش افتآ چهار ي جانبراتيثتأ

  ير سن شکاربن ين و آبامکتيمتروزيپ
Orius albidipennis (Reuter) (Hemiptera: Anthocoridae)   

  
   ۳ي و احمد عاشور۲ياصغر کوثري، عل*۱ياله صباحقدرت
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  )۱۵/۸/۸۷:  تاريخ تصويب‐۳۰/۱۰/۸۶: تاريخ دريافت(

  

  چکيده
  

ر ين بر مرگ و مين و آبامکتيمتروزيکلرووس، پيد، ديداکلوپريميکش ار چهار آفتين تأثييبه منظور تع

 :Orius albidipennis (Reuter) (Hemipteraيثل حشرات کامل سن شکارد ميها و تولپوره

Anthocoridae) پوره ( حشره ين مرحله رشديتر حساسيه شده روين دز توصيها در باالترکشآفت

 ،٢٧±١ ºC ي با دماط کنترل شدهي با استفاده از روش قفس در شرايسنجستيز. به کار رفتند) کيسن 

رات ين تأثييتع.  در اتاقک رشد صورت گرفتيي ساعت روشنا١٦ يوره نور و د٦٥±٥ %يرطوبت نسب

.  حشرات کامل انجام شديزان کاهش در باروريها و مر پورهيکش با محاسبه نرخ مرگ و مآفتکلي 

د، يداکلوپريمي ايهاکشمار با آفتيها در تر پورهيزان مرگ و ميحات مربوطه، ميپس از اعمال تصح

 ٢٨/٢٨±٣٧/٢  و٨٨/٣٢±٨١/٤ ،٢٢/٥٠±٣٤/٦ ،٥٥/٧٥±٥٩/٨ب ين به ترتيمتروزين و پيکلرووس، آبامکتيد

 بيمارها به ترتين تي در هم(R)ن تعداد تخم گذاشته شده توسط هر حشره يانگيم. ديدرصد مشاهده گرد

کش بر ر آفتيتأث.  شديريگاندازه عدد٢٢/١٠±٧١/٥  و٨٩/٦±٥٦/٥، ٤٤/٣٨±٢٥/١٥، ٥٦/١٥±٦١/٧

د و باالخره ي گرديابي ارز٣٥/٠ ±١٦/٠  و٣٣/٠±٢٩/٠، ٣٣/١±٤٩/٠، ٥٤/٠±٢٤/٠ب يترتبه (Er) يزيتخمر

  و٩٢/٧٧±٦٧/٩، ٨٢/٣٣ ± ٢٠/٤، ٧٦/٨٦  ±٧٥/٥ب يمارها به ترتين تي در ا(E)کش ر کل آفتيتأث

کلرووس يک ديولوژي مبارزه بيالمللني سازمان بيبراساس استانداردها . درصد برآورد شد٩٤/٧٤±٧٧/١١

 استاندارد مربوطه در ين با توجه به خطايمتروزين و پي، آبامکت)ان آوري زيکم(ت يدر رده دوم سم

) ان آورينسبتاً ز(د در رده سوم يداکلوپريميو ا) ان آوريان آور تا نسبتاً زي زيکم( دوم و سوم يها رده

ان يزي بيشگاهيط آزماي در شراي مورد بررسيهاکشک از آفتيچينکه هيبا توجه به ا.  شديبندطبقه

ه ي مورد مطالعه توصيهاکشه آفتي کلي برايامزرعهمهيط ني نشدند، انجام آزمون در شرايابيارز

  .شود يم

  

  .ري، مرگ و ميزي تخمر،هاکش آفتيجانب راتيتأث، Orius albidipennis :يدي کليهاواژه
  

  
  مقدمه

 ي شکارگرهاOrius شده جنس  شناختهيهااغلب گونه
دبالک، زنجرک، يپس، سفيروند که از تري به شمار ميعالف

ز از ي و نيپولک حشرات باليه رشديتخم و مراحل اول
ن شکارگرها رفتار يا. کننديه مي تغذياهي گيها کنه
ک از يولوژي دارند که در مبارزه بياري اختيخوار اهيگ
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 عامل را در يرا امکان بقاي برخوردار است زياديت زياهم
هم . (Coll, 1997) سازديم  طعمه فراهميابيناط يشرا
ها و هم حشره کامل قادر به شکار طعمه خود پوره
ن حشرات از ي مشاهدات نشان داده که ايبرخ. باشند يم

 ,Rajasekhara & Chatterji)کننديه نميشکار مرده تغذ

1970) .  
Orius albidipennis (Reuter)يهاستگاهي در ز 

 در جهان و از جمله در ي و کشاورزيعي اعم از طبيمتنوع
ن شکارگر توسط يت اياهم. کشور ما حضور فعال دارد

 Carnero) محقق مورد تأکيد قرار گرفته استنيچند
et al.,1993; Kosari & Kharazi, 2006; Madadi, 1999; 

Mirhelli & Ostovan, 2005).  
د انبوه ي جهان به تولي از کشورهايارين گونه در بسيا

 کنترل آفات يها براده و از آن در گلخانهي رسيتجار
ن حشره در فون ينکه ايبا توجه به ا.  شودياستفاده م

حشرات کشور ما وجود دارد و امکان پرورش آن به سهولت 
ک يولوژي در امر مبارزه بيدبخشينده اميسر است، لذا آيم

  شودي مينيبشي آن پي برايابا آفات مکنده گلخانه
(Van De Veire & Degheele, 1995; Tommasini & 

Nicoli, 1996)  .گر عوامل ين شکارگر همانند ديمتأسفانه ا
بات ير ترکيتواند تحت تأثيکننده آفات م کنترليعيطب
 کنترل آفات يها برارد که در گلخانهي قرار بگييايميش

 که در ييهاکشاز جمله آفت. شونديمختلف مصرف م
شوند، يرات مکنده مصرف م کنترل حشيها براگلخانه

 کشکنه. کلرووس اشاره کرديد و ديداکلوپريميتوان به ايم
ها مصرف  گلخانهياهي گيهاز در کنترل کنهين نيآبامکت

ب مزبور در مطالعه ما به کار ين رو هر سه ترکيشود از ايم
ن به يمتروزيکش پسه بهتر، از حشرهي ارائه مقايبرا. رفت

ن يز در اي نير انتخابي تأثياراکش دک حشرهيعنوان 
  .  مطالعه استفاده شد

 است که با يکش فسفره آلک حشرهيکلرووس يد
 از يعينستراز دامنه وسيم کليت آنزيجاد اختالل در فعاليا

ب هم به صورت ين ترکيا. دهدير قرار ميآفات را تحت تأث
ک يد يداکلوپريميا. کندي عمل مي و هم گوارشيتماس
ن است که هم يديتروگوانيد از گروه نياً جدکش نسبتحشره

ر يتأث کند،ي عمل ميک و هم تماسيستميبه صورت س
   از آفات مکنده دارد ياف گستردهي بر طيقابل توجه
  افته استيش ير مصرف آن افزاي اخيهاو در سال

(Mullins, 1993). ي از باکتريعيب طبيک ترکين يآبامکت 
 است که مانع از Burg Streptomyces avermitilis يخاکز

ه يشود و عليها مچهي به ماهي عصبيهااميانتقال پ
. (Hayes & Laws, 1990) روديها به کار محشرات و کنه

بات موسوم به يد از ترکيک دسته جدين به يمتروزيپ
 يي بااليت انتخابين تعلق دارد و از خاصيدن آزومتيميريپ

 ير به فردقه منحصيکش طرن حشرهيا. برخوردار است
ر بر حشرات مکنده دارد و آن از کار انداختن ي تأثيبرا

ن حشرات يه ايع تغذي است که باعث توقف سريپمپ بزاق
 به هر يکند ولي کند عمل ميب تا حدين ترکيا. شوديم

 يها و تا حدودک بر شتهيستمي و سيدو روش تماس
 (EPA, 2000). گذاردير ميها تأثدبالکيسف

 موفق، الزم يقيت تلفيري برنامه مدکي ي اجرايبرا
 کنترل يعيها بر عوامل طبکشرات سوء آفتياست تأث

بات را ين ترکين ايخطرترکننده شناخته شود تا بتوان کم
 .ه آفت به کار بردي و در زمان مناسب عل نمودييشناسا

ها کشت آفتي آزمون سمي اجراي براي گوناگونيروش ها
ها ن آزموني از ايه برخد ابداع شده کيبر حشرات مف

 ي طراح(IOBC) ١کيولوژي مبارزه بيتوسط سازمان جهان
ک روش ياز جمله  (Hassan, 1992). شنهاد شده استيو پ

 Fieber Orius laevigatus ي سن شکاري برايمتوال آزمون
 يهاده تا به عنوان اساس آزمونيشنهاد گردي و پيطراح
 خانواده ير شکايها سنياهان رويبات حفاظت گيترک

Anthocoridaeکار رود  به .(Van de Veire et al., 2002)  
 و ين داخلي محققي توسط برخين راستا مطالعاتيدر ا
 از آن پرداخته يار به خالصهي انجام شده که در زيخارج

  :شوديم
Ghadamiary & Talebi (2002) تراز، ي آمءرات سويتأث

 سن يهاپورهت را بر يون و پروپارژيهپتنوفوس، ماالت
اند که  کردهيشگاه بررسي در آزماO. albidipennis چهارم

 درصد ۲۰/۴۳ و ۷/۵۶ب باعث يت به ترتيتراز و پروپارژيآم
ت در رده يها شده و از نظر درجه سمر در پورهيمرگ و م

 Trumble & Morse (1993) .اند قرار گرفتهIOBCدوم 
 (Say) يسازرها  ازيقيافتندکه تلفيقات خود دريتحق يط

Orius insidiosusکنترل  ين براي به دنبال کاربرد آبامکت
Koch Tetranychus urticaeسه با يمقا در ير بهتري تأث

نشان  Sclar et al. (1998) . داردييکش به تنهاکاربرد کنه
 پس از مواجهه با Orius tristicolor (White)اند که داده
د مرگ و يداکلوپريمي شده با اي ذرت سمپاشيهااهچهيگ

                                                                                         
1. International Organization for Biological Control 
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  .شودي را متحمل ميدير شديم
 James & Vogele (2001) ن يمتروزيمعتقدند که پ

   O. tristicolorر در يمرگ و م% ۳۰موجب کمتر از 
  .شوديم

Al-Deeb et al. (2001) يت بااليز از سمين 
 پس از استفاده از Orius insidiosus يد برايداکلوپريميا
  .کننديت مي بذر ذرت حکاين ضدعفويکش بران حشرهيا

Van de Veire et al. (2002) اندهميرات باقيکه تأث 
اند  مطالعه کردهO.leavigatusه يکش را علن آفتيچند
 سن دوم و يهان بر پورهيت آبامکتيافته اند که سميدر

ن يهم. نوزاد بوده استيشتر از اسپيپنجم و حشره کامل ب
ن و يمتروزيووس، پکلرياند که دن اظهار نمودهيمحقق
 درصد مرگ و ۱۰۰ و ۲۵، ۱۰۰ب باعث يبه ترت نيآبامکت

 شده است که  بر اساس استاندارد O. leavigatus ر دريم
IOBCقرار ۴ و ۱، ۴ب در گروه، يها به ترتکشن آفتي ا 

   .رديگيم
Liu & Sengonca (2002) يرات جانبيکه تأث   

 برس را کلرووين و ديجمله آبامکت کش ازن آفتيچند
Orius similis Zhengاند اند، گزارش نموده کردهي بررس

 مرگ و   %۷۱/۳۵ و ۲۲ب باعث يبات به ترتين ترکيکه ا
  . است  شده شکارگرر در يم

Studebaker & Kring (2003) ۹مانده يرات باقيتأث 
 O. insidiosus يکش را بالفاصله بعد از کاربرد روآفت

ه ير توصين در مقاديکه آبامکتاند، معتقدند مطالعه کرده
در ) لوگرم ماده مؤثر در هکتاري ک۰۲/۰ (ياشده مزرعه

 و ۰/۹۰ ، ۳/۹۶ب باعث يشگاه، گلخانه و مزرعه به ترتيآزما
 که يشود، در حالير در پوره سن سوم ميمرگ و م% ۵/۸۷
لوگرم ماده مؤثر در ي ک۰۵۳/۰(زان يد به ميداکلوپريميا

مرگ % ۵/۷۷ و ۸/۴۸، ۵/۹۷عث ط بايدر همان شرا) هکتار
 .ها شده استر در پورهيو م

Angeli et al. (2005) بر ها راکش آفتيرات جانبيتأث 
O. laevigatusافته اند ي در،اند کردهيشگاه بررسي در آزما

ار ي بسشکارگر يد برايداکلوپريمي ايت تماسيکه سم
 ,.Chang-Geun et al).  آن استيت گوارشيشتر از سميب

ت ي را با سم١ياهي اسانس گينيت تدخيسم (2006
امتوکسام ينوزاد و تين بنزوات، اسپيکلرووس، امامکتيد
سه ي مقاOrius strigicollis (Poppius)  حشرات کامليبرا

                                                                                         
1. Essential oil 

از   شکارگربرايکلرووس ياند که داند، اظهار داشتهنموده
  .باشديتر مبات خطرناکيه ترکيبق

Ashley et al. (2006) ر داشتند که ز اظهاين  
و % ۱۰۰ت موجب ين و پروپارژي فنپروپاتريهاکشکنه

ر در حشرات يمرگ و م% ۵۰ش از ياتوکسازول موجب ب
  م در معرض ي که به صورت مستقO. insidiosus کامل

 .Rocha et al .ها قرار داشته اند، شده استکشکنه نيا
 O. insidiosus هيکش را علن آفتيچندتيکه سم (2006)
 و کاهش يزيش دوره قبل از تخمريلعه کردند از افزامطا
ن حشره پس از در معرض قرار گرفتن ي ايها تخميمانزنده

 Wayne (2006) .ت دارنديبات حکاين ترکيبه اغلب ا
ر در يمرگ و م % ۲/۵۶ن باعث يمتروزيگزارش نموده که پ

  .شوديم O. insidiosus يهاپوره
 خود از يشگاهي آزمايهايج بررسين مقاله ما نتايدر ا

   پوره سن اوليرو کش بر چهار آفتيرات جانبيتأث
Orius albidipennisيارهاي را طبق مع IOBC ارائه 

زان ير، طول عمر، ميزان مرگ و مير بر ميتأث. ميانموده
  .ز ارائه شده استيخ تخم نيزان تفري و ميزيتخمر
  

  ها  مواد و روش
  آوري و پرورش شكارگرجمع

 ۱۳۸۵ در شهريور ماه O. albidipennisگر سن شكار
رج كه سابقه سمپاشي نداشت، کاز مزارع ذرت محمد آباد

 پرورش دراتاقک رشد در شرايط با دماي .آوري گرديدجمع
ºC١٦ يو با دوره نور% ٦٥ ±٥ ي و رطوبت نسب٢٥ ±١ 

 ي عدد٥٠ يها در گروهشکارگر.  انجام شدييساعت روشنا
ک شفاف به ي دردار از جنس پالستيادر ظروف استوانه

جاد ي ايبرا. افتيپرورش  سانتيمتر ١٨ و ارتفاع ٨/٧قطر 
 در ظرف کار گذاشته ي رو١٢٠، توري با مش يه کافيتهو
 و گرده گياه  Ephestia kuehniellaاز تخم پروانه آرد . شد

جاد بستر يبراي ا. شدذرت بعنوان تيمار غذايي استفاده 
تخمريزي و تامين رطوبت محيط غالف لوبيا سبز به کار 

كاغذ  هاي بريده٢ براي كاهش ميزان همخواري.رفت
  . معمولي به صورت چين خورده به کار رفت

  ها کشحشره

 ,EC % 1.8)ن يکش آبامکتش چهار آفتين آزمايدر ا

200 mg/l)د يداکلوپريمي، ا(350 SC, 400 mg/l)، 

                                                                                         
2. Cannibalism 
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  نيمتروزي و پ(EC, 1500 mg/l % 50) کلرووسيد
(25% WP, 1500 mg/l)مورد يهاکش که از جمله آفت 

ها هستند، به کار استفاده در مبارزه با آفات مکنده گلخانه
 سه تركيب اول ساخت شركت گياه تهران و. رفت
ق يرق.  سويس بودNovartisكش آخر ساخت شركت  حشره

تر محلول در هر ي ل۶۰۰رف ها براساس مصکش نمودن آفت
  . هکتار انجام شد

  ر ي طول عمر و مرگ و ميابيارز

ر ي ممکن تأثن حالتيدتريش از شدين آزمايابراي 
ن يه شده در حساس ترين دز توصي باالتريعنيها کشآفت

 يعير دشمن طبي مرگ و ميابي ارزي برايمرحله زندگ
ه يتوصغلظت ن يباالترپوشش يكنواختي از . استفاده گرديد

 به كمك يك ي در آب معمولكش  هر حشرهيشده برا
روي  ®Burkard ساخت کارخانه ١دستگاه برج سمپاش

 كه شد طوري تنظيم برج. شد اي پاشيده قطعات شيشه
يك ميلي ليتر محلول را  IOBC يشنهاديطبق استاندارد پ

 ميلي گرم در هر ٥/١ ± ٠١/٠، به ميزان ١٥   PSIدر فشار
 يمعمولشاهد با آب . ز سطح شيشه بپاشدسانتيمتر مربع ا

در معرض قرار براي هاي مخصوص از قفس .گرديدتيمار 
 شه،ي شيده شده رويکش پاش از آفتياهيال با حشره دادن

 به قطر يکيپالستهر قفس شامل يك استوانه . دشاستفاده 
متر بود كه دو صفحه شيشه اي به يليم ۱۵ و ارتفاع ۵۰

آن را  ي و پايينيي باالوحر، سطتميليم ۶٠ × ۶۰ابعاد 
 خود ي مخصوص در جايهارهي و به کمک گپوشاند مي

هايي براي  تهويه در ديواره قفس سوراخ. گرفتيقرار م
. شد در نظر گرفته حشرهكافي و همچنين تغذيه و معرفي 

هاي مذكور با ، سوراخحشرهبراي جلوگيري از خروج 
 پس از. شد ده  پوشان مش١٢٠ استفاده از پارچه توري

  يک ساعت برايکش توسط برج، حدود ده شدن آفتيپاش
سپس .  در نظر گرفته شدخشك شدن سطح شيشه 

 که ،۱پوره سن عدد  ۱۰ ها سوار شده و در هر قفسقفس
 رها  ،بود  ساعت قبل از تخم خارج شده٢٤حداكثر 
ه حشرات را ي تخم پروانه آرد و دانه گرده امکان تغذ.گرديد

ها به اتاقک رشد با ن قفسيا. نمودي فراهم مدر  قفس
 روز بعد از ۱۴ط ذکر شده در باال منتقل شده و تا يشرا
در تيمارهاي  ميزان تلفاتک روزه ي يدر فواصل زمان تيمار

                                                                                         
1. Potter tower   

ر با استفاده يح مرگ و مي تصح.ديگردي ممختلف مشخص
 .(Abbott, 1925)  انجام شدابوتاز  فرمول 

  خ تخمي و تفري باروريابيارز

مار ي، از هر تيها بر بارورکشر حشرهيثأ محاسبه تيبرا
ل شدند، يها كه به حشره کامل تبدآن دسته از پوره

به طور جداگانه  هر زوج يک جنسيپس از تفکانتخاب و 
شمارش .  شديط کنترل شده نگهداريدر قفس و در شرا

 ششم، دهم و چهاردهم انجام و بر يها در روزهاتخم
  با کمی تغييرVan de Veire et al. (2002) اساس فرمول

   .دي محاسبه گرد۱ طبق فرمول يزان باروريم
۱(  R=[(e6/f6)+(e10/f10)+(e14/f14)]:3 

  
ب تعداد تخم شمارش شده يبه ترتe14  و  e6، e10ه ک

 به  f14و f6،  f10 ششم، دهم و چهاردهم و يدر روزها
 مذکور يهاب تعداد حشرات ماده زنده مانده در روزيترت
جاد شده ير ايها، تاثکش حشرهير کلي محاسبه تأثيبرا. بود

 با استفاده از ير حاصله بر بارورير با تأثيبر مرگ و م
  .ق شدي تلف۳ و ۲ يهافرمول
۲(  
  

Er= Rt - Rc 

۳(  E (%)= 100 -  [(100-Ma) × Er] 

  
 تاثير بر باروري، Er  تاثير كل، Eها ن فرموليکه در ا

Rtمار حشره کش، ي در تي بارور Rc در شاهد و يبارور 
Maباشدير اصالح شده با فرمول ابوت مي مرگ و م.  

خ تخم، يها بر درصد تفرکشر آفتي تأثيابي ارزيبرا
ن ييمار تعي در هر تها به تعداد تخمنسبت تعداد پوره

  .ديگرد
  يه آماريتجز

 پنج ي دارايش در قالب طرح بلوک کامل تصادفيآزما
و پنج تکرار انجام ) کش به اضافه شاهدچهار آفت (ماريت

 عدد ۱۰ يمار دو قفس هر کدام حاوي هر تيبرا. گرفت
ها از  دادهي متعادل سازيبرا. حشره در نظر گرفته شد

دار يرات معنين تأثيي تعيبرا.  استفاده شدينوسيل سيتبد
ز ي از آنال O.albidipennis مختلف بر سنيمارهايت
ن به روش يانگيسه ميفه استفاده و مقاانس دو طريوار

  به کار SASافزار  نرمن منظوريبه ا. دانکن انجام گرفت
  .(SAS Institute, 2001) رفت
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  جي نتايابيارز 

ها از نظر کش آفتيبندج و دستهي نتايابي ارزيبرا
 يبند، رده O.albidipennis سني بودن برارباانيز

ن يبر اساس ا. ر رفتبه کا  IOBCد ييچهارگانه مورد تأ
کش ک آفتي ير کليزان تأثي که مي در صورتيبندرده

در % ۷۹ تا۳۰ن ي، ب)١انيزيب (۱باشد در رده % ۳۰از کمتر 
نسبتاً  (۳ در رده ۹۹ تا ۸۰ن ي، ب)٢انيکم ز (۲رده 

 يبندطبقه )٤آورانيز (۴در رده % ۹۹ش از يو ب) ٣آور انيز
  .(Sterk et al.,1999) شوديم

  
  جي نتا

  خ تخم يتفر
خ تخم  يتفر ن نسبتيکمتر و نيشتريب

O.albidipennisد به يداکلوپريمين و ايمار با آبامکتي در ت
.  مشاهده شد۶۴/۰±۱۴/۰ و ۹۱/۰±۰۶/۰ب با يترت
  خيب با نسبت تفريکلرووس به ترتين و ديمتروزيپ

مارها قرار ير تين سايدر ب ۷۸/۰±۰۸/٠  و۱۰/۰±۸۳/۰
 مشاهده شده، يهانيانگيالف در مبا وجود اخت. گرفتند

مارها مشاهده نشد ين تي در بيدار آمارياختالف معن
  ).۱جدول(

  
 و طول عمر حشره (SE±)  ميانگين ميزان تفريخ تخم‐۱جدول 
كه در مرحله پوره سن يك در معرض  O. albidipennisكامل 

           ها قرار گرفتندكشحشره
 مارتي (%)ميزان تفريخ تخم  طول عمر

  ايميداکلوپريد   الف۶۴/۰ ± ۱۴/۰   الف٣٣/٢١ ± ٩٢/٥
 ديکلرووس الف٧٨/٠ ± ٠٨/٠   الف٦٧/٢٢ ± ٩٦/٦
 آبامکتين  الف ٩١/٠ ± ٠٦/٠   الف٠٠/٢٦± ١١/٦
  پيمتروزين  الف٨٣/٠ ± ١٠/٠   الف۶۷/۱۶ ± ۶۷/۷
 شاهد الف ٨٥/٠ ± ٠٦/٠   الف۶۷/۲۸ ± ۵۷/۶

هايي كه در هر ستون با حروف يكسان نشان داده شده اند با استفاده ميانگين
  . بوده اندP<0.05از آزمون دانکن فاقد اختالف معني دار در 

  

  ول عمرط
ن يشتري بهاکش با حشره انجام شدهيمارهاين تيدر ب

ن و يمار با آبامکتيزان طول عمر حشره ماده در تيم
ر يمقاد با بيترتهب نيمتروزيمار با پين آن در تيکمتر
 روز مشاهده شد هر چند ۶۷/۱۶±۶۷/۷ و ۱۱/۶±۰۰/۲۶

ن اختالف يا. دار نبودي معنين آنها از نظر آمارياختالف ب

                                                                                         
1. Harmless 
2. Slightly harmful 
3. Moderately harmful 
4. Harmful 

 يمارهايت .دار نشديمعن)  روز۶۷/۲۸±۵۷/۶( با شاهد يحت
   و ۶۷/۲۲± ۹۶/۶ ب بايد به ترتيداکلوپريميکلرووس و ايد
 قرار ياد شده قبلي يمارهاين تي روز در ب±۳۳/۲۱ ۹۲/۵

  ).۱جدول (گرفتند 
  هاکشت آفتيمحاسبه سم

  ريزان مرگ و ميم
ها،  دادهينوسيل سيح ابوت و تبديپس از اعمال تصح

مار زنبورها با ير در تيزان مرگ و مين ميشتريب
 درصد از ۵۵/۷۵± ۵۹/۸د مشاهده شده و يداکلوپريميا

زان ين ميکمتر. رفتن يمار از بين تيت نابالغ در ايجمع
مار با ي درصد بود که در ت۲۸/۲۸± ۳۷/۲ر يمرگ و م

کلرووس و آبامكتين ي ديمارهايت. شدن مشاهده يمتروزيپ
 درصد ۸۸/۳۲±۸۱/۴  و۲۲/۵۰±۳۴/۶ جاديب با ايبه ترت

سه يمقا.  قرار گرفتنديمار قبلين دو تير در بيمرگ و م
 P<0.05مارها در ين تين ايها نشان داد که بنيانگيم

ن نظر در يمارها از ايه تيوجود دارد و کل داريعناختالف م
  ). ۲جدول ( قرار گرفتند يسه دسته آمار

  ن تعداد تخميانگيم
ن تعداد تخم به ازاء هر يانگين ميشترين و بيکمتر

 عدد بوده که ۴۴/۳۸± ۲۵/۱۵ و ۸۹/۶± ۵۶/۵  حشره ماده
کلرووس ين و دي زنبور با آبامکتيمارهايب در تيبه ترت

ن و  يمتروزي پيمارهايت در .ده استيدمشاهده گر
 ۵۶/۱۵± ۶۱/۷  و۲۲/۱۰± ۷۱/۵ بيد  به ترتيداکلوپريميا

مارها در يه تيکل. تخم به ازاء هر حشره ماده مشاهده شد
  ). ۲جدول( شدند يبند دستهيدو گروه آمار

   Erميزان تأثير بر تخمريزي 
محاسبه اين کميت نشان داد که کمترين ميزان تأثير 

 مرتبط با  آبامکتين است و بيشترين ميزان ٣٣/٠± ٢٩/٠
. شود مربوط مي٣٣/١±٤٩/٠آن به ديکلرووس با 

  و٣٥/٠± ١٦/٠پيمتروزين و ايميداکلوپريد  به ترتيب با 
تيمارهاي . گرفتند در بين دو تيمار قبلي قرار ٥٤/٠± ٢٤/٠

مختلف از نظر اين تأثير به دو گروه آماري تقسيم شدند 
  ).٢جدول(

  Eر کلي تأثي
ها بر سن شکارچي در کشمحاسبه تأثير کلي آفت

تيمارهاي مختلف نشان داد که بيشترين تأثير از 
درصد حاصل شده که با  ۷۶/۸۶±۷۵/۵ايميداکلوپريد با 

و  ۹۲/۷۷±۶۷/۹آبامکتين و پيمتروزين به ترتيب با مقادير 
در يک گروه آماري قرار  درصد تأثير ۷۷/۱۱±۹۴/۷٤
درصد تأثير در يک  ۸۲/۳۳±۲۰/۴ووس با ديکلر. گيرند مي

  .گروه ديگر آماري قرار گرفت
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  پس از يك روز در معرض ماندن O. albidipennis  بر روي سن شكارگر(SE±)ها كش ميزان سميت آفت‐۲جدول 
  . بيان شده استIOBC دهاي مورد آزمايش كه بر اساس استانداركشدر مرحله پوره سن يك با حشره

رده سميت  (E)ثير کلي تأ
کش بر تأثير آفت

 (Er) يزيرتخم
 ميانگين تعداد تخم در

 (R)هر حشره ماده 
  درصد مرگ و مير

 (Ma)تصحيح شده 
 کشآفت

الف ۷۶/۸۶ ± ۷۵/۵ ٣  ايميداکلوپريد الف ٥٥/٧٥ ± ٥٩/٨ ب ٥٦/١٥ ± ٦١/٧ ب ٥٤/٠ ± ٢٤/٠
ب ۸۲/۳۳ ± ۲۰/۴ ٢  ديکلرووس ب٢٢/٥٠ ± ٣٤/٦ الف ٤٤/٣٨ ± ٢٥/١٥ الف ٣٣/١ ± ٤٩/٠
الف ۹۲/۷۷ ± ۶۷/۹ ٣ و٢  آبامکتين ج ٨٨/٣٢ ± ٨١/٤ ب ٨٩/٦ ± ٥٦/٥  ب ۳۳/۰ ± ۲۹/۰
الف ۹۴/۷۴ ±۷۷/۱۱ ٣ و٢  پيمتروزين ج ٢٨/٢٨  ± ٣٧/٢ ب ٢٢/١٠ ± ٧١/٥ ب ٣٥/٠  ±١٦/٠

  . بوده اندP<0.05 از آزمون دانکن فاقد اختالف معني دار در اند با استفادههايي كه در هر ستون با حروف يكسان نشان داده شده           ميانگين       
  

 يهاکشآفت IOBC شنهادي براساس پيبندرده
کلرووس در يمختلف را در دو رده مختلف قرار داد که د

 قرار يبندمين تقسي ا٣در رده  ديداکلوپريمي و ا٢رده 
 SEزان ين با توجه به ميمتروزين و پيآبامکت. گرفتند

 ٣ و ٢ده به صورت مشترک در دو طبقه محاسبه ش
  ).٢جدول( گرفتند يجا

  
  بحث 

يکي از اصول مهم در مديريت تلفيقي آفات به 
ها بر حشرات کشحداقل رساندن تأثيرات سوء آفت

 اين تحقيق با به کارگيري روش. مفيد است
  سنجي توصيه شده توسط سازمان جهاني  زيست

  کارگرمبارزه بيولوژيک، تالش نمود تا سن ش
O. albidipennisهايکش را در معرض نهشت آفت 

ايميداکلوپريد، ديکلرووس، آبامکتين و پيمتروزين  به 
ها قرار دهد تا ميزاني مشابه با مقادير مصرفي در گلخانه

ها کشبا مشخص نمودن تأثيرات سوء احتمالي اين آفت
، زمينه را براي اجتناب از خطرات حشره شکارگربر 

  .ين ترکيبات مهيا سازدحاصل از ا
 اين تحقيق نشان داد که بيشترين ميزان مرگ و 

در تيمار با ايميداکلوپريد صورت  O. albidipennis مير 
گيري همسو با يافته هاي اين نتيجه. گيردمي

Studebaker & Kring (2003) روي O. insidiosus 
هاي مختلف، کشاست که ايميداکلوپريد را در بين آفت

هاي شکارگر  بيشترين مرگ و مير براي پورهب سب
تلفات زياد اين ترکيب و دو ل يبه دل. اند دانسته
، گرکش ديکلرووس و پيمتروزين در سن شکار حشره

بر اي اي و مزرعه مزرعهادامه آزمايش در سطوح نيمه
  . ودشتوصيه ميبات ين ترکي ايرو

کمترين ميزان مرگ و مير در تيمار با پيمتروزين 

پايين . دهدده که تأثير انتخابي اين ترکيب را نشان ميبو
بودن ميزان مرگ و مير در تيمار با آبامکتين که تفاوت 

داري با پيمتروزين نشان نداده تا حدودي به معني
  .کش بودن اين ترکيب ارتباط داشته است کنه

اين بررسي نشان داد که طول دوره قبل از 
گيرد ها قرار نميشکتخمگذاري حشره تحت تأثير آفت

و حشرات در کليه تيمارها از جمله آبامکتين تخمريزي 
. را در روزهاي چهارم تا پنجم پس از ظهور آغاز کردند

که  Rocha et al. (2006)هاي  اين نتيجه گيري با يافته
 را به O. insidiosus معتقدند آبامکتين زمان تخمريزي

اين اختالف اندازد همخواني ندارد، هر چند عقب مي
با اين وجود . ها مرتبط باشدممکن است به تفاوت گونه

 .ميزان تخمگذاري در تيمارهاي مختلف يکسان نبود
پايين بودن ميزان تخمگذاري در تيمار شکارگر با 
آبامکتين و پيمترزوين نشان داد که هرچند اين دو 

ها، در مرگ و مير کشترکيب در مقايسه با ديگر آفت
اند، ولي تأثير زيادي بر تخابي بااليي داشتهحشره اثر ان

گيري تخمگذاري دارند که اين موضوع اهميت اندازه
 نه صرفاً تعيين مرگ و مير را ها وکشتأثير کلي آفت

  .دهدمينشان
کمترين تأثير کلي از تيمار با ديکلرووس به دست 

پايين بودن تأثيرکلي ديکلرووس تا حدودي  .آمده است
خير شوندگي شديد اين ترکيب مربوط تب به خاصيت

است که موجبات خروج  سريع آن را از محيط فراهم 
  O. albidipennisتأثير کلي اين آفت کش بر.  سازدمي

 سميت يعني ۲ آن را در رده IOBCبندي براساس رده
بندي از تأثير در يک جمع. دهدآور قرار ميکمي زيان

کش با ن حشرهتوان اظهار نمود که ايديکلرووس مي
هاي پاشي در برنامهتمهيداتي از جمله تنظيم زمان سم

اي قابل استفاده است، هر مبارزه  تلفيقي با آفات گلخانه
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اثر  Chang-Geun et al.  (2006)هايچند براساس يافته
نبايد  کش را در محيط بسته گلخانهتدخيني اين آفت
تر قگيري دقيدر هر حال براي نتيجه .دست کم گرفت
  .شودمي توصيه ايهاي نيمه مزرعهانجام آزمايش

تأثير کلي آبامکتين و پيمتروزين بر سن شکارگر با توجه 
 ۳  و۲به خطاي استاندارد، اين دو ترکيب را در دو رده  

بندي از تأثير هر دوي در يک جمع. دهدسميت قرار مي
به ها کشتوان اظهار نمود که اين آفتاين ترکيبات مي

هاي مبارزه  تلفيقي  قابل استفاده در برنامهاديتمال زاح
اي خواهند بود، هر چند براي تأييد اين با آفات گلخانه

اي انجام نيمه مزرعه يها آزمايشالزم است کهنتيجه 
  .گيرد

  مورد  ترکيبات  ساير  از   ايميداکلوپريد  کلي تأثير 

 ٣ه آزمايش بر حشره شکارگر بيشتر بود و  آنرا در رد
اين موضوع ضمن . آور  قرار دادسميت يعني نسبتاً زيان
اي و مزرعه در سطوح نيمهتأکيد بر انجام آزمايش

دهد که در کش، نشان مياي روي اين حشرهمزرعه
  ها که از سن شکارگرهاي مبارزه تلفيقي در گلخانهبرنامه

O. albidipennisکش بايد با شود، اين آفت استفاده مي
  .ط بيشتري مصرف گردداحتيا
  

  اريزسپاسگ
اين مقاله مستخرج از طرح به شماره 

 توسط طرح هزينه از ي بخش.باشد مي۰۱/۱/۷۳۱۳۱۶۷۶
گر توسط ي و بخش دمعاونت پژوهشي دانشگاه تهران

بدينوسيله  کهمين شده أ تک کشوريولوژيقطب کنترل ب
  .شودتشکر و قدرداني مي
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