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مطالعۀ تأثیرات كشندگي و زيركشندگي چهار حشرهكش روي تخم و الرو سن اول
بالتوري سبز ) Chrysoperla carnea (stephensدر شرايط آزمايشگاهي
محمدرضا اسدي عیدوند ،1غالمرضا گل محمدي *2و حمید قاجاريه
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 1و  .3كارشناسي ارشد و استادیار ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .2استادیار ،بخش تحقيقات حشرهشناسي كشاورزي ،مؤسسۀ تحقيقات گياهپزشکي كشور
(تاریخ دریافت - 1393/9/11 :تاریخ تصویب)1391/9/7 :

چکیده
بالتوري سبز یکي از مهمترین شکارگرها در گلخانهها و مزارع كشاورزي است .در این مطالعه،
تأثيرات كشندگي حشرهكشهاي آزادیراكتين ،فلونيکاميد ،تياكلوپرید و تيوسيکالم روي تخم و
الرو سن اول بالتوري سبز در آزمایشگاه بررسي شد .زیستسنجي الروها به روش تماسي در
ظروف پتري شيشهاي و تيمار تخمها به روش غوطهورسازي در محلول سمي انجام گرفت.
مرگومير الروها و تخم بهترتيب بعد از  72و  99ساعت اندازهگيري شد .براي بررسي تأثيرات
زیركشندگي ،الروهاي سن اول با  LC21هر تركيب تيمار شدند و تأثيرات آنها به روش سازمان
بينالمللي كنترل زیستي ( )IOBCبرآورد گردید .آزمایشها در دماي  21±2درجۀ سلسيوس،
 91±1درصد رطوبت نسبي و دورۀ نوري ( 19:1تاریکي :روشنایي) انجام گرفت .بنا بر نتایج
زیستسنجي مرحلۀ تخم ،مقادیر  LC15براي حشرهكشهاي آزادیراكتين ،فلونيکاميد ،تياكلوپرید
و تيوسيکالم بهترتيب  391 ،111 ،1115و  192و براي الرو سن اول بهترتيب ،121 ،31/1 ،199
 271/3پي پي ام برآورد شدند .ميانگين زادآوري در شاهد و تيمارهاي آزادیراكتين ،فلونيکاميد،
تياكلوپراید و تيوسيکالم ( )LC21بهترتيب ،231/71±12/11 ،279/97±11/19 ،291/32±13/7
 177/11±13/17و  99/1 ±15/11تخم به ازاي هر حشره برآورد شد .بر اساس شاخص اثر كل
طبقهبندي  ،IOBCدر تيمارهاي آزادیراكتين و فلونيکاميد بهترتيب در دستۀ بيخطر و تياكلوپرید و
تيوسيکالم در دستۀ كمخطر قرار گرفتند .در صورت تأیيد نتایج مزرعهاي ،دو حشرهكش
فلونيکاميد و آزادیراكتين ميتوانند در برنامۀ مدیریت تلفيقي آفات در مزارعي كه این شکارگر
فعال است ،بهكار روند.
واژههاي كلیدي :بالتوري سبز ،تأثيرات زیركشندگي ،تأثيرات كشندگي ،حشرهكشها ،روش
 ،IOBCزیستسنجي.
مقدمه
امروزه کشاورزي مدرن براي کنترل آفات بهشدت به
استفاده از آفتکشهاي شیمیایي مختلف وابسته
است .در این راستا ،از ترکیبات شیمیایي مختلف در
* تلفن42422432396 :

راستاي کنترل آفات متفاوتي مانند حشرات ،نماتدها،
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ميشود .اگر چه هدف اصلي آفتکشها کنترل آفات
است ،بسیاري از آنها ترکیباتي با طیف اثر وسیع بوده
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و گونههاي غیر هدف را نیز از بین ميبرند (
 .)1990از آنجا که سمپاشي علیه بعضي از آفات موجب
آلودگي محصول و به مخاطره افتادن سالمت
مصرفکننده ميگردد ،براي کاهش مصرف
حشرهکشها ،باید کاربرد آنها را با روش کنترل دیگري
جایگزین کرد .در این میان ،کاربرد عواملي چون
شکارگرها در مبارزة بیولوژیک ،یکي از بهترین
روشهاي قابل استفاده است .همین امر موجب شده
است که مطالعه در زمینۀ تأثیر بندپایان شکارگر و
اهمیت دشمنان طبیعي (پارازیتوئیدها ،شکارگرها و
عوامل بیماريزا) به عنوان عوامل کنترل ،مرکز توجه
تحقیقات در سامانههاي کشاورزي قرار گیرد ( Bailey,
 .)1991در میان شکارگرها ،بالتوري سبز Chrysoperla
 carneaاز اهمیت ویژهاي در جهان و ایران برخوردار
است .این حشره یک شکارگر چندگونهخوار و
همهجازي است که در زیستگاههاي مختلف طبیعي،
کشاورزي و جنگلي زندگي ميکند و بهطور وسیعي در
کنترل بیولوژیک علیه شتهها در محصوالت گلخانهاي
استفاده ميشود .الرو بالتوري غیر از شتهها ،تریپسها،
کنههاي  Tetranychidaeو سفیدبالکها را هم شکار
ميکند (.)Canard et al., 1984
با اینکه برنامۀ مدیریت تلفیقي آفات ( (IPMروي
کنترل بیولوژیک آفات بهوسیلۀ شکارگرها و
پارازیتوئیدها استوار شده ،کنترل بیولوژیک به تنهایي
نميتواند بهطور موفقیتآمیزي آفات را کنترل کند و
الزم است با کاربرد آفتکشهایي که حداقل تأثیر سوء
را در عوامل کنترل بیولوژیک ایجاد ميکنند ،تلفیق
شوند .براي کاهش تأثیرات سوء ،ميتوان از
آفتکشهایي استفاده کرد که داراي حداقل تأثیر سوء
روي دشمنان طبیعي باشند و از طرفي ،کارایي الزم را
براي کنترل آفات داشته باشند ( Bueno & Freitas,
 .)2004بندپایان شکارگر و پارازیتوئید از مهمترین
عوامل کنترل زیستي حشرات و کنههاي آفت در
بسیاري از مزارع و باغها بهشمار ميروند .به دلیل
وجود تشابه فیزیولوژیک بین آفات و دشمنان طبیعي،
معموالً آفتکشها سبب تلفات شدید در هر دو گروه
ميشوند .عالوه بر اثر مستقیم ،آفتکشها سبب برهم
زدن روابط تغذیهاي گونههاي موجود در بومسامانهها
Croft,

ميشوند و در مواردي موجب افزایش جمعیت آفات
ثانوي به سطحي باالتر از سطح قبل از تیمار و سبب
طغیان آنها ميگردند ( .)Croft, 1990دُزهاي
زیرکشندة آفتکشها ،در مواردي زادآوري بالفعل و
بالقوة دشمنان طبیعي را با کاهش مستقیم تخمریزي
یا کاهش درصد تفریخ تخمها تحت تأثیر قرار ميدهند
( .)Desneux et al., 2007در مطالعۀ سمیت سه
حشرهکش آزادیراکتین ،اسپینوسد و تبوفنوزاید روي
تخمها و شفیرههاي  ،C. carneaهیج اثر زیانباري
روي حشرات کامل مشاهد نشد؛ در حاليکه بعد از
کاربرد این حشرهکشها روي شفیرههاي زنبور
 Hyposoter didymator Thunbergکاهش طول عمر
و زادآوري حشرات کامل مشاهده گردید ( Medina et
 .)al., 2001بعد از تیمار تخمهاي  C. carneaبا دُز
مزرعهاي  49آفتکش 44-46 ،درصد کاهش تفریخ
تخمها گزارش شد ( .)Vogt, 1994از آنجایي که در
بسیاري از کشورها و از جمله ایران ،روش معمول
کشاورزان براي کنترل آفات ،کنترل شیمیایي آنها
است؛ به همین دلیل بررسي تأثیرات کشندگي و
زیرکشندگي آفتکشهاي مختلف روي دشمنان
طبیعي و همچنین بالتوري سبز براي دستیابي به یک
آفتکش مناسب و سازگار با دشمنان طبیعي و
برنامههاي  IPMمفید خواهد بود ( Golmohammadi
.)& Hejazi, 2014
هدف از این تحقیق ،مطالعۀ تأثیرات چهار آفتکش
آزادیراکتین ،فلونیکامید ،تیاکلوپرید و تیوسیکالم (که در
 2-9سال اخیر در کشور ثبت شدهاند) روي مراحل تخم
و الرو سن اول بالتوري سبز  C. carneaدر شرایط
آزمایشگاهي بوده است .تا میزان سازگاري آفتکشهاي
مذکور با این حشره مفید مشخص گردد.
مواد و روشها
پرورش بالتوري سبز

کلوني اولیه بالتوري سبز از مؤسسۀ تحقیقات
گیاهپزشکي کشور تهیه شد .حشرات بالغ در ظروف
استوانهاي پالستیکي شفاف با قطر  46و ارتفاع 22
سانتيمتر که دهانۀ آنها با پارچۀ توري ارگاندي 04
پوشانده شده بود ،نگهداري شدند .افراد بالغ از رژیم
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غذایي مصنوعي حاوي مخمر ،عسل و آب مقطر به
نسبت  6:7:0تغذیه شدند ( & Golmohammadi
 .)Hejazi, 2014مخلوط غذا در یخچال نگهداري شد و
هر روز بهصورت خمیر روي نوار پالستیکي شفاف
داخل ظروف پرورش براي تغذیۀ افراد بالغ گذاشته
شد .ظروف حشرات کامل هر روز براي جمعآوري
تخمهاي گذاشتهشده روي پارچۀ توري و کاغذ دیوارة
ظروف ،تعویض شدند و به داخل ظروف پالستیکي به
قطر دهانۀ  42و ارتفاع  42سانتيمتر که روي سرپوش
آنها دو سوراخ با قطر دو سانتيمتر تعبیه و با توري
پوشانده شده بود ،منتقل شدند ( & Golmohammadi
 .)Hejazi, 2014تغذیۀ الروهاي بالتوري ،با تخمهاي
بید آرد انجام گرفت .با مشاهدة شفیرهها که معموالً
بین الیههاي حولۀ کاغذي تشکیل ميشدند ،شفیرهها
جمعآوري و به ظروف دیگري منتقل شدند .حشرات
کامل بعد از ظهور ،با استفاده از دستگاه مکش
(آسپیراتور دستي) جمعآوري و به ظروف تخمریزي
منتقل شدند .ظروف پرورش در اتاقک پرورش با دماي
 20±2درجۀ سلسیوس ،رطوبت نسبي  44±0درصد و
دورة نوري  44ساعت روشنایي و  3ساعت تاریکي
نگهداري شدند.
حشرهکشهاي بهکاررفته

حشرهکشهاي بهکاررفته عبارت بودند از :آزادیراکتین
با نام تجاري نیمارین® ( )EC 1500تولید شرکت
آفتکشهاي صنایع زیستي ایرانیان ،فلونیکامید با نام
®
تجاري تپکي ( (WG50تولید شرکت Ishihara ( ISK
 )Sangyo Kaishaژاپن ،تیاکلوپرید با نام تجاري
کالیپسو® ( )SC 48تولید شرکت بایر آلمان و
تیوسیکالم با نام تجاري اویسِکت® ( )SP 50محصول
شرکت آریستا الیف ساینس.
زیستسنجی تخم
4

زیستسنجي تخمها به روش غوطهورسازي تخمها در
محلولهاي سمي انجام گرفت ( Golmohammadi et
 .)al., 2012پس از تهیۀ محلولهاي سمي (پنج غلظت

1. Dipping method
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براي هر حشرهکش) 24 ،عدد تخم  42-26ساعته که
توسط حشرات ماده روي قطعههاي کاغذي سیاهرنگ
گذاشته شده بودند ،داخل هر غلظت سمي به مدت
 44ثانیه فرو برده شده و به حالت غوطهوري نگه
داشته شدند .گروه شاهد با آب مقطر تیمار گردید.
پس از خشک شدن کاغذهاي حاوي تخمها در فضاي
آزمایشگاه ،آنها داخل ظروف پتري شیشهاي به قطر
 44سانتيمتر گذاشته شدند و سپس به داخل اتاقک
رشد 2با دماي  20±2درجۀ سلسیوس ،رطوبت نسبي
 40±0درصد و دورة نوري  44ساعت روشنایي و 3
ساعت تاریکي انتقال داده شدند.
الروهایي که زودتر از تخم خارج شدند ( 72ساعت
بعد) ،به منظور جلوگیري از خورده شدن تخمهاي
دیگر ،حذف شدند .میزان تفریخ تخمها پس از 34
ساعت ثبت شد .در صورت عدم تفریخ تخمها پس از
 34ساعت ،تخمهاي تفریخ نشده مرده محسوب شدند.
زیستسنجی -الرو سن اول

تیمار الروها با استفاده از روش قرارگیري در معرض
تماس با باقيماندة حشرهکش در ظروف پتري
شیشهاي انجام گرفت ( Golmohammadi et al.,
 .)2009پس از آزمایشهاي مقدماتي و تعیین دامنۀ
غلظتها براي هر کدام از حشرهکشها ،پنج غلظت
براي هر ترکیب در نظر گرفته شد .به هرکدام از
غلظتها ،به حجم  04میليلیتر یک قطره مادة کن
خیسکننده ( Triton X-100قطرهچکان مورد استفاده
کالیبره شد و غلظت مادة خیسکننده تقریباً معادل
 000 ppmبود) براي کاهش کشش سطحي اضافه
گردید .پس از آمادهسازي غلظتها ،دو میليلیتر از هر
غلظت روي هر دو سطح و دیوارة ظروف پتري
شیشهاي به قطر ده سانتيمتر ریخته شد (هر سطح دو
میليلیتر) .نیم ساعت پس از خشک شدن در محیط
آزمایشگاه 40 ،عدد الرو سن اول  4-43ساعته در
داخل هر ظرف گذاشته شد و به اتاقک رشد با شرایط
ذکرشده ،انتقال داده شد .مرگ و میر الروها بعد از 72
ساعت ثبت گردید .براي تغذیۀ الروها ،مقداري تخم

2. Incubator
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بید آرد به هر ظرف اضافه شد .براي هر تیمار 0 ،تکرار
در روزهاي مختلف در نظر گرفته شد.
تأثیرات زیرکشندگی

از غلظت  LC25برآوردشده براي بررسي اثر آفتکشها
روي زادآوري و طول عمر حشرات ماده و محاسبۀ
شاخص اثر کل به روش سازمان بینالمللي کنترل
زیستي ( )IOBCاستفاده گردید .براي بررسي تأثیرات
زیرکشندگي ،الروهاي زنده مانده از تیمارهاي
آزمایشي و شاهد ( 04عدد براي هر تیمار) بهطور
انفرادي به ظروف پرورش انتقال یافته و روزانه میزان
مرگومیر آنها تا ظهور حشرات کامل بررسي و در
نهایت میزان تخمریزي حشرات کامل بهطور روزانه
ثبت گردید (.)Golmohammadi & Hejazi, 2014
تأثیرات زیرکشندگي بر اساس شاخص اثر کل ( Total
 )Effect Indexمحاسبه گردید (.)Hassan, 1994
شاخص اثر کل حشرهکش روي زنبور از معادلۀ زیر
محاسبه شد:
TEI = 444 – )444 – Ma( × F
 :Fنسبت تخم به ازاي هر ماده در تیمار به شاهد
 :Maمرگومیر اصالحشدة تیمار
سپس با استفاده از طبقهبندي TEI>%94 IOBC
(بيخطر)( %94>TEI>%73 ،با خطر کم)،
 %34 >TEI>%33با خطر متوسط و TEI<%33
(خطرناك) دستهبندي شد (.)Rezaie et al., 2006
تجزیۀ آماري

تجزیۀ آماري دادههاي حاصل از زیستسنجي مراحل

مختلف زیستي با استفاده از تجزیۀ پروبیت و نرمافزار
 SPSS Ver. 13انجام گرفت .براي نرمال کردن
دادههاي حاصل از مطالعۀ تأثیرات آفتکشها ،روي
مراحل مختلف نشو و نما ،از تبدیل دادههاي لگاریتمي
استفاده شد .تجزیۀ واریانس دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSS Ver. 13و مقایسۀ میانگینها با
استفاده از آزمون چنددامنهاي دانکن (سطح  0درصد)
انجام گرفت.
نتايج و بحث
زیستسنجی تخم

نتایج زیستسنجي مرحلۀ تخم در جدول  4نشان داده
شده است .مقادیر  LC50براي حشرهکشهاي
آزادیراکتین ،فلونیکامید ،تیاکلوپرید و تیوسیکالم بهترتیب
 936 ،604 ،4344و  342پي پي ام برآورد گردید.
کمترین و بیشتر میزان  LC50بهترتیب در
تیمارهاي تیاکلوپرید ( 936پيپيام) و آزادیراکتین
( 4344پيپيام) برآورد شد .دربارة ترکیبات
فلونیکامید و تیوسیکالم مقادیر  LC50برآوردهشده
بهترتیب به میزان حدود  2و  9برابر غلظت توصیهشدة
مزرعهاي (غلظت توصیهشده بهترتیب  4/20و )4/9
آنها بود .بنابراین احتماالً در شرایط مزرعهاي اثر
چنداني روي تخم نخواهند داشت .عدم معنادار شدن
کاياسکوار ( )χ2نشان ميدهد که جمعیت تحت
آزمایش یکنواخت بوده (فاقد هتروژني) و برازش خط
دز -پاسخ نیز بهدرستي انجام گرفته است .اعداد شیب
خطوط دُز -پاسخ تقریباً نزدیک به هم بوده و باالترین
مقدار آن در تیمار تیوسیکالم مشاهده شد.

جدول  .4مقادیر  LC25و  LC50برآوردشدة حشرهکشهاي تحت آزمایش روي مرحلۀ تخم بالتوري سبز
حشرهکش

تعداد
حشره

اشتباه استاندارد
 ±شیب

آزادیراکتین

644

9/49±4/62

فلونیکامید

937

2/90±4/90

تیاکلوپرید

934

2/04±4/64

تیوسیکالم

644

9/73±4/63

)LC25 (ppm

)LC50 (ppm

(حدود اطمینان )%30

(حدود اطمینان )%30

4474b
()063/62 – 4630/33
299/77 a
()443/24-234/43
240/23 a
()463/26-243/43
672/73 b
()234/39-463/97

4344b
()4974/23 – 2934/37
604a
()930/34-094/43
936a
()923/34-674/67
342a
()640/34-4264/42

درجۀ
آزادي

χ2

9

9/443

9

4/39

9

9/43

9

9/2

حروف متفاوت در ستون نشاندهندة اختالف معنادار بین مقادیر  LC25و  LC50برآوردشده به روش رابرتسون وپریسلر ( )4332است.
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در دیگر مطالعات نیز حشرهکشها سمیت کمي
روي تخم بالتوري سبز نشان دادند .بنا بر تحقیقي،
مرحلۀ تخم  C. carneaتحت تأثیر مهارکنندههاي
سنتز کیتین ،دیفلوبنزورون و تبوفنوزاید قرار نميگیرد
( .)Medina et al., 2003در مطالعهاي دیگر،
حشرهکشهاي ایمیداکلوپرید ،اندوسولفان و
ایندوکساکارب در دزهاي باالتر از دز مزرعهاي اثر
تخمکشي قابل توجهي روي تخمهاي بالتوري سبز
نداشتند ( .)Golmohammadi et al., 2012در تحقیق
 ،(2004) Bueno & Freitasحشرهکشهاي آبامکتین و
لوفنورون روي مرحلۀ تخم بالتوري سبز تأثیر بدي
نداشتند .بنا به گزارش ،(2013) Ayubi et al.
حشرهکش تیودیکارب روي مرحلۀ تخم اثر نداشت؛ در
حالي که تیامتوکسام )ترکیبي مشابه تیاکلوپرید و از
گروه نئونیکوتنوئیدها) اثر تخمکشي نسبتاً باالیي روي
تخمهاي بالتوري سبز نشان داد .در تحقیق حاضر نیز
تیاکلوپرید باالترین میزان سمیت را نشان داد .در
مطالعهاي دیگر ،درصد مرگومیر در دُزهاي مزرعهاي
حشرهکشهاي سايفلوترین ،لوفنورون ،متومیل،
کربوسولفان و فنپروپاترین روي تخم بالتوري سبز
بهترتیب  24/34 ،27/34 ،4/34 ،44/34و 42/34
درصد گزارش شده است که نشان ميدهد تخم
 C. carneaبه این حشرهکشها حساسیت نسبتاً کمي
دارد ( .)Nasreen et al., 2005بر عکس این نتایج ،اثر
تخمکشي فنوکسيکارب (ترکیبي با خاصیت تخمکشي
قوي) روي تخمهاي بالتوري سبز گزارش شده است
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که به نوع اثر این حشرهکش بستگي دارد

( Bortolotti

 .)et al., 2005از تحقیقات مختلف و نتایج این تحقیق
چنین استنباط ميشود که حساسیت تخم بالتوري
سبز به نوع ترکیب آفتکش تحت آزمایش بستگي
دارد .بنابراین و با توجه به نتایج ،در تحقیق حاضر و
مطالعات انجامگرفته ميتوان گفت که حشرهکشهاي
تحت آزمایش احتماالً به دلیل وجود غشاي کوریوني
تخم ،اثر چنداني روي تخمهاي بالتوري سبز نشان
ندادهاند .از طرفي ،با توجه به اینکه بالتوري سبز
تخمهاي خود را روي تار ظریف و قابل انعطاف (پایۀ
تخم) قرار ميدهد ( ،)Madina et al., 2001ميتوان
بیان کرد که این حالت تخمگذاري مزید بر علت
خواهد بود ،تا تخمهاي این شکارگر از تأثیرات منفي
حشرهکشها دور باشند.
زیستسنجی الرو سن اول

نتایج زیستسنجي مرحلۀ الرو سن اول بالتوري سبز به
روش تماسي در جدول  2نشان داده شده است .مقادیر
 LC50براي ترکیبات آزادیراکتین ،فلونیکامید ،تیاکلوپراید
و تیوسیکالم بهترتیب  426/9 ،96/3 ،034و 274/9
پيپيام برآورد شدند .مقایسۀ  LC50تیمارها به روش
رابرتسون و پریسلر از نظر میزان حساسیت الروهاي سن
اول به حشرهکشها ،اختالف معناداري را نشان دادند.
کمترین مقدار  96/3( LC50پيپيام) مربوط به تیمار
فلونیکامید و باالترین مقدار  034( LC50پيپيام) مربوط
به تیمار حشرهکش گیاهي آزادیراکتین بود.

جدول  .2مقادیر  LC20و  LC04حشرهکشهاي تحت آزمایش روي مرحلۀ زیستي الرو سن اول بالتوري سبز
تعداد

اشتباه استاندارد

)LC25 (ppm

)LC50 (ppm

درجۀ

حشره

 ±شیب

(حدود اطمینان در سطح )%30

(حدود اطمینان در سطح )%30

آزادي

آزادیراکتین

944

4/32 ± 4/24

206d

034d

( ) 474/46 – 923/23

( ) 632/34 – 724/44

فلونیکامید

944

4/40 ± 4/20

3ab

96/3 a

( ) 4/37 – 46/70

( ) 24/96 – 49/32

تیاکلوپراید

230

4/24 ± 4/26

94/9 ab

426/9b

() 46/44 – 03/32

() 32/46 – 434/03

تیوسیکالم

944

4/32 ± 4/24

429/4c

274/94c

() 43/39 – 443/04

()243/23 – 994/43

حشرهکش

حروف متفاوت در ستون نشاندهندة اختالف معنادار بین مقادیر  LC25و  LC50برآوردشده به روش رابرتسون و پریسلر است.

χ2

9

2/42

9

4/66

9

4/47

9

2/42
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در مطالعهاي ،سمیت فلونیکامید ،تیاکلوپرید،
اسپینوسد ،پریمیکارب و اسپیروتترامات روي مگس
شکارگر ( Episyrphus balteatusشکارگرهاي شته مومي
کلم) ،بررسي شده است .از پنج حشرهکش بهکاررفته،
تنها پریمیکارب سبب مرگومیر  444درصدي روي
الروهاي تحت آزمایش گردید .مرگومیر ناشي از
اسپینوسد در مرحلۀ الروي  44درصد بود ،گرچه حشرات
کامل حاصل از الروهاي باقيمانده نیز قادر به تخمریزي
نبودند .دربارة فلونیکامید میزان تخمریزي  20/4درصد
بوده که با نتایج این تحقیق تطابق کمي دارد و احتماالً به
دلیل تفاوت در گونۀ تحت آزمایش است ( Moens et al.,
 .)2011بهطور کلي ،همۀ حشرهکشهاي تحت آزمایش
سمیت باالیي روي الروهاي سن اول بالتوري سبز
داشتند .در صورت تأیید نتایج مزرعهاي ،زماني که تراکم
الروهاي سن اول در مزرعه باالست ،از سمپاشي با این
ترکیبات باید خودداري کرد.
اثر روي زادآوري ،طول عمر و شاخص IOBC

بنا بر نتایج تجزیۀ واریانس ،از نظر اثر حشرهکشها
روي زادآوري (P≤4/4444؛  )F6,37=24/4و طول عمر
حشرات کامل ماده (P≤4/444؛  )F6,37=47اختالف
معناداري بین تیمارها وجود داشت .بنا بر نتایج
مقایسۀ میانگین ،زادآوري در تیمارهاي شاهد،
آزادیراکتین ،فلونیکامید ،تیاکلوپرید و تیوسیکالم
بهترتیب  477/36 ،290/70 ،273/47 ،234/92و
 33/30تخم به ازاي یک ماده مشاهده شد .بیشترین و
کمترین مقدار زادآوري بهترتیب در تیمارهاي شاهد و
تیوسیکالم مشاهده گردید (جدول  .)9محققان
تأثیرات جانبي حشرهکشها را روي بالتوري سبز
مطالعه کردند .در آزمایشي تأثیرات جانبي
آفتکشهاي اسپیردیکلوفن ،تیامتوکسام ،استاميپرید،
تیاکلوپرید و آمیتراز روي میزان تخمریزي حشرات

کامل بالتوري سبز که الرو آنها در معرض سموم تحت
آزمایش قرار گرفته بودند ،مطالعه شد .بنا بر نتایج،
تیمارهاي اسپیرودیکلوفن ،استاميپرید و تیاکلوپرید
اختالف معناداري با شاهد داشتند (.)Kazemi, 2012
حشرهکشهاي ایمیداکلوپرید ،تیاکلوپرید ،استاميپرید
و تیامتوکسام بهترتیب در غلظتهاي 424 ،444 ،30
و  420 ppmسبب کاهش زادآوري کنههاي مادة
 T. urticaeاز روز چهارم تا چهاردهم تخمریزي شدند
(.)Ako et al., 2004
میانگین طول عمر حشرات کامل ماده نیز اختالف
معناداري بین تیمارها نشان داد ،بهنحويکه تیمارهاي
تیوسیکالم کمترین ( 93/00روز) و آزادیراکتین
باالترین طول عمر ( 64/34روز) را بین تیمارها
داشتند .محققان دیگر نیز اثر آفتکشها را روي
کاهش طول عمر حشرات کامل بالتوري سبز گزارش
کردند .بنا بر مطالعهاي ،تیمار الروهاي سن اول
بالتوري سبز با حشرهکش اسپینوسد (ترکیبي با نحوة
عمل مشابه تیوسیکالم) سبب کاهش معنادار در نرخ
شفیرگي ،بقا و طول عمر حشرات کامل بالتوري سبز
شد؛ اما روي نرخ ظهور حشرات کامل بدون تأثیر بود
( .)Mandour, 2009در مطالعۀ حاضر ،تیوسیکالم
سبب کاهش معنادار در زادآوري حشرات کامل شد.
در مطالعهاي دیگر روي توانایي جستوجوگري میزبان
و طول عمر زنبور )Microplitis croceipes (Cresson
بعد از تغذیه از شهد گلهاي گیاهاني که  44روز قبل
با حشرهکشهاي سیستمیک (آسفیت ،آلدیکارب و
ایمیداکلوپرید) تیمار شده بودند ،حشرات ماده هنگام
تغذیه از گیاهان تیمارشده در مقایسه با شاهد تحت
تأثیر قرار گرفتند ( .)Staple et al., 2000در این
تحقیق ،تیاکلوپرید (ترکیبي مشابه ایمیداکلوپرید هر
دو از گروه نئونیکوتنوئیدها) طول عمر حشرات کامل را
نسبت به شاهد بهطور معناداري کاهش داد.

جدول  .9مقایسۀ میانگین تأثیرات حشرهکشها روي پارامترهاي زیستي بالتوري سبز به روش آزمون چنددامنهاي دانکن
صفات

شاهد

آزادیراکتین

زادآوري
طول عمر

234/92 ± 49/7a
60/49 ± 4/2a

273/47 ± 44/3a
64/34 ± 4/4a

اشتباه استاندارد  ±میانگین
تیاکلوپرید
فلونیکامید
477/36 ± 49/3c
290/70 ± 42/3b
62/73 ± 4/4b
64/00 ± 4/2a

حروف متفاوت در هر ردیف اختالف معنادار بین تیمارها را در سطح  0درصد نشان ميدهد.

تیوسیکالم
33/30 ± 44/4d
93/00 ± 4/49c
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 حشرهکشهاي،IOBC  به روشE. baleatus شکارگر
پریمیکارب و اسپینوسد در دستۀ سموم خطرناك و
فلونیکامید و تباکلوپرید در دستۀ سموم کمي
) که باMoens et al., 2011( خطرناك قرار گرفتند
.نتایج این تحقیق مطابقت دارد
بهطور کلي مرحلۀ تخم نسبت به مرحلۀ الرو سن اول
نسبت به حشرهکشهاي مورد آزمایش حساسیت کمتري
 همچنین بهجز ترکیب آزادیراکتین با منشأ.نشان داد
 تیاکلوپرید و، حشرهکشهاي فلونیکامید،گیاهي
تیوسیکالم اثر کشندگي حاد باالیي (نسبت به غلظتهاي
.مزرعهاي توصیهشده) روي الروهاي سن اول نشان دادند
 که ترکیبي از مرگومیر حاد وIOBC با محاسبۀ شاخص
 ترکیبات آزادیراکتین و فلونیکامید،اثر روي زادآوري است
در گروه بيخطر و ترکیبات تیاکلوپرید و تیوسیکالم در
 در صورت تأیید نتایج.گروه با خطر کم قرار گرفتند
 دو حشرهکش فلونیکامید و آزادیراکتین،مزرعهاي
ميتوانند در برنامۀ مدیریت تلفیقي آفات در مزارعي که
. بهکار روند،این شکارگر فعال است

) ترکیبي ازTEI( با توجه به اینکه شاخص اثر کل
 لذا از این روش براي،درصد مرگ ومیر و زادآوري است
طبقهبندي میزان زیانبار بودن حشرهکشها استفاده
 در مطالعهاي از این روش براي طبقهبندي اثر.شد
ترکیبات فنیتروتیون و دلتامترین روي زنبورهاي
 وTrissolcus grandis (Thoms) پارازیتوئید
Saber et (  استفاده شده استT. semistriatus (Nees)
 بنا بر طبقهبندي حشرهکشهاي تحت.)al. 2005
 شاخص اثر کل براي،IOBC آزمایش به روش
 تیاکلوپرید و، فلونیکامید،تیمارهاي آزادیراکتین
 برآورد74/2  و09/2 ،22/6 ،46/0 تیوسیکالم بهترتیب
شد که ترکیبات آزادیراکتین و فلونیکامید در دستۀ
بيخطر و تیاکلوپرید و تیوسیکالم در دستۀ سموم
 اثر آفتکشهاي، در مطالعهاي.کمخطر قرار ميگیرند
 پروپارژیت و پايمتروزین روي بالتوري،ایمیداکلوپرید
 ایمیداکلوپرید در گروه یک و، به این روشC. carnea
Rezaie et ( دو ترکیب دیگر در گروه دو قرار گرفتند
 در بررسي اثر چند حشرهکش روي مگس.)al., 2006
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Lethal and sublethal effects of four insecticides on egg and first larvae
green lacewing Chrysoperla carnea in laboratory conditions
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ABSTRACT
The common green lacewing is one of the important predators in the field and greenhouse. In this study,
lethal effects of azadirachtin, flonicamid, thiacloprid and thiocyclam against egg and first instar of
Chrysoperla carnea were studied in the laboratory. Larval bioassay was carried out with contact method
in glass Petri dishes, while egg bioassay was conducted with immersion method. Mortality of eggs and
larvae were measured after 72 h and 96 h, respectively. In order to study the sub-lethal effects of the
treatments, first instars were subjected to LC25 of each treatment, and the effects were estimated based on
IOBC method. Experiments were conducted at 25 ± 2 ºC, 65 ± 5% relative humidity and a photoperiod
of 16: 8 h (L:D). The estimated LC50 of azadirachtin, flonicamid, thiacloprid and thiocyclam for eggs
were 510, 451, 394, 862 ppm, while for the first instar, it was 596, 37, 124 271 ppm, respectively. The
mean fertility rate for control, azadirachtin, flonicamid, thiacloprid and thiocyclam were 291.32±13.7,
279.67±11.86, 235.75±12.84, 177.84 ± 13.87 and 99.85 ± 10.58 eggs, respectively. Based on IOBC
classification method, azadirachtin and flonicamid were categorized as 'not harmful', while thiacloprid
and thiocyclam were categorized as 'slightly harmful' against C. carnea. If our results are corroborated
with field tests, flonicamid and azadirachtin can be incorporated in integrated pest managements of the
field where this predator is active.
Keywords: lethal effects, sublethal effects, green lacewing, bioassay, insecticides, IOBC method.
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