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 چکیده
 Lysiphlebus fabarum)پارازیتوئید(  زنبور انگلوارةو  آید می شماربهز آفات مهم خیار کی ایAphis frangulae gossypii Glover  جالیز ةشت

Marshall پژوهش، حساسیتاین در  کار گرفته شود. هها علیه این آفت بتواند در کشتزارها و گلخانهکنترل، می(بیوزیست )ک عامل یعنوان  به 

پرید، دیکلرووس و استامیهای شکآفتغلظت  میای و نمزرعه ةشد توصیه غلظته بو مرحلة شفیرگی زنبور شته پورگی مختلف  های سن

حشرة کامل انگلواره ارزیابی  رویها کشآفتسنجی آزمون زیستهمچنین اثرگذاری پایداری و  بررسی شد.وری آزادیراختین با روش غوطه

کش دیکلرووس روی مرحلة آفت کاهش یافته است. داریر معنیطو ها بهکش، سمیت آفتشته نتایج نشان داد با افزایش سن پورگیشد. 

 میکروگرم بر لیتر 331/1712و آزادیراختین  252/7 دیکلرووس ،11/21 پریداستامی LC50میزان شفیرگی زنبور، بیشترین تلفات را نشان داد. 

 5بین  آزادیراختین با پایداری کمتر از پنج روز، دیکلرووس، (بیولوژیک) زیستی بر پایة استاندارد سازمان جهانی کنترل محاسبه شد.روی زنبور 

با  برابر ند.قرار گرفت( Cپایدار ) به نسبت( و B(، کمی پایدار )A) ناپایدار های روز به ترتیب در گروه ترکیب 32تا  12پرید بین و استامی 15تا 

 .دارد انگلوارهبا زنبور  یشترقابلیت تلفیق بی آزادیراختینجالیز،  ةآمده در کنترل شت دست نتایج به

 

 یافته. مانده، غلظت کاهش میر، سمیت باقیوو مرگ سنجیزیست کلیدی: های هواژ
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ABSTRACT 
Cotton aphid, Aphis frangulae gossypii Glover, is a major pest of cucumber in Iran. One of the important parasitoids 
playing role in population control of this pest in the fields and greenhouses is Lysiphlebus fabarum Marshall. In this 
study, we investigated sensitivity of different instars of cotton aphids and pupal stage of L. fabarum to field 
recommended and half-recommended concentration of three pesticides, acetamiprid, dichlorvos and azadirachtin by 
leaf dipping method. The persistence toxicity test and bioassays were also carried out on adult of parasitoid. Results 
revealed a significant reduction in the toxicity by increasing the nymphal stages of the aphid. These results also 
demonstrated the highest mortality for dichlorvos on pupal stage of parasitoid. According to obtained results, LC50 of 
acetamiprid was 28.18, for dichlorvos was 7.052 and for azadirachtin was 1780.338, µg/lit on adult of parasitoid 
respectively. Based on IOBC categories, azadirachtin with stability of less than 5days, dichlorvos with stability 5-15 
days and acetamiprid with stability between 15-31 days were classified as short lived (class A), slightly persistent 
(class B) and moderately persistent (class C), respectively. These results approved a better integration potential of 
azadirachtin with the parasitoid, L. fabarum, for aphid control.  
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 مقدمه

 Aphis frangulae با نام علمی  پنبه ةشت ای زیجال ةشت

gossypii Glover (Hem.: Aphididae) بار در  نخستین

 لیبه دل و شد ییتوسط تاوند گلوور شناسا 1746سال 

شته  نای  ،یاهیگ یها زبانیم ادیو شمار ز یتنوع ظاهر

این  .(Rezvani, 2001) ددار نام مترادف چهلاز  شیب

ها و ار است که در گلخانهین آفات خیتراز مهم ییکآفت 

میزبانی  ةو دامن گستردهکشتزارها به دلیل پراکنش 

 ,Blackman & Eastop) ددارگسترده اهمیت زیادی 

این آفت افزون بر تغذیة مستقیم که منجر به  (.1984

 & Attiaشود )ها میپژمردگی، کوتولگی و ریزش برگ

El-Hamaky, 1987 ،)نیز از راه  میرمستقیغ تصور به

 Kresting et)های گیاهی ترشح عسلک و انتقال ویروس

al., 1999)  سازد. ی بر گیاه میزبان وارد میفراوانآسیب

د که در صورت دار زیادیدشمنان طبیعی  ة جالیزشت

 رید در کاهش جمعیت میزبان خود تأثنتوانمی، حمایت

 Lysiphlebus fabarum. زنبور دنگذارب برجای یبسزا

(Hym.: Braconidae)،  انگلوارة )پارازیتوئید(  نیتر مهماز

 & Debach) آیدبه شمار می Aphisهای جنس شته

Rosen,1991.)  این زنبور، انگلوارة درونی انفرادی بوده

(Stary, 1999 و روی بیش از )در  ژهیو بهگونه شته  75

 ,.Kavallieratos et alمرکز اروپا گزارش شده است )

در نقاط مختلف ایران نیز جمعیت دوجنسی آن از  (2004

مناطق شمالی و جنوبی کشور گزارش شده است 

(Baghery-Matin et al., 2005; Baroon, 2007.) 

مهم  یهاحلاز راه ییکنیز ها کشاستفاده از آفت

است.  کنترل آفات منظور به کشاورزان در دسترس

نرخ  لیبه دل ها،ویژه شتهکنترل برخی از آفات به

، تنها با یک روش کنترل دشوار ها آنتولیدمثلی باالی 

های انتخابی کشبوده و در مواردی استفاده از حشره

 به نظرزیستی الزم  ةکنند کنترل های عاملهمراه با 

(. با توجه به جایگاه Stark & Rangus, 1994رسد )می

 یگذار، در نظر گرفتن اثرزیستیها در کنترل  انگلواره

ها هم برای حفظ  انگلوارهها و کشکاربرد توأم آفت

رهاسازی  ةجمعیت موجود در طبیعت و هم در برنام

ضروری است. بنابراین  کشتزارهاها و در گلخانه ها آن

مدیریت تلفیقی آفات  ةموفقیت این روش در یک برنام

تا حد زیادی وابسته به دانش سازگاری آن با 

از رهاسازی  پیشت تیمارهایی است که ممکن اس

در این راستا  (.Srark & Rangus, 1994انجام گیرد )

و ند دار یت انتخابیکه خاص ییهاکشاستفاده از حشره

سوء کمتری روی دشمنان طبیعی دارند،  گذاریاثر

 (. Tadeo, 2008واقع شود ) سودمندتواند  یم

های کشپرید نمونة تجاری از حشرهاستامی

های نیکوتینی ه روی گیرندهکلرونیکوتینیل است ک

(، Millar & Denholm, 2007گذارد )کولین اثر میاستیل

تماسی و گوارشی برای کنترل  صورت بهکش این آفت

ها و ها، سفیدبالکمانند شته  Hemipteraآفات راستة

 شود. به کار برده می تریپس هایبعضی گونه

تین جداشده از درخت چریش دیراخآزا

Azadirachta indica Juss=Melia indica Brand ،

های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده در سال

 های گذاریاثر (.Mordue & Blackwell, 1993است )

برگ،  مانند، (Neem Aree)چریش های فرآورده مؤثر

 دویستبیش از  هیعلپوست، روغن و مغز آن  ةعصار

 گزارش شده است گونه کنهو چندین  گونه حشره

(Ukeh et al., 2007 این ترکیب .) با فعالیت ضد

-Martinez)شود. میخود، باعث مرگ آفات  ایتغذیه

Villar et al., 2005; Isman, 2006.) 

آلی است که با  ةکش فسفردیکلرووس یک حشره

 ةاستراز دامنایجاد اختالل در فعالیت آنزیم کولین

این  دهد.قرار می ریتأثاز آفات را تحت  ای گسترده

کند و تماسی و گوارشی عمل می صورت بهترکیب 

ها و شته مانندآن روی آفات جالیز  ةمصرف عمد

 (.Ashoka et al., 2013) استها تریپس

 ة و ارزیابی میزانسیمقا ،ن پژوهشیهدف از انجام ا

ن ییتع منظور به های رایجکشآفت ی ازشمارسمیت 

از  یمندبهره یسنجب و امکانین ترکیترمناسب

 انگلوارهها در تلفیق با زنبور آن ةغلظت کاهش یافت

 ةشت مؤثرکنترل  برایبهتر زنبور  ییکارا منظور به

 . استکنندگان سالمت مصرف نیتأمو ز یجال

 

  هامواد و روش

 حشرات ار و پرورش یکشت خ

ن ی، رقم نگ .Cucumis sativus Lیاار گلخانهیاه خیگ

(Neginدر گلخانه در بستر )با  اره خاکاز خاک و  ی
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با قطر  ییها( در گلداناره خاک)خاک: 9:1نسبت 

با شرایط در گلخانه متر یسانت 12و ارتفاع  15 ةدهان

 ة% و دور65±5، رطوبت نسبی C˚1±11دمایی 

اهان هر ین گیکشت شد. ا 7:16روشنایی: تاریکی 

Horti-grow، با کود کامل )بار کیچهار روز 
( به ®

 ه شدند. یتغذ نسبت سه در هزار

 تیاز جمع ییهاز، نمونهیجال ةشت ةتود ةیته یبرا

A. frangulae gossypii  ةخیار دانشکد یکشتزارهااز 

شد و  یآورگردکشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 

شناسایی انجام گرفت.  یل کلونیتشکیی، پس از شناسا

اسالید و تثبیت نمونه با مایع هویر  ةشته با روش تهی

های ایران کلید شناسایی شته پایة، سپس بر شدم انجا

(Rezvani, 2001)، شته تشخیص داده شد. ةگون 

ار، درون قفس توری به یاه خیگ یز رویجال ةشت یکلون

متر در اتاق رشد با شرایط سانتی 112×62×62ابعاد 

 ة% و دور65±5، رطوبت نسبی C˚1±11دمایی 

  .تپرورش یاف 7:16روشنایی: تاریکی 

 ةمراحل مختلف رشدی شت ةای تعیین طول دوربر 

شتة پورة سن یک )از بدو تولد( هریک  چهلجالیز، 

 دوازدههر  دیش قرار داده شدند. سپسجداگانه در پتری

. شدندکامل بازدید  ةبار تا زمان ظهور حشرساعت یک

عنوان معیار ظهور سن  جلد کهنه در هر پتری به ةمشاهد

شده  های ارائهزمانمیانگین  بعدی پورگی بکار برده شد.

 نخستینتا  یین بکرزایزمان ب مدت سن اول، ةبرای پور

شامل  یهای پورگ سن دیگرر جلد بوده و برای ییتغ

  .در نظر گرفته شدر جلد یین دو تغیزمان ب مدت

های نیز، برگ L. fabarumبرای ایجاد کلنی زنبور 

باقالی  هایکشتزارسیاه باقال، از  ةشت آلوده به مومیایی

کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز  ةدانشکد ةآلود

پس از ظهور  آوری و به آزمایشگاه انتقال یافت.گرد

های مختلف ، از قسمتها آنشناسایی  منظور بهزنبورها 

بدن زنبور، اسالید تهیه شد و پس از شناسایی 

 ,Staryها )های شته انگلوارهمقدماتی توسط کلید 

ید برای پروفسور پیتر استاری در أیت برای(، 1976

ی شمارتشکیل کلونی،  برایجمهوری چک ارسال شد. 

آوری و گرداز زنبورهای نر و ماده به کمک آسپیراتور 

های خیار ریزی روی بوتهگیری و تخمبرای جفت

  سازی شدند.جالیز، رها ةحاوی شت

  L. fabarumو زنبور ز یجال ةشت یسازهمسن

ن پژوهش به یا یهاآزمایشانجام  رایب که ییازآنجا

 یهاشته نیاز بود، حشرات کامل شته همسن ةتود

با  ) یهاشیدیار در پتریخ یبرگ سکید یبکرزا رو

محلول آگار قرار  یمتر( حاویلیم 12و ارتفاع  32قطر 

کامل شته  های حشرهساعت  دوازدهداده شد و پس از 

 موردنظردن به سن یتا رس همسن یهاحذف و پوره

 پرورش داده شدند. 

های آلوده به شتة سازی زنبور نیز گلدانبرای همسن

 15ای پالستیکی ) با قطر های استوانهجالیز درون قفس

تهویة  منظور بهمتر( قرار داده شد. سانتی 92و ارتفاع 

متر( در دو طرف قفس سانتی 9قفس دو سوراخ )قطر 

 ةها با پارچها، سوراخ و برای جلوگیری از فرار حشرهایجاد 

عدد زنبور مادة  12-15سپس  .دتوری پوشانده ش

ها منتقل شد و پس از یری کرده به این قفسگ جفت

های دوازده ساعت زنبورها حذف شدند. با ظهور شته

مو از گیاه جدا و ی توسط قلمآرام بهها مومیایی، یکایک آن

محلول دیش انتقال یافتند تا ظاهر شوند. به درون پتری

قطرات کوچک، روی کاغذ مومی برای  صورت بهآب عسل 

 ها قرار گرفت. تغذیه در اختیار آن
 

  هاکشآفت

( ®موسپیالن) پریداستامی کشق، حشرهین تحقیدر ا

، محصول شرکت آریا شیمی ،SP12%) ونیبا فرموالس

®) دیکلرووس کشحشره ،(ایران
DDVP با )

، آریا شیمیمحصول شرکت %، EC) 52 فرموالسیون

 EC) ونیبا فرموالس( ®)نیکونیم آزادیراختین و( ایران

 ارگو، هند نیکو محصول شرکت ،29/2%

www.neemnico.com)  های کشآفت ند.شداستفاده

های کشآفت ازجملهدر این بررسی  مورداستفاده

ها بودند جالیز در گلخانه ةکنترل شت برایپرکاربرد 

(Noorbakhsh & Sahraeian, 2015.) 

 

هر یک از  غلظت نیم و غلظت گذاریبررسی اثر

شفیرگی زنبور  ةو  مرحل جالیز ةها، روی شتکشآفت

L. fabarum. 

 ةشد هیتوص غلظت نیم و گذاری غلظتاثر یبرای بررس

برگ  یوراز روش غوطهروی شتة جالیز  هاکشآفت
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 پنجار به مدت یخ یهان منظور برگیاستفاده شد. به ا

، 5/131پرید )استامی غلظت مین یمحلول سم ه دریثان

میکروگرم بر  1777و آزادیراکتین  15/711دیکلرووس 

، دیکلرووس 575پرید شدة )استامی و غلظت توصیه لیتر(

هر میکروگرم بر لیتر(،  1346و آزادیراختین  5/1671

ور شدند و پس از یک ساعت ها غوطهکشآفتیک از 

 های (، به ظرفکشآفت های ه)برای خشک شدن قطر

محلول آگار انتقال  یمتر( محتویسانت 3ش )قطر یدیپتر

شته  یهای پورگ سن همةطور جداگانه  به سپسیافتند. 

ها قرار روی این برگ، های کامل )یک تا چهار( و حشره

ده عدد  تکرار )هر تکرار شامل دهمار، یهر ت ی. براگرفتند

در مورد  .شدموردنظر( استفاده  یرشد ةشته از مرحل

های خیاری که حاوی مرحلة شفیرگی زنبور نیز، برگ

مستقیم در  طور بههای دو روزه بودند، های مومیاییشته

ها به کششدة هر یک از آفت توصیه غلظت و نیم غلظت

ور شدند. این آزمایش در پنج تکرار مدت پنج ثانیه غوطه

ستفاده انجام گرفت و در هر تکرار از بیست عدد مومیایی ا

ها در آب برگ ،مار شاهدیدر تشد. در هر دو آزمایش 

ط یدر شرا ها ف ظر ،در ادامه. ور شدندمقطر غوطه

 (انکوباتور) اتاقک رشد در باال، در شده بیان آزمایشی

ساعت،  17پس از ها میر شتهومرگ ند.شد ینگهدار

(Amini Jam et al., 2014) میر زنبورها تا آخرین وو مرگ

  محاسبه شد. های کامل ن ظهور حشرهزما

 

 زنبور یرو هاکشآفت از کی هر LC50 ةمحاسب
L. fabarum. 

 ةن محدودییتع یبرا یآزمون مقدمات در آغاز

ها انجام گرفت، کشآفتهر یک از  مؤثر یها غلظت

ن و یین تعییباال و پا یهاغلظت پایه،ن یسپس بر ا

محاسبه  یمتیلگار ةها با فاصلحدفاصل آن یهاغلظت

 LC50ن ییتع برای ییها در آزمون نهان غلظتیشد. از ا

با روش  یسنجستیانجام ز یاستفاده شد. برا

اه در هر یک از یبرگ سالم گ در آغازبرگ،  یور غوطه

ور شد و ه غوطهیثان پنجبه مدت  کشآفت یهاغلظت

خشک شدن  برایگذشت یک ساعت ) پس از

 روزه یک همسنور زنبعدد  پانزدهسم(،  های هقطر

(917  )یهاش در معرض برگیدیدر هر پترساعت 

در تیمار  کش قرار گرفتند.آفت ةماند یآغشته به باق

در ادامه  شاهد نیز از آب مقطر استفاده شد.

 17از  منتقل و پس اتاقک رشدها به شید یپتر

 نجپدر  شیثبت شد. آزما زنبورهامیر وساعت، مرگ

، 73/13، 75/5، 97/1پرید )برای استامی یغلظت سم

 79/11، 16/5، 69/1، 91/1(، دیکلرووس )1/174و 61

، 6/1594، 17/671، 6/134( و آزادیراختین )17/16و 

مار یبه همراه تگرم بر لیتر ( میکرو4396و  77/9731

  شاهد و در چهار تکرار انجام گرفت.

 

ها روی کشبررسی اثر پایداری هر یک از آفت

 L. fabarumکامل زنبور  های حشره

ی گیاه پاش سمتعیین اینکه چند روز پس از  منظور به

امکان رهاسازی زنبور وجود دارد، آزمایشی برای بررسی 

مانی زنبور، در شرایط ها روی زندهکشاثر پایداری آفت

گلخانه انجام گرفت. برای هر یک از تیمارها یک گلدان 

طورکامل  های بهگ خیار با برگحاوی چندین بر

دستی، با غلظت  پاش سمرشدکرده انتخاب و به کمک 

ها تا حد جاری شدن، کششدة هر یک از آفت توصیه

 شاهد با آبها صورت گرفت. پاشی در مورد آنمحلول

ها به مدت سی روز در شرایط مقطر تیمار شد. گلدان

ایداری در بررسی اثر پ منظور بهگلخانه نگهداری شدند. 

روز پس از  92و  12، 15، 12،  5، 1فواصل زمانی 

ی، یک برگ از هر گلدان انتخاب و به پاش محلول

 محلول) هیپا کشت طیمحی محتوادار دیش تهویه پتری

منتقل شد. سپس پانزده عدد حشرة  (درصد 1/1 آگار

بودند،  ی از مرحلة شفیرگی خارج شدهتازگ بهکاملی که 

ها  ساعت، ظرف 17شد. پس از ازی ها رهاسروی برگ

های مرده و زنده شمارش شدند.  بازدید و شمار حشره

آزمایش با چهار تکرار برای هر یک از تیمارها انجام گرفت 

(Sabahi et al., 2011.) 

 

  آماری یها لیوتحل هیتجز

 آزمایش بررسی سمیتاز  آمده دست به یهاداده

با جالیز  ةروی مراحل مختلف رشدی شتها شک آفت

 عاملانس دو طرفه با دو یوار ةیاستفاده از آزمون تجز

( و غلظت مینو  غلظتکش )آفت غلظتمستقل شامل 

 ةمختلف و حشر های سن یهازبان )پورهیم یسن رشد

 تأثیرآزمایش از  آمده دست بههای داده کامل( و
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 با کامل زنبور نیز، های حشرهها روی کشآفت پایداری

آفت یها عاملشامل  دو طرفه اریانسو ةآزمون تجزی

و زمان  پرید، دیکلرووس و آزادیراختین()استامی کش

 نیم و غلظت گذاریش اثریهای آزمادادهو همچنین 

 با شفیرگی زنبور، ةروی مرحل هاکشغلظت آفت

و  شد لیوتحل هیتجزطرفه  یک انسیوار ةیآزمون تجز

زمون با آ ،هااخـتالف بـین گروهدر هر سه آزمایش 

 SPSSافزار، با نرمدرصد 5در سطح  توکی تکمیلی

 افزار در نرم رسم نمودارها .( تعیین شد12)نسخه 

Microsoft Excel 2013 ةمحاسب یانجام گرفت. برا 

LC50پاسخ -و روابط غلظت درصد35نان ی، حدود اطم

( و LeOra Software, 2006) Polo – Plus افزار نرماز 

 .شدده استفا پروبیت ةروش تجزی

 

 جینتا

هر یک از  غلظت و نیم غلظت گذاریاثر ةسیمقا

 زیجال ةشت یها، روکشآفت

ی نتایج بیانگر این بود که سمیت هر سه طورکل به

کاهش یافته  کش با افزایش سن پورگی شته، آفت

 شدة توصیه غلظت و نیم غلظتاست. اثرگذاری 

شده  ارائهمیر شته وپرید روی مرگکش استامی آفت

  (. a-1 )شکلست ا

 مینداد که اثر غلظت و  نتایج تجزیة واریانس نشان

، بر (F=14 ؛df=32,1؛ >P 221/2)پرید استامی غلظت

 ؛df=32,7؛ >221/2P)های مختلف پورگی  تلفات سن

77/61=F) های مختلف پورگی  و اثر متقابل غلظت و سن

(29/2P=32,7 ؛=df47/1 ؛=F)  در میزان تلفات

 غلظت مین .داری داشتف معنیایجادشده اختال

های مختلف رشدی شته  متفاوتی سن طور بهپرید  استامی

. (F=77/13 ؛df=75,7؛ >221/2P)قرار داد  ریتأثرا تحت 

جاد یز منجر به این پریداستامی ةشد هیتوص غلظت

شته شد  یهای مختلف رشد سن یرو یر متفاوتیوم مرگ

(221/2P<75,7 ؛=df74/74 ؛=F1 ( )شکل-a .) 

 دیکلرووسکش انس در مورد آفتیوار ةیج تجزینتا

زان یدر م غلظت مینو  غلظتن یز نشان داد که بین

وجود دارد  یداریجادشده اختالف معنیتلفات ا

(221/2P<32,1 ؛=df25/17 ؛=Fهمچن .)ن ین بی

 ؛df= 32,7 ؛>221/2P) یمختلف پورگ های سن

72/563=F) ، مختلف  های سناثر متقابل غلظت و

اختالف نیز  (F=12/9 ؛df= 7 ,32 ؛= 21/2Pورگی )پ

، آمده دست بهج یبا نتا برابر. مشاهده شد یداریمعن

( F=34/71 ؛df= 7 ,75 ؛>221P) غلظت مین رگذاریاث

کش ( آفتF=36/14 ؛df=7 ,75 ؛>221P) غلظتو 

 یمختلف رشد های سن ریوم مرگ یرو دیکلرووس

  (. b-1 شکل)را نشان داد  یداریشته، اختالف معن

کش آزادیراختین نتایج تجزیة واریانس در مورد آفت

 ؛>221/2P) غلظت مینداد که بین غلظت و  نشان

32,1=df17/13 ؛=F) مختلف پورگی  های و سن

(221/2P<32,7 ؛=df17/116 ؛=F) داری اختالف معنی

های مختلف  وجود داشت، اما اثر متقابل غلظت و سن

در میزان تلفات  (F=17/2 ؛df=32,7؛P=31/2)پورگی 

  .داری نشان نداد ایجادشده اختالف معنی

متفاوتی  طور بهکش آزادیراختین آفت غلظت مین

قرار داد  ریتأثمختلف رشدی شته را تحت  های سن

(221/2P< 75,7؛=df46/75 ؛=F)آزادیراختین . غلظت 

 های سن یرو یر متفاوتیومجاد مرگیز منجر به این

 ؛df= 75,7 ؛>221/2P) شته شد یمختلف رشد

13/46=F1 ( )شکل-c .) 

کش در آفت سهن یب ج نشان داد کهینتا یطورکل به

 وجود داشتداری جادشده، اختالف معنییزان تلفات ایم

(221/2P<137,1 ؛=df61/14 ؛=F) ،مینی که ا گونه به 

، و غلظت (F=94/11 ؛df= 174,1 ؛ >221/2P) غلظت

(221/2P<174,1 ؛=df77/15 ؛=F)داری ، اختالف معنی

غلظت و نیم را نشان داد. بیشترین درصد تلفات، در مورد 

 7/39و  1/75کش دیکلرووس به ترتیب آفت غلظت

و  غلظتهای )غلظتبین  مشاهده شد. همچنین درصد،

 مشاهده شدداری ها اختالف معنیکشغلظت( آفت مین

(221/2P<137,1 ؛=df99/17 ؛=Fبه ،) که غلظت  یا گونه

 ؛df=37,1 ؛=224/2P) پریداستامینیم غلظت و 

52/4=F)و دیکلرووس ، (225/2P=37,1 ؛=df97/7 ؛=F )

غلظت و نیم اما بین  داری را نشان داداختالف معنی

( F=97/9 ؛df=37,1 ؛=24/2P)آزادیراختین  غلظت

ی مشاهده نشد. الزم به یادآوری است دار یمعناختالف 

داری در اختالف معنی و غلظت کشاثر متقابل آفتکه 

 ؛df=137,1 ؛=72/2Pمیر شته نشان نداد )و مرگ

112/2=F 1( )شکل.) 
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و  (b)، دیکلرووس (a) پریداستامی یهاکشآفتمار با یز در تیجال ةشت مراحل مختلف نمویمیانگین درصد تلفات  .1شکل 

 غلظت میندر غلظت و  (c)آزادیراختین 
 گذاریاثر ةسیمقادهندة حروف التین بزرگ نشان ن ویشته در یک غلظت مع نمویمختلف  مراحل ةسیمقا ةدهند ن کوچک نشانیحروف الت *

 (P=25/2و  Tukeyدار است )اختالف معنی نبود ةدهند نشان همسانشته است. حروف التین  یهر سن پورگ یم غلظت رویغلظت و ن
Figure 1. Mean rate of different growth stages of melon aphid treated with acetamiprid (a), dichlorvos (b), and 

Azadirachtin (c) pesticides in recommended and half-recommended concentrations. 
* The lowercase letters indicate comparison between different growth stages of aphid at one specific concentration and uppercase 
letters indicate comparison between half-recommended and recommended concentrations in nymphal stages of aphid. The same 

letters are not significantly different (Tukey test, P= 0.05). 

 
 

هر یک از  غلظت و نیم غلظت گذاریاثر ةسیمقا

 L. fabarumشفیرگی زنبور  ةمرحل یها، روکشآفت

میر واز تجزیة آماری درصد مرگ آمده دست بهنتایج 

 مینشده و  های توصیهورشده در غلظتهای غوطهمومیایی

غلظت و ها نشان داد که بین تیمارها )کشآفت غلظت

داری وجود داشت ف معنیها( اختالکشآفت نیم غلظت

(221/2P<17,6 ؛ =df 11/157 ؛=F) غلظت و . اثرگذاری

کش دیکلرووس به آفت با تیمار شده در توصیه نیم غلظت

 بیشترین درصد 75±47/1و  71±55/1ترتیب با 

ومیر را نشان داد. کمترین میزان تلفات نیز، در تیمار  مرگ

با آزادیراختین به ترتیب  غلظت و نیم غلظتبا 

درصد تلفات مشاهده شد که  11±31/1و  174/1±16

میر، اختالف ودرصد مرگ12±57/1در مقایسه با شاهد با 

ی نشان داد که طورکل بهداری را نشان نداد. نتایج  معنی
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پرید و آزادیراختین روی مرحلة شفیرگی زنبور اثر استامی

دیکلرووس اثر  که یدرحالکشندگی چندانی نداشته است، 

 L. fabarumی )سمیت حاد( بیشتری روی زنبور کشندگ

 (.1داشته است )جدول 

 

 
شده و  پرید و آزادیراختین در غلظت توصیهدیکلرووس، استامی یهاکشمار با آفتیز در تیجال ةمیانگین درصد تلفات شت .1شکل 

 غلظت مین

ک غلظت ی های گذاریاثر ةسیمقادهندة حروف التین کوچک نشان کش وغلظت و نیم غلظت در یک حشره ةسیمقا ةدهند نشان بزرگن یحروف الت *
 (.P=25/2و  Tukey) دار استاختالف معنی نبود ةدهند ز است. حروف التین همسان نشانیجال ةشت یها روکشغلظت یا غلظت( حشره مین )نیمع

Figure 2. Mean rate of melon aphid treated with acetamiprid, dichlorvos and azadirachtin pesticides in recommended 
and half-recommended concentrations. 

* The uppercase letters indicate comparison between the recommended and half-recommended concentrations of each insecticide 
and lowercase letters for comparison between one concentration (half-recommended concentration or recommended concentration) 

of insecticides on cotton aphid. The same letters are not significantly different (Tukey test, P= 0.05) 

 
استامیپرید،  هایکشآفت با تیمار در L. fabarumمرحلة شفیرگی زنبور  (اریمع خطای ±)میر ودرصد مرگ نیانگیم. 1جدول 

 دیکلرووس و آزادیراختین در مقایسه با شاهد
Table 1. Mortality percentage of (±SE) pupal stage of L. fabarum treated with pesticides acetamiprid, dichlorvos and 

azadirachtin compared to control 
Pesticide Formulation Concentration (µg/lit) Mortality percentage (±SE) 

Acetamiprid 
Mospilan 

SP  20 
292.5 
585 

19± 1.87 bc 

27± 2.55 b 

Dichlorvos 
DDVP 
EC 50 

821.25 
1642.5 

82± 2.55 a 

85± 2.74 a 

Azadirachtin 
Nico Neem 

EC 0 .03 
1488 
2976 

16± 1.87 bc 

21± 2.91 bc 

Control  Distilled water 10± 1.58 c 

 .( P=25/2 و Tukey) است دارمعنی اختالف نبود دهندة نشان همسان التین حروف*      

 

 زنبور  یها روکشآفتهر یک از  LC50 ةمحاسب

L. fabarum. 

از  آمده دست به یهاداده ،تیپروب ةیبا تجز

 یزان، میموردبررس یهاکشآفت با زنبور یسنج ستیز

و  اطمینان ةمحدود، LC25،LC50  ،LC90یهاغلظت

 (.1رگرسیون، محاسبه شد )جدول  خط یبش

 LC50مقادیر  آمده دست بهبا نتایج  برابر

طور کش در این پژوهش بهآفت سههر  ةشد محاسبه

 ها بود.ای آنکمتر از غلظت مزرعه یا مالحظه قابل

 سنجی نشان داد کهاز زیست آمده دست بهنتایج 

، سمیت بیشتری نسبت به LC50=964/5 دیکلرووس با

و آزادیراختین با  ،LC50=237/17پرید با استامی

636/1437=LC50 نسبت اگر .ددار LC50 به غلظت 

دیکلرووس،  برای نسبت شود، این محاسبه ایمزرعه

 و 277/2، 227/2 ترتیب و آزادیراختین به پریداستامی

نسبت به  دیکلرووسدهد یاست که نشان م 537/2

ت حاد( ی)سم یاثر کشندگو آزادیراختین د پریاستامی

 روی زنبور انگلواره داشته است.  یشتریب
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 های کامل  پرید، دیکلرووس و آزادیراختین روی حشرههای استامیکشآمده از تجزیة پروبیت آفت دست . نتایج به1 جدول
 L. fabarum زنبور

Table 2. The results of the probit analysis of acetamiprid, dichlorvos and azadirachtin pesticides on adult stage  
of L. fabarum 

Pesticide Intercept Slope ±SE χ2 (df) 
Lethal Concentration (95% FL) (ppm) 

LC25 LC50 LC90 

Acetamiprid -2.15 0.26 1.560.17 7.6(18) 
8.9 

(5.9 - 12.1) 
24.2 

(18.3 - 31.7) 
160.7 

(106.2 - 291.8) 

Dichlorvos -1.43 0.17 1.950.21 9.3(18) 
2.42 

(1.8 - 3.1) 
5.4 

(4.4 - 6.6) 
24.3 

(17.4 - 39.6) 

azadirachtin -5.81 0.68 1.780.21 14.1(18) 
751.81 

(524.5 - 980.1) 
1794.7 

(1423.1 - 2260.6) 
9375.1 

(6501.6 - 16134.8) 

 

نیز دن خطوط یکسان بو ةنتایج آزمون فرضی

خطوط نشان داد مقایسه شدند،  دو دوبه که یهنگام

رگرسیون موازی هستند ولی برابر نیستند که این امر 

داری  ها اختالف معنیآن خط بیشدهندة این است  نشان

 خطوط مبدأ از عرضیا  Intercept که یدرحالباهم ندارد، 

 .داردی با هم دار یمعن، اختالف رگرسیون

  

ها روی زنبور کشپایداری هر یک از آفت رتأثیتعیین 

 L. fabarum ةانگلوار

ها کشداد که بین آفت واریانس نشان ةنتایج تجزی

(221/2P<57,1 ؛=df44/133 ؛=F) زمان ،

(221/2P<57,5 ؛=df31/115 ؛=F)  و اثر متقابل

 (F=57/97 ؛df=57,12 ؛>P 221/2)کش و زمان  آفت

داری وجود معنی در میزان تلفات ایجادشده اختالف

 میر درودرصد مرگ آمده دست بهنتایج  بنا بر .دارد

 

کش دیکلرووس روزهای مختلف در تیمار با آفت

(221/2P<17,5 ؛=df74/772 ؛=F)پرید ، استامی

(221/2P<17,5 ؛=df31/74 ؛=F)  و آزادیراختین

(221/2P< 17,5؛=df57/11 ؛=F) داری اختالف معنی

پرید، دیکلرووس و های استامیکشرا نشان داد. آفت

از  پسروز  5و  12، 92ترتیب به آزادیراختین

 99/19±41/7 ،99/17±13/9باعث  ترتیببه پاشی سم

 شدند. انگلواره میر در زنبورودرصد مرگ 15 ±13/7 و

 زیستیاستاندارد سازمان جهانی کنترل  پایةبر 

(IOBC ،)در روز  پنج آزادیراختین با پایداری کمتر از

 ناپایدار(، دیکلرووس های ترکیب) A های گروه ترکیب

 B های ترکیبدر گروه روز  15تا  5بین  با پایداری

پرید با پایداری بین و استامی کمی پایدار( های ترکیب)

با  های ترکیب) C های ترکیبروز در گروه  92تا  16

 (.9ند )شکل قرار گرفت پایداری محدود(

 
پاشی گیاه خیار با روز پس از محلول 92و  12، 15، 12، 5، 1در  L. fabarumهای کامل  حشره ریوم مرگمقایسة درصد . 9شکل 

 پرید، دیکلرووس و آزادیراختینهای استامیکشآفت
ایسة دهندة مق و حروف التین بزرگ نشان جداگانه در روزهای مختلف طور بهکش مقایسة تأثیر هر حشره ةدهند ن کوچک  نشانیحروف الت *

 (.P=25/2و  Tukey) دار استاختالف معنی نبود ةدهند است. حروف التین همسان نشان کش در یک روز مشخصسه حشره
Figure 3. Comparison between the mortality rates of stage of L. fabarum 1, 5, 10, 15, 20, and 30 days after spraying 

with acetamiprid, dichlorvos and azadirachtin pesticides. 
* The lowercase letters indicate comparison between the effect of insecticide at the different days separately and uppercase letters 

for comparison between three insecticides in one day. The same letters are not significantly different (Tukey test, P= 0.05) 
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 حثب

که موجود زنده در معرض سم قرار  یسن ةمرحل

 دارد ییت آن نقش بسزایزان حساسیرد در میگ یم

(Stark & Wennergren, 1995درا .)نتایج  ارتباط نی

 هایکشآفتغلظت  میو ن غلظت تأثیرارزیابی 

سه ز نشان داد که هر یجال ةروی شت یموردبررس

جمعیت شته  یمختلف پورگ های رند سنکش قاد آفت

های  ت سنیزان حساسیکنترل کنند، اما م یخوب را به

ها، متفاوت کش ن آفتیز به ایجال ةشت یمختلف رشد

ن مرحله بوده یتر سن اول حساس ةپور که یطور به ،بود

ت به هر یزان حساسیحشره، م یش سن رشدیو با افزا

 یروند نییافت. چن یداریکش کاهش معنآفت سه

های باالتر  تر در سن بزرگ ةتواند در ارتباط با جثیم

کش آفتشتر یب یزانافت میاز به درین نیو بنابرا یرشد

ده ین پدیر همسان باشد. در ضمن ایموبروز مرگ یبرا

ک مانند وجود یولوژیزیف یهااز تفاوت یتواند ناشیم

های مختلف  ن سنیمتفاوت در ب یدفاع یهاسازوکار

 Prabhaker et al., 1989; Kontsedalov)باشد  یپورگ

et al., 2009.) قات یتحق ارتباط نیدراBusvin (1971 )

بدن،  ةش وزن و اندازینشان داده است که اگرچه با افزا

هر واحد وزن بدن رخ  یبه ازا غلظتزان یدر م یرییتغ

زان یطورمعمول م بدن به ةش اندازیبا افزا یدهد، ولینم

ج یشود. نتا یشتر میبدن ب یافت چربها و بمیآنز

کارب و صابون یمید، پریداکلوپریمیدر مورد ا یهمسان

 A. frangulae gossypii زیجال ةشت یکش روحشره

(Amini Jam et al., 2014 ) کارب و یمیپرو همچنین

Lipaphis erysimi  خردل ةشت یامتوکسام رویت

Kaltenbach (Rezaei, 2014گزارش شده )  .است 

های آزادیراختین و کشکشندگی آفت میتس

 Myzus های نئونیکوتینوئیدی روی شتة ترکیب

persicae Sulzer، توسطWang et al.  (2008 اثبات ،)

 .Rouhani et alشده است. در تحقیقی دیگر نیز 

های، ایمیداکلوپرید، کشسمیت باالی حشره(، 2013)

 Aphis punicae ةرا روی شت پریداستامیتیامتاکسام و 

Passerini .ز نشان ین ین بررسیج اینتا گزارش کردند

 ةبرای کنترل شتی موردبررسکش هر سه آفتداد که 

 .اندشدهز مؤثر واقع یجال

های کامل انگلواره در هنگام  رسد که حشرهنظر میبه

های  ماندة ترکیب خروج از مومیایی، در معرض باقی
ندوپارازیتوئیدها گیرند. مراحل نابالغ اکش قرار حشره

 Desneux etتوانند در بدن میزبانشان محافظت شوند ) می

al., 2007شده روی زنبور انگلوارة های انجام ( بررسی 
Trichogramma cacoeciae Marchal  نشان داد که

انگلواره  های کامل حشره کش تیاکلوپراید، رویحشره
الغ مراحل ناب ی داشته است؛ اما رویتوجه  تأثیر شایان

 ریتأث داشتند، قرار میزبان درون که )الروی و شفیرگی(

بررسی  (.Schuld & Schmuck, 2000)کمی داشته است 
کش بر مراحل شفیرگی و بالغ زنبور سمیت چند آفت

نیز نشان داد  Microplitis mediator Haliday  انگلوارة
درصد 122تیاکلوپراید روی مرحلة بالغ باعث  کشحشره
در مرحلة  ریوم مرگدرصد  که یدرحالشود می ریوم مرگ

 ,.Moens et alدرصد بوده است ) 12شفیرگی زنبور 

 کشهای این بررسی نیز نشان داد که حشره(. یافته2012
روی مرحلة شفیرگی زنبور  نکهیا باوجودپرید استامی

های  ی نداشته است، اما برای حشرهتوجه شایان ریتأث

های یی را نشان داد که با یافتهکامل انگلواره سمیت باال
طورکلی همخوانی دارد.  تحقیقات صورت گرفته در باال به

سمیت )با  Cپایداری در گروه  ازلحاظاین ترکیب 
 باوجودرسد پایداری محدود( قرار گرفت ولی به نظر می

 زنبور برای داشته است، جالیز شتة روی که خوبی کنترل
L. fabarumصورت  به وت اس خطرناک ، تا حدودی

تأثیر  از بندیجمع یک کند. درمی عمل یرانتخابیغ
کش این حشره چنین اظهار کرد که توان می پریداستامی

 برای یرانتخابیغ و ایمنغیر  کشیک حشره عنوان به

امکان دارد  که ییآنجابهتر است تا  کند وزنبور عمل می
ی یک ترکیب مناسب در کنترل تلفیق عنوان بهکاربرد آن 

تأیید نتایج  منظور بهشتة جالیز محدود شود و 
هایی در سطح نیمه آزمایشگاهی، الزم است آزمایش

 ای نیز انجام گیرد. ای و مزرعهمزرعه
 ازجمله کشآفت جانبی چندین های تأثیرگذاری

(، روی سن 2002) Liu & Sengoncaدیکلرووس توسط 
نان نتایج آ بررسی شد، Orius similis Zhengشکارگر 

ومیر در  درصد مرگ95ترکیب باعث  این نشان داد که
Polgar & Sagi (1983 ،)شکارگر شده است. همچنین 

 Aphidiusباالی زنبورهای انگلوارة  ریوم مرگ

matricariae Haliday های مومیایی  شده از شته خارج
های فسفره  متوات، که از گروه ترکیبتیمارشده با دی
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های مومیایی ز پوستة شتهرا در هنگام خروج ا است
گزارش کردند. تحقیقات این بررسی نیز نشان داد که 

کشی های مومیایی تیمارشده با دیکلرووس که حشرهشته
ومیر باالیی را روی های فسفره است، مرگ از گروه ترکیب

مرحلة شفیرگی زنبور ایجاد کرده است. یکی از دالیل 

ش یک کمحتمل این موضوع این است که این آفت
ترکیب تماسی گوارشی است و خاصیت تدخینی باال دارد 

تواند از راه بخار، اثر سمی خود را اعمال کند، و می
های کامل زنبور هنگامی با آروارة  که حشرهی ا گونه به

خود، پوستة شتة مومیایی را برای خارج شدن سوراخ 
کش شده و کنند، آلوده به بقایا و بخار سمی حشرهمی

 یابد. میها افزایش لفات آندرصد ت
 (، تأثیر پایداری2010) .Sabahi et al بنا بر نتایج
 Orius albidipennisشکارگر  سن دیکلرووس روی

Reuter پیشنهاد  بر پایةIOBC  در ردةB کمی  سمیت(

نتایج این بررسی نیز دیکلرووس را  قرار گرفت. پایدار( 
داد. پایین بودن سمیت قرار  Bپایداری، در گروه  ازلحاظ

پایداری تا حدودی به خاصیت  ازلحاظدیکلرووس  ریتأث
تبخیر شوندگی شدید این ترکیب مربوط است که 

سازد موجبات خروج سریع آن را از محیط فراهم می
.(Sabahi et al., 2010) های چه بر پایة یافتهاگرChang-

Geun et al. (2006،) کش را اثرگذاری تدخینی این آفت
کم گرفت؛ اما در یک محیط بستة گلخانه نباید دست در

توان اظهار کرد که دیکلرووس می ریتأثبندی کلی از جمع

یافتة  غلظت کاهش ازجملهکش با تمهیداتی این حشره
پاشی و رهاسازی زنبور، در آن و رعایت فاصلة سم

ای قابل استفاده های کنترل تلفیقی با آفات گلخانه برنامه
شته، صدمة  مؤثرتوان ضمن کنترل ن راه میاست. از ای

برای  درهرحالکمتری به زنبور انگلواره وارد کرد. 
ای در های نیمه مزرعهتر، انجام آزمایشگیری دقیق نتیجه

 شود. کش توصیه میمورد این حشره
های زیستی آزادیراختین، روی شتة  اثرگذاری

Toxoptera citricida Kirkaldy آن ةانگلوار زنبور و 

Lysiphlebus testaceipes Cresson این  نشان داد که
ترکیب ضمن کنترل مناسب شته، روی بقای 

های کامل و رشد و نمو مراحل نابالغ انگلواره  حشره
کمی داشته است، همچنین خروج زنبورهای  ریتأث

کش، در های مومیایی تیمارشده با آفتانگلواره از شته
داری نداشته است و این مقایسه با شاهد اختالف معنی

های مدیریت تلفیقی تواند در برنامهکش میآفت
نتایج این بررسی  .(Tang et al., 2002) استفاده شود

روی  مؤثرنیز نشان داد که آزادیراختین ضمن کنترل 
شتة جالیز، تأثیر کشندگی خیلی کمی روی زنبور 

 داشته است. نتایج تأثیر پایداری L. fabarumانگلوارة 

آزادیراختین نیز، نشان داد که این ترکیب جز 
  خطر برای زنبور انگلوارةهای ایمن و کمکش آفت

L. fabarum به دلیل ناپایداری این ترکیب، میزان است .
شده و ظهور تجزیه  سرعت بهکش زیادی از بقایای آفت

گیرد.  های کامل کمتر تحت تأثیر قرار می حشره
آزادیراختین روی  لظتغ مینغلظت و  که ییازآنجا

 میر شتة جالیز در شرایط آزمایشگاهی اختالفو گمر
توان بیان کرد، داری را نشان نداد، بنابراین میمعنی

 مینیافتة ) غلظت کاهش ویژه استفاده از آزادیراختین به
که مدیریت تلفیقی برای کنترل  ( آن، در هنگامیغلظت

ضمن کنترل تواند استفاده شود؛ تا آفت مطرح است می
جمعیت  ،ستیز طیکمتر مح یندگیآالشتة جالیز و  مؤثر

سودمند نیز که کنترل طبیعی و پایداری را در محیط 
های تکمیلی آزمایش هرچنددهند از بین نروند. انجام می

 شود. کش توصیه میدر مورد این آفت
 
 گیری کلینتیجه

چه هر سه اگرنشان داد  ین بررسیج اینتا یطورکل به

برای کنترل شتة جالیز  ندتوانمی یموردبررس کشفتآ
پرید و استامی سمیتاما با توجه به  واقع شوند؛ مؤثر

استفاده  L. fabarum پارازیتوئیدزنبور روی  دیکلرووس
سوء کمتر  گذاریعنوان ترکیبی با اثر بهآزادیراختین از 

برای کنترل آفت مطرح  یقیت تلفیریکه مد یدر مواقع
در مواردی به دلیل  هرچند ؛توصیه است است، قابل

پایین دیکلرووس، با رعایت فاصلة  به نسبتپایداری 
توان مدیریت تلفیقی پاشی و رهاسازی زنبور می سم

موفقی را داشته باشیم، اما در موارد خاص تنها 

 شود.آزادیراختین توصیه می
 

 ی سپاسگزار
ی و کشاورز قاتیتحق مرکز مسئوالن و محققان از
به خاطر  هرمزگان یعیطب منابع و وزش کشاورزیآم

، قین تحقیا یاعتبار الزم و مساعدت در اجرا نیتأم
 د.گردیم یقدردان تشکر و
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