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  حساسیت مراحل شفیرگی و حشره کامل زنبور پارازیتوئید
(Hym.: Braconidae) Lysiphlebus fabarum Marshall  

 و پیمتروزینپیریمیکارب های تیاکلوپرید+دلتامترین، کشنسبت به حشره

 
  ۲و علی الماسی 1اله صباحی، قدرت*1اردوان مردانی

پزشکي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهيد چمران گروه گياه -۲، پزشکي، پردیس کشاورزی و منابع طبيعي، دانشگاه تهرانگروه گياه -1 

 اهواز

 

 (۲3/11/95تاریخ پذیرش:  31/4/95)تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک
، یکي از اجزای مهم Aphis fabae Scopoli باقالداخلي شته سياه  پارازیتوئيد Lysiphlebus fabarum Marshall زنبور

آفت  اینهای مورد استفاده درکنترل شيميایي کشبرهمکنش این زنبور با حشره است باشد که الزممدیریت تلفيقي این آفت مي

کش تياکلوپرید+دلتامترین، پيریميکارب و سه حشره کشندگي غلظت توصيه شده در این مطالعه، اثرات .مورد مطالعه قرار گيرد

وری و ها با روش غوطهبررسي شد. به این منظور، شفيرهدر شرایط آزمایشگاهي تروزین بر مراحل شفيرگي و حشره کامل زنبور پيم

-تياکلوپرید+دلتامترین و پيریميکارب به طور معني ها قرار گرفتند.کشحشرات کامل با روش غير مستقيم )قفس( در معرض حشره

که پيمتروزین بر هيچ یک از مراحل در حاليی شفيرگي و حشره کامل افزایش داد، و مرحلهداری ميزان مرگ و مير را در هر د

ها(، کش( )سميت حشرهIOBCالمللي برای کنترل بيولوژیکي )داری نداشت. بر اساس استاندارد سازمان بينمورد آزمایش اثر معني

( و پيریميکارب 4بار )( و زیان3بار )های تا حدودی زیانر گروهتياکلوپرید+دلتامترین در مراحل شفيرگي و حشره کامل به ترتيب د

-ی مورد آزمایش در گروه بي( قرار گرفتند. پيمتروزین در هر دو مرحله1زیان )( و بي۲بار )های کمي زیاننيز به ترتيب در گروه

-ی حشره کامل زنبور در شرایط نيمهمرحلهها در کشیداری سميت حشرهی پامطالعه، دوره ( قرار گرفت. همچنين در این1زیان )

ها(، تياکلوپرید+دلتامترین، پيریميکارب و پيمتروزین به کش)پایداری حشره IOBCای بررسي شد. بر اساس استاندارد مزرعه

متروزین و ( قرار گرفتند. طبق نتایج مطالعه حاضر، پيA) ناپایدار ( وB) کمي پایدار(، C) پایداربه نسبت  هایترتيب در گروه

دارند، اما تياکلوپرید+دلتامترین اثرات  L. fabarumپيریميکارب اثرات جانبي کمي بر مراحل شفيرگي و حشره کامل زنبور 

 کند.ی مورد آزمایش ایجاد ميخطرناکي بر هر دو مرحله

 

 IOBC  ،Lysiphlebus fabarumاثرات کشندگي، پایداری،  کلیدی:های هواژ
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مقدمه

 :Aphis fabae Scopoli (Hemiptera شته سياه باقال

Aphididae)  بوده و به بسياری از  خوارچندینیک آفت

( و Chenopodiaceaeویژه خانواده اسفناجيان ) گياهان به

 Blackman and) زند( خسارت ميFabaceaeباقال )

Eastop, 2000.) وئيد زنبور پارازیتLysiphlebus 

fabarum Marshall (Hym.: Braconidae) ترین از مهم

های هرز دشمنان طبيعي این آفت روی گياهان زراعي و علف

 Raymond et al., 2000; Nuessly etشود )محسوب مي

al., 2004 این زنبور پارازیتوئيد از مناطق مرکزی اروپا .)

 ;Nemec and Stary, 1985ميزبان ) گونه شته 44روی 

Stary, 1986; Kavallieratos et al., 2008 و در ایران )

 ,Baghery Matinاز مناطق مختلف گزارش شده است )

2005; Rasekh et al., 2010; Mahmoudi et al., 

شته الزم برای کاهش شدید جمعيت توان (. این زنبور 2010

مفيد  فت را دارد، بنابراین درکنترل بيولوژیک این آسياه باقال 

 ,Stary, 1986; Volkl and Stechman)خواهد بود 

1998.) 

زنبورهای پارازیتوئيد در تنظيم طبيعي جمعيت بندپایان 

نقش  محصوالت کشاورزی رها بکاهش خسارت آنآفت و 

 ,.Desneux et al., 2005; Han et al) اساسي دارند

 90توانند جمعيت ميزبانشان را تا باالی ها مي(. آن2014

در حالي که (، Godfray, 1994درصد پارازیته کنند )

های شيميایي باعث کاهش فعاليت مفيد کشاستفاده از آفت

عوامل (. یکي از Desneux et al., 2007شود )ها ميآن

( استفاده از IPMهای مدیریت تلفيقي آفات )مهم در برنامه

های شيميایي با کمترین اثرات منفي بر دشمنان کشآفت

 Moens et al., 2012; Saber andباشد )بيعي ميط

Abedi, 2013ها در کش(. بنابراین، قبل از کاربرد حشره

ها برای دشمنان طبيعي کنترل تلفيقي باید از ایمن بودن آن

 Sarfraz and Keddie, 2005; Kanzakiمطمئن شد )

and Tanaka, 2010 .) 

ترین، کش تياکلوپرید+دلتامدر این مطالعه سه حشره

ها کشپيریميکارب و پيمتروزین که از پرکاربردترین حشره

. استفاده شدباشند، ها ميجهت کنترل شته

باشد کش طيف وسيعي ميتياکلوپرید+دلتامترین یک حشره

ها، مينوزها و سوسک ها، سفيدبالککه برای کنترل شته

 Leptinotarsa decemlineataزميني )برگخوار سيب

Sayع گياهان مانند کلم )( روی انواBrassica oleracea 

L.( نخود فرنگي ،)Pisum sativum L.زميني (، سيب

(Solanum tuberosum L.و سبزیجات استفاده مي ) شود

(Talebi Jahromi, 2007 .)کش کارب حشرهيمیريپ

که به عنوان  است هاگروه کاربامات از يانتخابسيستميک 

 Masuda et) کندمي عمل يع و اختصاصیکش سریک شته

al., 2001) .کش سيستميک پيمتروزین یک حشره

ه برنج ها و زنجرها، سفيدبالکاختصاصي است که عليه شته

(Cicadella viridis L. روی انواع گياهان زراعي و )

 (.Sechser et al., 2002) شودمي استفادهدرختان ميوه 

ت این مطالعه، بررسي اثرات کشندگي و طول مد هدف

های تياکلوپرید+دلتامترین، پيریميکارب کشپایداری حشره

-مي L. fabarumزای زنبور و پيمتروزین بر جمعيت ماده

های مذکور از نظر سازگار بودن با کشباشد تا خواص حشره

 پارازیتوئيد مشخص شود.  راین زنبو

 

 هامواد و روش
 حشراتو پرورش گیاه کشت 

-اره در گلدانری از خاکگياه باقال رقم سرخسي در بست

متر( در سانتي 15و قطر دهانه  ۲0های پالستيکي )ارتفاع 

رطوبت درجه سلسيوس،  ۲1 ± ۲دمای شرایط گلخانه با 

 ۸ساعت روشنایي و  16ی نوری دورهدرصد و  70-60نسبي 

بار با کود کامل ساعت تاریکي کشت و هر چهار روز یک

(Horti-grow®به نسبت سه در هزار ت ) غذیه شد. جمعيت

ی طارم، از مزارع باقال منطقه L. fabarumزای زنبور ماده

-آوری شد. زنبورهای پارازیتوئيد روی شتهاستان زنجان جمع

 های سياه باقال در حال تغذیه از گياه باقال، پرورش یافت. 

ی روزه )مرحلههای یکدر این مطالعه از موميایي

( و زنبورهای Baghery Matin, 2005شفيرگي زنبور( )

سن استفاده شد. به منظور ( همساعت ۲4±3روزه )ماده یک

های ساعت به پوره 6سازی، زنبورهای ماده به مدت سنهم
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( در حال 5به  1: سن سوم شته سياه باقال )نسبت زنبور به شته

های ها درون قفستغذیه از گياه باقالی کشت شده در گلدان

متر( سانتي ۲5و قطر  50دار )ارتفاع ی پالستيکي تهویهاستوانه

روزه، تمام های یکمعرفي شدند. به محض ظهور موميایي

از شاخ و  (Camel brush)موی نازک ها توسط قلمآن

و عمق  9برگ گياه جدا شده و به ظروف پتری )قطر دهانه 

های دست آوردن مادهمتر( انتقال یافتند. برای بهسانتي 5/1

ها به ها، تمام آنيز پس از ظهور موميایيسن نروزه همیک

متر( انتقال سانتي 5/1و عمق  9درون ظروف پتری )قطر دهانه 

ها خارج شوند. پرورش یافتند تا حشرات کامل از موميایي

درجه  ۲1 ± ۲حشرات در اتاقک رشد در شرایط دمایي 

 16ی نوری درصد و دوره 60-50سلسيوس، رطوبت نسبي 

 ساعت تاریکي انجام شد.  ۸ساعت روشنایي و 

 هاکشحشره

-با غلظت این مطالعه در آزمایش های موردکشهحشر

ای برای کنترل شته استفاده شد: های توصيه شده مزرعه

ليتر ماده مؤثر بر هکتار ميلي 500تياکلوپرید+دلتامترین 

آلمان(، ر ساخت شرکت بای، OD 11%، ®پروتئوس)

50 ، ®پریمور)ده مؤثر بر هکتار ليتر ماميلي  ۲50 پيریميکارب

WG ،ليتر ميلي ۲50 نپيمتروزی آلمان( ور ساخت شرکت بای

ساخت شرکت ، WG 50، ®چس) ماده مؤثر بر هکتار

 . (سينجنتا

 بر مرحله هاکشحشره اثر غلظت توصیه شده

  شفیرگی

های موميایي از های پانزده تایيدر این آزمایش، دسته

ها با غلظت کشه در محلول حشرهثاني 5روزه به مدت یک

(. برای این Saber, 2011ور شدند )غوطه  توصيه شده

-ليتر آبميلي 100با  کشمنظور، مقدار مناسبي از هر حشره

و  ۲5/0، 5/0ها )ی آنمقطر رقيق شد تا غلظت توصيه شده

به ترتيب برای  ليتر ماده مؤثر بر ليترميلي ۲5/0

دست ه( بيریميکارب و پيمتروزین+دلتامترین، پتياکلوپرید

. برای هر تيمار دشمقطر استفاده آید. در تيمار شاهد، از آب

های موميایي دستهپنج تکرار در نظر گرفته شد. پس از تيمار، 

روی کاغذ صافي در دمای ساعت  ۲به مدت  شده ورغوطه

. سپس، هر دنخشک شو کاملبه طور تا د دنداده شاتاق قرار

 5/1و عمق  9)قطر دهانه  ظرف پتری یکبه  دسته موميایي

 ۲1±۲متر( انتقال یافته و داخل اتاقک رشد با دمای سانتي

ی نوری و دورهدرصد  60-50، رطوبت نسبي سلسيوسدرجه 

به طور  نگهداری شد.ساعت تاریکي  ۸ساعت روشنایي و  16

روز بعد  15تا  L. fabarum ،14حشرات کامل زنبور  معمول

روز بعد از بروز عالیم  ۸تا  7های ميزبان )يسم شتهاز پارازیت

از  موميایي( ظاهر شدند. پس از ظهور حشرات کامل

ند مرده و زنده شمارش شد زنبورهایتعداد ، هاموميایي

که قادر به حرکت یا حفظ تعادل خود نبودند،  يزنبورهای)

  .(شدندميمرده محسوب 

ات بر حشر هاکشحشره اثر غلظت توصیه شده

 کامل 
 ۲4 ± 3)زنبورهای تازه ظاهر شده  ،در این آزمایش

ها بر کشی خشک حشرهماندهدر معرض باقي (ساعت

متر( قرار گرفتند. در اینجا سانتي 10×10ای )صفحات شيشه

 100با  کشنيز مانند آزمایش قبلي، مقدار مناسبي از هر حشره

دست به مقطر رقيق شد تا غلظت توصيه شدهليتر آبميلي

به وسيله دستگاه کش محلول حشره هرز اليتر آید. یک ميلي

 .BURKARD MFG) (Potter Towerبرج پاشش )

CO. LTD) صفحات  از روی یک طرفبار ميلي 14 با فشار

 9۲/0) از مایع سمي یکنواخت يای پاشيده شد تا پوشششيشه

ر در تيما ایجاد شود.ليتر محلول سمي در هر متر مربع( ميلي

برای هر تيمار پنج تکرار در شاهد، از آب مقطر استفاده شد. 

به آغشته به محلول سمي،  یاصفحات شيشهنظر گرفته شد. 

 کاملبه طور تا قرار گرفتند در دمای اتاق  دقيقه 60مدت 

یک توسط  یاوند. در ادامه دو صفحه شيشهخشک ش

 متر(نتيسا 10و ارتفاع  9)قطر  دارتهویه ی پالستيکياستوانه

( آماده شود Drum Cell) قفس تا به هم وصل شد

(Ghadamiary and Talebi jahromi, 2002)هر . روی 

، تعبيه تهویهبه منظور ( مترسانتي 3سوراخ )قطر  دواستوانه 

ها با و برای جلوگيری از فرار حشرات، سوراخ ایجاد شد

ای تایي زنبورههای پانزدهدسته .دپارچه توری پوشانده ش

 . درونندقرار داده شددر داخل قفس مو توسط قلم روزهیک
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مقطر و یک ای مرطوب شده با آبیک رول پنبه هر قفس

 .قرار داده شد کاغذ روغني آغشته به محلول آب و عسل

 مشابه شرایط آزمایش قبل نگهداری اتاقک رشد درها قفس

ر مورد بازدید قرا پتریظروف ، از تيمار پس ساعت ۲4 شدند.

  و تعداد حشرات مرده و زنده شمارش شدند. ندگرفت

 بر حشرات کامل هاکشاثر پایداری حشره

 یک گلدانا، هکشبررسي اثر پایداری حشره به منظور

به  و ه انتخابیافترشد  های کاملحاوی گياه باقال با برگ

کش هر حشره یغلظت توصيه شده کمک سمپاش دستي با

-بآ، از شاهددر تيمار  پاشي شد.تا حد جاری شدن، محلول

حيطي روز در شرایط م 30ها به مدت . گلداناستفاده شدمقطر

. در ندنگهداری شد آفتاب مستقيم باز در معرض تابش

و پاشي، دروز بعد از محلول ۲5و  15، 5، 1فواصل زماني 

ز ا یک شاخه پایينيو دو برگ از قسمت  باالبرگ از قسمت 

طر )ق دارتهویه رون ظروف پالستيکيدو به چيده هر گلدان 

زنبور  15ند. سپس، منتقل شد متر(سانتي 5و ارتفاع  10دهانه 

 ها رهاسازی شد.روی برگ (ساعت ۲4 ± 3روزه )یکماده 

رف ظدرون هر  .برای هر تيمار پنج تکرار در نظر گرفته شد

ذ مقطر و یک کاغمرطوب شده با آب یاک رول پنبهی پتری

ظروف عسل قرار داده شد. آب و به محلول روغني آغشته 

نگهداری مشابه شرایط آزمایش قبل در اتاقک رشد  پتری

مورد بازدید قرار  ظروف پتریساعت،  ۲4بعد از  شدند.

. تمام و تعداد حشرات مرده و زنده شمارش شدنده گرفت

پزشکي، شناسي، گروه گياهها در آزمایشگاه سمآزمایش

 د.شطبيعي، دانشگاه تهران انجام پردیس کشاورزی و منابع 

 آماریهای داده تجزیه

 بررسي اثر غلظت توصيه حاصل از آزمایش یهاداده

با ها بر مراحل شفيرگي و حشره کامل کشای حشرهشده

 هایدادهیک طرفه و انس یه واریاستفاده از آزمون تجز

بر  هاکشآزمایش بررسي اثر پایداری حشرهحاصل از 

 شامل دو طرفه آزمون تجزیه واریانس بانبور زحشرات کامل 

، پيریميکارب و +دلتامترینتياکلوپریدکش )حشره

تجزیه و تحليل  (روز ۲5و  15،  5، 1و زمان ) (پيمتروزین

در  LSDها با آزمون تکميلي اخـتالف بـين گروهشدند. 

  .( تعيين شد16)نسخه  SPSS افزار، با نرمدرصد 5سطح 

نرخ ظهور و  های ه در خصوص دادهذکر است ک الزم به

-به منظور نرمال هانوس دادهيس-از آرک ريو ممرگ  درصد 

های ، ولي دادهها در تجزیه واریانس استفاده شدسازی داده

برای تصحيح  .ها و شکل ذکر شدندتغيير داده نشده در جدول

   . (Abbott, 1925) شداز فرمول ابوت استفاده نيز مير ومرگ

-مرگ های مورد آزمایش با توجه به  ميانگينکشحشره

دست آمده در مراحل شفيرگي و حشره کامل بر ه ب ميرو

( )سميت IOBCاساس استاندارد جهاني کنترل بيولوژیک )

زیان )تلفات کمتر از = بي1د: دنبندی شها( گروهکشحشره

درصد(؛  ۸0تا 30بار ) تلفات بين = کمي زیان۲درصد(؛  30

= 4درصد(؛  99تا  ۸0بار )تلفات بين حدودی زیان= تا 3

 ,1994Hassan ;درصد( ) 99تلفات بيشتر از بار )زیان

2012, et al.Biondi ). 

ی پایداری ها با توجه به دورهکشحشره بندیگروه

 هاني. بر اساس استاندارد جشدفعاليت سمي هر ترکيب انجام 

بار انفعاليت زی ی(، دورهIOBCکنترل بيولوژیک )

ر دها عبارت است از فاصله زماني که کش)پایداری( حشره

ه درصد )کمترین درج 30باعث  کشی حشرهماندهآن باقي

ه دست آمدهی پایداری بشود. دورهميمير وسميت( مرگ

بر اساس استاندارد جهاني کنترل  کشبرای هر حشره

 =Aبندی شد: ی پایداری( گروه( )دورهIOBCبيولوژیک )

 =C؛ روز( 15-5کمي پایدار ) =B روز(، 5ناپایدار )کمتر از 

روز(  30پایدار )بيشتر از  =Dروز(؛  30-16نسبتاً پایدار )

(Sterk et al.,1999.) 

 

  جینتا

ها بر ميانگين نرخ کشی حشرهاثرات غلظت توصيه شده

های از موميایي L. fabarumظهور حشرات کامل زنبور 

نتایج حاصل از تجزیه ارائه شده است.  1 تيمار شده در جدول

داری بر نرخ ظهور آماری نشان داد که پيمتروزین اثر معني

تياکلوپرید+دلتامترین و  حشرات کامل نداشت، اما

در نرخ ظهور حشرات  دارپيریميکارب باعث کاهش معني

 (.F= 158.04; df= 3,16; p<0.005کامل شدند )

ترتيب در مقایسه با شاهد بهبيشترین و کمترین نرخ ظهور در 

 مشاهده شد. تياکلوپرید+دلتامترینتيمار پيمتروزین و 
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 Lysiphlebusخطای معيار( زنبور  ±، پيریمکارب و پيمتروزین بر نرخ ظهور )ميانگين تياکلوپرید +دلتامتریناثرات  -1جدول 

fabarum ی شفيرگيدر مرحله 

Table 1. Effects of thiacloprid+deltamethrin, pirimicarb and pymetrozine on emergence rate (Mean ± 

SE) of Lysiphlebus fabarum in the pupal stage 

Treatment 
Mean of adult parasitoid 

emergence rate (% ± SE) 

Mean reduction in 

 emergence rate (% ± SE) 
Classification** 

Thiacloprid+Deltamethrin 16.13 ± 2.72 c* 82.67 ± 2.72 3 

Pirimicarb 80.00 ± 2.65 b 19.98 ± 2.65 1 

Pymetrozine 89.33 ± 1.63 a 10.65 ± 1.63 1 

Control 93.32 ± 2.12 a _ _ 

    * Means within a column followed by same letters are not significantly different (LSD test, P= 0.005).  

    ** IOBC classification (toxicity categories): 1= harmless (mortality <30%); 3= moderately harmful (80-

99%    mortality) (Hassan, 1994; Biondi et al., 2012). 
 

مير حشرات کامل زنبور ونتایج مربوط به ميانگين مرگ

L. fabarum کشی خشک حشرهماندهکه در معرض باقي-

نتایج ارائه شده است.  ۲ار گرفته بودند، در جدول ها قر

مير وحاصل از تجزیه آماری نشان داد که بين ميانگين مرگ

داری وجود اختالف معني کشمربوط به هر سه تيمار حشره

  (.F= 196.45; df= 3,16; p<0.005دارد )

 

 Lysiphlebusخطای معيار( زنبور  ±گ و مير )ميانگين اثرات تياکلوپرید+دلتامترین، پيریمکارب و پيمتروزین بر مر -۲جدول 

fabarum ی حشره کاملدر مرحله 

Table 2. Effects of thiacloprid+deltamethrin, pirimicarb and pymetrozine on the mortality (Mean ± SE) 
of Lysiphlebus fabarum in the adult stage 

Treatment Mortality (% ± SE) Classification** 

Thiacloprid+Deltamethrin 100.0 ± 0.0 c* 
4 

Pirimicarb 54.68 ± 4.24 b 
2 

Pymetrozine 18.76± 2.51 a 
1 

Control 14.65 ± 2.43 a 
_ 

   * Means within a column followed by same letters are not significantly different (LSD   test, P= 0.005). 

   ** IOBC classification (toxicity categories): 1= harmless (mortality <30%); 2= slightly harmful (30-80% 

mortality); 4= harmful (mortality >99%) (Hassan, 1994; Biondi et al., 2012). 
مير وها بر ميزان مرگکشاثرات پایداری حشره

روزه که در فواصل زماني مختلف پس از زنبورهای یک

-شرهی خشک حماندهباقيپاشي گياه باقال در معرض محلول

نتایج تجزیه ارائه شده است.  1ها قرار گرفتند، در شکل کش

 =F= 44.07; df)ها کشداد که بين حشره واریانس نشان

2,48; p<0.005) زمان ،(F= 13.80; df= 3,48; 

p<0.005) کش و زمانو اثرات متقابل حشره (F= 9.32; 

df= 486; p<0.005) ومير ایجاد شده روی در ميزان مرگ

دست هطبق نتایج ب .داری وجود داردزنبور اختالف معني

-مير در روزهای مختلف در تيمار حشرهوآمده، درصد مرگ

 ;F= 129.57; df= 3,16) امترینتياکلوپرید+دلتهای کش

p<0.005) و پيریميکارب (F= 18.74; df= 3,16; 

p<0.005) داری مشاهده شد، اما تيماراختالف معني 

 =F= 1.78; df)داری نشان نداد پيمتروزین اختالف معني

3,16; p<0.005 .) 
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*The lowercase letters indicate compare the effect of insecticides at the different days separately and uppercase 

letters for comparison of three insecticides in one day. Means within a column followed by same letters are not 

significantly different (LSD test, P= 0.005). 

 

خطای معيار( زنبورهای  ±پيریمکارب و پيمتروزین بر مرگ و مير )ميانگين  های تياکلوپرید+دلتامترین،کشاثرات حشره -1شکل 

 پاشي گياهان باقالدر روزهای مختلف پس از محلول Lysiphlebus fabarumروزه یک

Figure 1. Effects of thiacloprid+deltamethrin, pirimicarb and pymetrozine on the mortality (Mean ± 

SE) day-old adult of Lysiphlebus fabarum at various days after application of broad-bean plants  
 

 

  بحث
مدیریت ی ش مناسب برای استفاده در برنامهکیک حشره

جمعيت آفت را به خوبي کنترل کند، اما باید مي تلفيقي

کمترین سميت را بر دشمنان طبيعي داشته باشد. بنابراین، قبل 

ها در کنترل تلفيقي باید از ایمن بودن کشحشره از کاربرد

 Kanzaki andها برای دشمنان طبيعي مطمئن شد )آن

Tanaka, 2010 .) 

های مختلف بر کشدر مطالعه حاضر، اثر سميت حشره

بر اساس بررسي شد.  L. fabarumپارازیتوئيد  زنبور

ی تياکلوپرید+دلتامترین در مرحله ،IOBCاستاندارد 

)تا  3درصد در گروه  ۸0ومير بيش از با مرگشفيرگي 

درصد  100ی حشره کامل بابار( و در مرحلهحدودی زیان

های در بررسيبار( قرار گرفت. )زیان 4ومير در گروه مرگ

برای الروها و حشرات کامل  تياکلوپرید+دلتامترینپيشين، 

 Hippodamiaکفشدوزک شکارگر شته سياه باقال، 

variegata Goeze بندی بار گروهبه عنوان ترکيب زیان

درصد مرگ و مير در مراحل مورد  100شد، زیرا باعث

(. حساسيت باالی Almasi et al., 2013آزمایش شده بود )

ممکن است  تياکلوپرید+دلتامترینبه  L. fabarumزنبور 

کش، ميزان نفوذ زیاد آن به درون بدن وابسته به نوع حشره

و یا ميزان متابوليسم کمتر  ميایيحشرات کامل و پوسته مو

 (. Mardani et al., 2016کش در بدن زنبور باشد )حشره

، پيریميکارب در مراحل IOBCبر اساس استاندارد 

درصد  6۸/54و  9۸/19ترتيب با شفيرگي و حشرات کامل به

بار( قرار )کمي زیان ۲زیان( و )بي 1های ومير در گروهمرگ

اند که پيریميکارب زارش کردهگرفت. چندین مطالعه گ

هنگامي که حشرات کامل زنبورهای پارازیتوئيد در معرض 

کش  پاشي مستقيم این حشرهی خشک یا محلولماندهباقي
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شود گيرند، باعث مرگ و مير به نسبت زیاد ميقرار مي

(Jansen, 1996; Desneux et al., 2004; Moens et 

al., 2012کش بدون هيچ اثر (، در حالي که این حشره

( Symington., 2003; Moens et al., 2012آوری )زیان

( Umoru and Powell, 2002) یا فقط اثرات زیرکشندگي

زماني مشاهده شده است که پارازیتوئيدها درون شته ميزبان 

کنند که باشند. این مطالعات ثابت ميدر حال رشد مي

ها یسه با شفيرهحشرات کامل زنبورهای پارازیتوئيد در مقا

تر هستند. در اینجا کش پيریميکارب حساسنسبت به حشره

پوسته موميایي قدرت نفوذ  -1توان دو دليل را بيان کرد: مي

دهد، بنابراین زنبورهای پارازیتوئيد ها را کاهش ميکشحشره

ی شفيرگي درون ميزبان توانند در مرحلهمي هاداخلي شته

ها محافظت شوند کشر حشرهموميایي شده در براب

(Desneux et al., 2007 .)۲-  با توجه به این که

 ,.Moens et alپيریميکارب یک ترکيب ناپایدار است )

ی با تجزیه سریع، مقدار کمي از آن از پوسته (،2012

 رسد. ها ميموميایي عبور کرده و به شفيره

درصد در هر دو  30ومير کمتر از پيمتروزین با مرگ

زیان ی شفيرگي و حشره کامل به عنوان ترکيب بيمرحله

اند که های مختلفي گزارش کردهشناخته شد. پژوهش

زیان دون بزنبورهای پارازیتوئيد پيمتروزین برای تعدادی از 

 ;Medina et al., 2007; Preetha et al., 2009)باشد مي

Liu et al., 2012ی اثر پيمتروزین با ترکيبات دیگر وه(. نح

کش به طور مستقيم به طور کامل متفاوت است، این حشره

برای حشرات سميت ندارد؛ بلکه روی کنترل عصبي پمپ 

مؤثر در مکش آفات مکنده اثر گذاشته و باعث توقف 

-مير در اثر گرسنگي ميوای و در نهایت مرگفعاليت تغذیه

(. Morita et al., 2007; Moens et al., 2012شود )

کش بر بنابراین، انتخابي بودن و سميت کم این حشره

آن را برای استفاده  حشرات غيرمکنده مانند دشمنان طبيعي،

 Acheampongسازد )در مدیریت تلفيقي آفات مناسب مي

and Stark, 2004; Jansen et al., 2011 .) 

ها بر کشنتایج اثرات پایداری حشره ،در مطالعه حاضر

بر اساس نشان داد که  L. fabarumحشرات کامل زنبور 

 (،IOBCاستاندارد سازمان جهاني کنترل بيولوژیک )

و پيمتروزین با  5پيریميکارب با ، ۲5با  تياکلوپرید+دلتامترین

 B ،نسبت پایدار(به ) C روز پایداری به ترتيب در گروه 1

سو با این نتایج ، هم. درفتنگ قرار )ناپایدار( A و)کمي پایدار( 

( نشان دادند که Sabahi et al., 2010صباحي و همکاران )

یک  L. fabarumپيمتروزین برای حشرات کامل زنبور 

شود. واناکلوچا و همکاران ترکيب ناپایدار محسوب مي

(Vanaclocha et al., 2012) کش پایداری چندین حشره

را بر زنبور  های مرکباتمورد استفاده در کنترل شته در باغ

در شرایط  Aphytis melinus DeBachپارازیتوئيد 

ها نشان داد آزمایشگاهي مورد بررسي قرار دادند. نتایج آن

های پيریميکارب کش، حشرهIOBCبندی که بر اساس گروه

در گروه ترکيبات  A. melinusو پيمتروزین برای زنبور 

 گيرند.ناپایدار قرار مي

مير وساعت اول، ميزان مرگ ۲4ر د نتایج نشان داد که 

و  تياکلوپرید+دلتامترینحشرات کامل در تيمارهای 

درصد بود. در روزهای  45و  3/93پيریميکارب به ترتيب 

که در تيمار طوری بعد، ميزان تلفات کاهش یافت به 

در روز بيستم و پنجم و در تيمار  تياکلوپرید+دلتامترین

درصد رسيد؛ در  30از  پيریميکارب در روز پنجم به کمتر

-حالي که در تيمار پيمتروزین در همان روز اول ميزان مرگ

درصد بود. همسو با این نتایج، مطالعات  30مير کمتر از و

( نشان داد که Sheikhi Garjan, 2000گرجان )شيخي

طول مدت پایداری دلتامترین روی برگ مو برای حشرات 

ssolcus grandisTri کامل زنبور پارازیتوئيد سن گندم 

Thomson، 1۸ باشد. با گذشت زمان، سميت باقيروز مي-

ی پيریميکارب و پيمتروزین با سرعت بيشتر ولي سميت مانده

با سرعت کمتری کاهش  تياکلوپرید+دلتامترینی ماندهباقي

ها نشان داد کشیافت. به عبارت دیگر، نتایج پایداری حشره

مقایسه با که پيریميکارب و پيمتروزین در 

در شرایط محيطي بيرون و در مجاورت  تياکلوپرید+دلتامترین

شوند و مستقيم نور خورشيد با سرعت بيشتری تجزیه مي

 هایکشپایداری کمتری دارند. بنابراین، استفاده از حشره

باشد، چون با تر ميدوام، در کنترل تلفيقي آفات مناسب کم
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افته و شرایط کشندگي آن کاهش ی تجزیه سریع، قدرت

 شود.مهيا مي بهتری برای فعاليت پارازیتوئيدها

کند های انجام شده در این مطالعه مشخص ميآزمایش

 هادر مقایسه با شفيرهL. fabarum که حشرات کامل زنبور 

باشد. مراحل نابالغ تر ميها حساسکشنسبت به حشره

 ستهپارازیتوئيدهای داخلي به دليل مخفي بودن در درون پو

د ها نيستنکششان در معرض مستقيم حشرهموميایي ميزبان

(Stary, 1986; Longley and Jepson, 1997 ؛ اما)

 حشرات کامل در هنگام خروج، از طریق  بریدن پوسته

موميایي با قطعات دهاني و سپس با حرکت بر سطوح 

رند گيها قرار ميکشسمپاشي شده در تماس مستقيم با حشره

(James, 2003; Desneux et al., 2005.) 

گيری کرد که پيمتروزین و توان نتيجهدر کل مي

پيریميکارب اثر سوء کمتری بر مراحل شفيرگي و حشره 

 دارند، در حالي که L. fabarumکامل زنبور 

ی مورد آزمایش برای هر دو مرحله ياکلوپرید+دلتامترینت

منظور مدیریت شود به باشد. بنابراین پيشنهاد ميخطرناک مي

-از حشره L. fabarumتلفيقي شته سياه باقال به همراه زنبور 

های پيمتروزین و پيریميکارب استفاده شود و برای کش

حفاظت هر چه بيشتر این زنبور در برابر ترکيبات سمي، بهتر 

ی از مرحله L. fabarum است در زمان رهاسازی زنبور

های گر چه بررسيآن استفاده شود. ا( شفيرگي )موميایي

ای ضروری به تکميلي در این زمينه به ویژه در شرایط مزرعه

های تواند در برنامهرسد، اما نتایج این تحقيق مينظر مي

مدیریت تلفيقي شته سياه باقال مفيد باشد و استفاده از کنترل 

 شيميایي را در این مدیریت پایدار کاهش دهد.

 

 یگزارسپاس

 ونت پژوهشي دانشگاه تهران و قطباوسيله از معبدین 

از انجام این پژوهش حمایت  کنترل بيولوژیک کشور که

 .شودميکردند تشکر و قدرداني 
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Abstract 

Lysiphlebus fabarum Marshall, an endoparasitoid of the black bean aphid, Aphis fabae Scopoli is 

an important component of integrated pest management of this pest and it is necessary to study its 

interaction with insecticides used against this pest. In this study, the lethal effects of recommended 

concentrations of three insecticides, thiacloprid+deltamethrin, pirimicarb and pymetrozine were 

investigated on pupal and adult stages of the parasitoid under laboratory conditions. The pupae and the 

adults were exposed to insecticides with mummy dipping and dry residues of insecticides on glass 

plates methods, respectively. Thiacloprid+deltamethrin and pirimicarb significantly caused mortality 

rates in pupal and the adult stages, while pymetrozine had no significant effect. According to 

International organization for biological control (IOBC) (toxicity of insecticides), thiacloprid+deltamethrin 

at the pupal and the adult stages were classified as moderately harmful (class 3) and harmful (class 4), 

respectively. Pirimicarb was also classified as slightly harmful (class 2) and harmless (class 1), 

respectively. Pymetrozine in the two tested stages were classified as harmless (class 1). In this study, 

the persistent toxicity of insecticides against the adult wasps was also investigated under semifield 

conditions. According to the IOBC (persistence) classification, thiacloprid+deltamethrin, pirimicarb 

and pymetrozine were classified as moderately persistent (class C), slightly persistent (class B) and 

short lived (class A), respectively. According to the present study, pymetrozine and pirimicarb had 

low side effects on L. fabarum at the pupal and adult stages, but thiacloprid+deltamethrin caused 

deleterious effects on this parasitoid at two stages tested.  
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