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 چکیده

های  غلظت، اثرمطالعهدر این . است زیستیکنترل  عوامل مهمترینیکی از  Chrysoperla carnea (Stephens)بالتوری سبز 
 روی اسپينوسد و امامکتين بنزوات سازگارهای زیستکشحشرهها از غلظتآن ای و دو برابر  ی مزرعه توصيه شده

سنجی روی الروهای سن دو به روش تماس زیست های آزمایشمورد بررسی قرار گرفت.  این شکارگر زیستی های فراسنجه

ساعت روشنایی  16ی نوری وره% و د570، رطوبت نسبی C126در اتاقک رشد با شرایط دمایی ی سموم با باقيمانده
 یهای مورد آزمایش در غلظت توصيه شدهکشحشرهکه نشان داد  ها سنجینتایج زیست صورت گرفت.ساعت تاریکی  8و 

 ،زیستیالمللی کنترل بندی سازمان بينبراساس طبقه و داشتندای سميت ناچيزی روی الروهای سن دو بالتوری سبز مزرعه
موثر بر ليتر  یميلی گرم ماده 240و  50مقادیر ضرر قرار گرفتند. های بیکشدر گروه حشره سپينوسدا امامکتين بنزوات و

و  7/7ترتيب الروی را به یطول دوره ای(مزرعه یدو برابر غلظت توصيه شده)اسپينوسد  امامکتين بنزوات وهای کشحشره
باعث ها کشاین حشرهدرصد نسبت به شاهد افزایش دادند.  4/11و  6/7شفيرگی را به ترتيب  یدرصد و طول دوره 5/15

شفيرگی بالتوری  یداری روی مرگ و مير مرحلهالروی شدند ولی اثر معنی یدار مرگ و مير در طول مرحلهافزایش معنی
کشی ای حشرهها و طول عمر حشرات بالغ بالتوری سبز بين شاهد و تيمارهاز نظر باروری، درصد تفریخ تخم سبز نداشتند.
 تاثير سوء اسپينوسد امامکتين بنزوات وهای کشبراساس نتایج به دست آمده، حشره. داری مشاهده نگردیداختالف معنی

 مدیریت هایبرنامه در بالتوری سبز با همراهها حشره کش این داشتند، بنابراین می توان از بالتوری سبزروی  خيلی کمی
 نمود.  استفاده آفات تلفيقی

 .Chrysoperla carnea ، آفات تلفيقی مدیریت ،سازگارهای زیستکشحشره  کلیدی:واژه های 

 مقدمه
های کشااورزی از طیياان   در اکوسيستمدشمنان طبيعی 

آفات ثانویه جلوگيری نموده و باعث کاهش خسارت ناشای  
بنابراین کااربرد دشامنان طبيعای     .دنگرداز آفات کليدی می

باه کنتارل جمعيات     ،های مدیریت تلفيقای تواند در برنامهمی

های مختلف دشمنان طبيعای،  در ميان گروه. کند آفات کمک
باه دليال دارا باودن     Chrysopidaeهاای خاانواده   بالتوری
های مطلوب، بيشترین توجه را به عناوان یاک عامال    ویژگی

مثل  ای گياهیآفات حشره کنترلبخش در مهار زیستی اميد
 (.1384حيدری و همکاران کرده است )ها به خود جلب شته
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یکی از  Chrysoperla carnea (Stephens)بالتوری سبز 
برخی ها و موثرترین و مفيدترین شکارگرهای عمومی شته

حشاارات ریااز دیگاار از جملااه تخاام و الروهااای جااوان    از
هاا، سافيد   هاا، سسايل  های تاارتن، شپشاک  بالپولکداران، کنه

هاای باا بادن    و سایر ميزباان  هاها، زنجرکها، تریپسبالک
 ، ی سبز، شکارگرهای سرخاور رالروهای بالتو .باشدمینرم 
هاا  با قدرت جستجوگری عالی هستند و این ویژگای  و فعال

ساال قبال باه عناوان عامال       250 از باعث شده که از بايش 
سانيور و  و 1980باناد  )شاود   موثر شناخته  زیستیکنترل 

توری سابز باه تعاداد    مقاومت باال همچنين  .(2001مک اون 
اهميت این حشره مفيد در  ،متداول کشآفت زیادی از سموم

ساتان و شده است )موجب را های کنترل تلفيقی آفات برنامه
، باالتوری سابز   ایاران در امروزه  (.2010 و 2008همکاران 

باه صاورت انباوه سارورش یافتاه و علياه       در برخی مناطق 
 گاردد هاساازی مای  هاا و باغاات ر  آفات مختلفی در گلخاناه 

   .(1388؛ باقری و همکاران 1384حيدری و همکاران )
رهاسازی دشمنان طبيعی به تنهایی برای  با این حال، 

کنترل کامل آفات هدف کافی نيست و بایستی از سایر 
ابزارهای مدیریتی برای کنترل آفات استفاده گردد. عالوه 

های ها و علفغير از بندسایان از قبيل ساتوژن  یبر این، آفات
های کشاورزی بصورت طبيعی حضور هرز نيز در سيستم

-دارند که نياز به مدیریت دارند و در اغلب موارد از آفت

 گردد. های شيميایی برای کنترل آنها استفاده میکش
 بااه ویااژههااا و کااشاسااتفاده مااداوم و گسااترده از آفاات

هاا،  از قبيل ارگانوفسافره  هایی با طيف اثر وسيعکشحشره
، اثرات نامطلوب روی دشامنان  ها و سایریتروئيدهاکاربامات

-آفات . دنا های کشااورزی دار طبيعی کارآمد در اکوسيستم

دشمنان نمو و یا رفتار  ونشو روی  مختلف طرقها، از کش
روبرتسون و همکااران  ، 1990 )کرافتگذارند طبيعی اثر می

 ژیکی اساساای بااينوهااای فيزیولاادلياال شااباهت(. بااه1998
هاا اغلاب   کاش هاا، آفات  بندسایان هدف و دشمنان طبيعی آن

موجاودات   در هار دو گاروه از ایان    را مير شادیدی  ومرگ
دشمنان طبيعی در مقایساه باا آفاات     معموالکنند. ایجاد می
 دارای حساسيت بيشاتری ها کشحشرهدر مقابل گياهخوار 

. ایااان (2010 و همکااااران ، سریتاااا1990)کرافااات  هساااتند
ای متفاوت مشکالت سازگاری جدی برای تلفيق هحساسيت

ایجااد   IPMهاای  هاا در برناماه  کاش دشمنان طبيعی و آفت
بارای   زیساتی هاای کنتارل شايميایی و    د. تلفيق روشکنمی

از موارد اصلی است که مدیریت تلفيقی آفات روی آن  آفات
اسااتفاده از (. 1991و روزن  اخ)دباا تمرکااز کاارده اساات  

 اثرات منفی دارای ولی بودهکارآمد  که روی آفات ترکيباتی
-وی دشمنان طبيعی هساتند، مای  کم و یا فاقد اثرات منفی ر

حفاظات از   .(2006 و همکاران )باستوس دل باشآایده دتوان
تواناد منجار باه کااهش اساتفاده از      بندسایان مفيد موثر مای 

و بطاور  ( 2011 و همکااران  )گااردنر گاردد  هاا  کاش حشره
ها را در آفات بندسا کشاومت به حشرهای گسترش مقبالقوه

. (2010و همکاران  گنز و 2000ون لنترن ) به تاخير بيندازد
ها روی عوامل بيولوژیکی بارای  کشبنابراین تعيين اثر آفت

از باشاد.  مای  از اهميت برخاوردار تلفيق موثر هر دو روش 
 یها ممکن است عالوه بر اثرات کشانده دارا کشآفتطرفی، 
باعاث   امکاان دارد هاا  کاش باشند. آفت يزن رکشندهغياثرات 

و دشامنان   آفاات هادف   یمدت بار رو  یاثرات طوالن یجادا
 يلهاثاارات در اغلااب مااوارد بااه وساا یاانشااوند کااه ا طبيعاای
دسانوکس  شود )یگرفته م یدهآفات ناد یتریدر مدمحققين 

اثارات  اگرچه    .(2014و همکااران   وراند؛ 2007و همکاران 

 و دشامنان طبيعای   آفاات هادف   یا روها کشآفت یکشنده
 یزیرکشانده دانساتن اثارات    بسيار مهم است، با این وجود

-یما  ،و دشمنان طبيعی موجودات هدف یها بر روکشآفت
راه گشا مناسب  يقیتلف یریتبرنامه مد یک طراحیتواند در 

اماامکتين  های کشآفت .(2007دسنوکس و همکاران ) باشد
هاای زیسات ساازگاری    کاش تجزو آف اسپنوسدو  بنزوات

مهام کشااورزی از   آفاات  هستند که برای کنتارل برخای از   
داران در محصوالت زراعی توصايه  بالپولکتعدادی از جمله 

ی اثارات ایان   مطالعاه  .شده و عملکرد بسايار خاوبی دارناد   
در می تواناد     C. carneaبالتوری سبز ها رویکشحشره

 این زمينه مفيد در نظر گرفته شود.  
نا به دالیل ذکر شده، در این تحقيق آزمایشگاهی ميزان ب

و  اماامکتين بنازوات   ساازگار زیستهای کشسميت حشره
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و همچنااين  الروهااای بااالتوری ساابز  رویباار  اسپنوسااد
مورد بررسی قرار گرفت و اميد است  زیستیهای  فراسنجه

ضامن کنتارل   که باا کااربرد نتاایج حاصال از ایان تحقياق       
ماورد  تاا حاد زیاادی     مل مفياد زیساتی  ، عواشيميایی آفات

 قرار بگيرند.حفاظت 
 

 هامواد و روش
 Ephestia kuehniella Zeller ،پرورش بید آرد

ای آرد از کلناای ی مدیترانااهی شااب ساارهجمعياات اوليااه
موجود در گروه گياهپزشکی دانشگاه مراغاه تهياه گردیاد.    

 10ها در داخل ظروف سالستيکی به ابعااد  سرورش شب سره
 22 32     سانتی متر صورت گرفت. ساس از ریخاتن دو

کيلوگرم آرد گندم و نيم کيلوگرم سبوس گندم در داخل هر 
گارم   0/ 2ظرف، ابتدا آنها را با هم مخلوط کرده و با سخش 

 یی آرد روی آنها به صورت یکنواخت مرحلهتخم شب سره
گرفت و سپس ظروف سرورش در اتاقاک   امسازی انجآلوده

، رطوباات نساابی  C126رشاادی بااا شاارایط دمااایی   
570سااعت   8ساعت روشانایی و   16ی نوری % و دوره

شاادند. بااه منظااور ساارورش و نگهااداری تاااریکی نگهااداری 
 ،تفاده از یک آسپيراتور برقای جمعيت بيد آرد، روزانه با اس

آوری و باه ظاروف   حشرات کامل از ظروف سارورش جماع  
گيری از ظروف سالستيکی گيری منتقل شدند. جهت تخمتخم

متار و ارتفاا    ساانتی  11ی ای شفاف به قطر دهاناه استوانه
هاا باه ایان    سس از انتقال سروانه .شدمتر استفاده سانتی  30

ماش(   18تاوری )  یتفاده از سارچهدهانه آنها با اس ،ظروف
سوشانده شده و سپس این ظروف به صورت واروناه روی  

سااعت،   24. ساس از  ندی کاغذ سافيد قارار داده شاد   صفحه
ها از روی صفحات کاغذی جماع آوری و  های شپ سرهتخم

)فرخی  گرفتبرای تشکيل جمعيت جدید مورد استفاده قرار 
 .(2017و همکاران 

 
 سبزپرورش بالتوری 

 Chrysoperla carneaحشرات کامل بالتوری سبز  
-سانتی 20و ارتفا  16در داخل ظروف سالستيکی به قطر 

سوشيده شده  4Aکاغذ  یمتر که سطح داخلی آن به وسيله
مش مسدود شده بود  50ی توری  و یک طرف آن با سارچه

نگهداری گردید. حشرات کامل با غذای مصنوعی متشکل از 
و دو قسمت عسل که با آب به صورت  دو قسمت مخمر

، تیذیه گردیدند. آب مورد نياز حشرات آیندمیخمير در
کامل با قرار دادن یک اسفنج اشبا  از آب در درون ظروف 

های بالتوری آوری تخمسرورش تامين شد. سس از جمع
شده  ظاهرهای تازه الرو ی، جهت تیذیهو تفریخ آنها سبز

استفاده گردید. جهت  E. kuehniellaاز تخم بيد آرد 
ها در شرایط آزمایشگاهی با توجه به سرورش انبوه الرو

ها به صورت انفرادی داخل ها، الروآن 1رفتار همخواری
انتقال  مترسانتی 9و ارتفا   3به قطر  ایهای شيشهاستوانه

  .(2017)فرخی و همکاران  داده شدند
  

 های موردآزمایشکشحشره
اسپينوسااد بااا  هااای کااشاز حشااره در ایاان برساای 
 Dowسااااااخت شااااارکت  SC240فرموالسااااايون  

AgroSciences  باااا ناااام تجاااارتی®Tracer ، اماااامکتين
قابل حل در آب ساخت   5بنزوآت با فرموالسيون گرانول %

Proclaimسااوئيس بااا نااام تجااارتی   Syngentaشاارکت 
® 

 استفاده گردید.  
 

 زیست سنجی های  آزمایش
 ایمزرعه یتوصيه شدههای ير غلظت تاث در این تحقيق،
-کشای حشرهمزرعه یتوصيه شده های و دو برابر غلظت

بالتوری سبز به  2های مورد آزمایش روی الروهای سن 
غلظت توصيه  سموم بررسی گردید. یروش باقيمانده

ی امامکتين بنزوات بر اساس برچسب سم و امزرعه یشده
( با در نظر گرفتن 2012ناندهام )آآسان و کوتیمطالعه 
 یگرم ماده 200و ليتر محلول سمی مورد نياز  400مقدار 

ميلی گرم ماده موثر بر ليتر  25 ،برای یک هکتارفرموله 
سی سی ام بر  500موثر یا  یسی سی ام بر اساس ماده 25)

                                                           
 
1
Canibalism 
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غلظت توصيه در نظر گرفته شد. اساس ماده فرموله شده( 
کش و برچسب آفتای اسپينوسد بر اساس شده مزرعه

( و همچنين در نظر گرفتن 2011مطالعه ستار و همکاران )
 120ليتر محلول سمی مورد نياز در هکتار، مقدار  400
سس از موثره در هکتار محاسبه شد.  یگرم مادهميلی

سمی برای محلول  ای بهی شيشهها دیش آغشته کردن ستری
ها قرار  دیش در داخل ستری 2عدد الرو سن  20هر تکرار 
 برای تيمار شاهد از آب مقطر استفاده گردید.  داده شد.

 140از  آزمایشتکرار و برای هر  سهآزمایشات اصلی در 
بالتوری سبز استفاده گردید. مرگ و مير  دوالرو سن 

بر اساس  ساعت ثبت گردید. 24الروها سس از گذشت 
 زیستیالمللی کنترل سازمان بين استانداردهای

IOBC/WPRS کشحشره( ها بر اساس شاخص اثرE به )
ضرر(، % )کمE>31<79ضرر(، %)بی E<% 30های گروه
99%>E>80 باضرر متوسط( و( %E>99تقسيم )مضر( %-

 (.1994)حسن  گردیدبندی 
 

 زیستیهای  فراسنجهگیری اندازه
 با توجه به نتایج حاصال از آزمایشاات زیسات سانجی،    

باه   ،ای کم باود  مزرعههای  چون مرگ و مير ناشی از غلظت
ماوثر بار    یگارم مااده  ميلی 240و  50های غلظتاز ترتيب، 

که معادل  امامکتين بنزوات و اسپينوسدهای  کش حشره ليتر
هااای مااورد کااشحشاارهای هااای مزرعااهدو براباار غلظاات
هاای زیساتی   گياری فراسانجه   برای انادازه آزمایش هستند، 

 انادازه  هام  دو و سنعدد الر 100استفاده گردید. ابتدا تعداد 
-بالتوری سبز به طور جداگانه به روش آغشته کردن ستری

. ساس  شدندتيمار  ها کش حشره های مذکورغلظتبا ها دیش
ساعت حشرات زنده مانده از هار تيماار جادا     24از گذشت 

باه صاورت    حشرات کاملگردیده و تا زمان تبدیل شدن به 
. داری شادند  نگاه  ایهاای شيشاه  اساتوانه انفرادی در داخل 

گيری باروری حشرات کامل، حشرات نر و ماده  برای اندازه

آوری گردید و به صاورت یاک جفات نار و      ظاهر شده جمع
داری شااد. تعااداد  نگااه سالسااتيکی ظااروفماااده در داخاال 

و ميزان تفریخ  گذاشته شده هر ماده تا زمان مرگ های تخم
باه صاورت روزاناه شامارش گردیاد. طاول عمار         تخم هاا 
حشرات کامال باا غاذای    ت کامل هم یادداشت گردید. حشرا

مصنوعی متشکل از دو قسمت مخمر و دو قسمت عسل کاه  
آب ماورد   ند.شاد آیند، تیذیاه  میبا آب به صورت خمير در

نياز حشرات کامل باا قارار دادن یاک اسافنج اشابا  از آب      
باا  ک رشاد  مراحل آزمایش در داخل اتاقا  یکليه تامين شد.

-% و دوره570، رطوبت نسبی C126شرایط دمایی 

سااعت تااریکی انجاام     8ساعت روشانایی و   16ی  نوری 
آماااری  یتجزیااه .(1390محماادی و همکاااران )گاال گردیااد

. (SAS 2002) صاورت گرفات   SASها با نارم افازار    داده
و بارای رسام    ،F-LSDز آزمون ها ا برای مقایسه ميانگين
   .گردیداستفاده  Excelنمودارها از برنامه 

 
 نتایج وبحث

  نتایج زیست سنجی حشره کش ها
سنجی روی  های زیست آزمایشاز نتایج حاصل 

-کشحشرهکه  نشان داد بالتوری سبز دو الروهای سن 

های زیست سازگار امامکتين بنزوات و اسپينوسد در 
 6/16به ترتيب باعث  ایمزرعه یههای توصيه شدغلظت

 یهای دو برابر توصيه شدهو در غلظت ،درصد 3/28و
درصد مرگ و  45و  3/38 ایجاد ای  به ترتيب باعثمزرعه
 24الروهای سن دو بالتوری سبز سس از گذشت  درمير 

همچنين نتایج  (.p ،4=df ،6/64=F<0001/0)ساعت شدند 
ميزان مرگ و  ،غلظتکه با افزایش  دهدمیحاصل نشان 

 کندمير الروهای سن دو بالتوری سبز افزایش سيدا می
 .(1 شکل)
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 ینشان دهنده حروف متفاوت. های امامکتین بنزوات و اسپینوسد روی الروهای سن دو بالتوری سبزکشاثرات کشندگی حشره -1شکل 

 .,P<0.05  (F-LSDدار است ) اختالف معنی

 

 یدو برابر غلظت توصيه شده اثرات زیرکشندگی مقادیر
 اماامکتين بنازوات و اسپينوساد    هاای  کاش  حشرهای مزرعه

 باالتوری سابز   مراحل الروی و شفيرگیی  طول دوره روی
مراحال  ی  دورهنشاان داده شاده اسات. طاول      1 در جدول

امااامکتين در تيمااار بااا  الروی و شاافيرگی بااالتوری ساابز 
 ایش یافته استدر مقایسه با شاهد افز بنزوات و اسپينوسد

(0001/0>p ،2=df ،9/19=F :  طاااااااااااااول دوره الروی؛
0001/0>p ،2=df ،6/11=F:  )مقاادیر  . طول دوره شافيرگی

 هاای  کاش  حشاره ای مزرعاه  یدو برابر غلظت توصيه شده
الروی بالتوری ی  طول دوره، امامکتين بنزوات و اسپينوسد

ی درصااد  و طااول دوره  5/15و  7/7ساابز را بااه ترتيااب  
درصاد در مقایساه باا     4/11و  6/7ی را  باه ترتياب   شفيرگ

ی الروی را شاهد افزایش داده است. اسپينوسد طاول دوره 
درصد در مقایساه باا اماامکتين بنازوآت افازایش داده       7/6

داری بين تيمار امامکتين بنزوات و است. هيچ اختالف معنی
 .ی شفيرگی مشاهده نشددر طول دوره اسپينوسد

 هاا  نشاان داد کاه   آمااری داده  یجزیهنتایج حاصل از ت
هاای ماورد آزماایش بطاور معنای داری باعاث       کشحشره

ی الروی شدند ولی اثر معنای داری بار   افزایش تلفات دوره

ی شافيرگی در مقایساه باا    روی ميزان تلفات در طول دوره
 ی: طاول دوره  p ،2=df ،2/46=F=0002/0) شاهد نداشاتند 

 شااافيرگی( ی: طاااول دورهp ،2=df ،7/0=F=53/0الروی؛ 
(. اماامکتين بنازوات و اسپينوساد باه ترتياب باعاث       2)شکل
درصااد ماارگ و مياار در طااول مراحاال  3/21و 6/21ایجاااد 

ی درصااد ماارگ و مياار در طااول دوره17و  6/17الروی و 
های مورد آزمایش کششفيرگی گردیدند. در مجمو  حشره

در  ميزان مرگ و مير را طی مراحال ناباالغ باالتوری سابز    
داری افاازایش دادنااد  مقایسااه بااا شاااهد بااه طااور معناای   

(0002/0=p ،2=df ،8/51=F  مراحل نابالغ:طول دوره). 
هااای زیساات سااازگار کااشنتااایج نشااان داد کااه حشااره

هاا  امامکتين بنزوات و اسپينوسد باروری، ميزان تفریخ تخم
و طول عمر حشرات کامل را در مقایسه با شااهد باه طاور    

 p ،2=df ،25/0=F=78/0) تاثير قرار ندادند داری تحتمعنی
: تفاااااااریخ p ،2=df ،43/0=F=66/0بااااااااروری الروی؛  :

: طااول عماار حشاارات کاماال( p ،2=df ،91/0=F=42/0تخاام؛
 (.2)جدول 

 



 و همکاران صابر                                                                                                                                                                               62

 .ری سبزمراحل نابالغ بالتوطول  رویای مزرعه یدر دو برابر غلظت توصیه شده امامکتین بنزوات و اسپینوسداثرات میانگین  -1جدول 

 ,P<0.05  (F-LSDدار است ) اختالف معنی ینشان دهنده نحروف متفاوت در هر ستو*

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

حروف مراحل نابالغ بالتوری سبز.  میرومرگی درصد های امامکتین بنزوات و اسپینوسد روکشای حشرهمزرعه یاثر دو برابر غلظت توصیه شده -2شکل 
 .,P<0.05  (F-LSDدار است ) اختالف معنیی نشان دهنده نمتفاوت در هر ستو

 
 .و طول عمر حشرات کامل بالتوری سبز باروری، تفریخ تخمروی   امامکتین بنزوات و اسپینوسداثرات میانگین  -2جدول 

 ± طول عمر حشرات کاملمیانگین 
SE(روز) 

 ±هایانگین تفریخ تخمم

SE 

تخمگذاری هر  میانگین
 SE ± ماده

 یماده مگر )میلی غلظت
 بر لیتر( موثره 

 کش حشره

 a7/1±6/47 

 
 a4/55±2/454 

 
 a3/60±2/656 

 
 امامکتین بنزوات 50

a 3/2±0/49 

 

 a5/55±3/519 

 
 a3/60±2/696 

 
 اسپینوسد 240

 a6/1±4/51 

 

 a9/48±3/512 

 

 a6/67±6/719 

 
 شاهد -

 .,P<0.05  (F-LSDدار است ) اختالف معنی ینشان دهنده نحروف متفاوت در هر ستو*

طول   افزایشمیانگین 
 )درصد( ی شفیرگیدوره

طول   افزایشمیانگین 
 )درصد( ی الرویدوره

میانگین طول دوره 
 SE ±شفیرگی

طول دوره  میانگین
 SE ± الروی

 مرگ )میلی غلظت
بر  ماده موثره 

 لیتر(

 کش حشره

6/7 7/7  a3/0± 3/11 
 

 b2/0± 9/13 
 

 امامکتین بنزوات 50

4/11 5/15 
 a3/0± 7/11 

 
 a3/0± 9/14 

 
 اسپینوسد 240

- - 
 b1/0± 5/10 

 

 c1/0± 9/12 
 

 شاهد -
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 بحث
امااامکتين بناازوات و هااای  کااش حشااره ایاان مطالعااهدر 

ای اثاار حاااد مزرعااه یاسپينوسااد در غلظاات توصاايه شااده
ه ب بالتوری سبز داشتند مناچيزی بر روی الروهای سن دو

 .برای این ترکيباات محاسابه نگردیاد    LC50طوریکه مقادیر 
امااامکتين بناازوات و   هااای کااش اثاارات حشااره یمقایسااه

-کاش حشاره که  دهدمیساعت نشان  24سس از اسپينوسد 

بار روی  های مورد آزمایش از لحاا  ایجااد مارگ و ميار     
داری ندارناد و  اختالف معنی سن دو بالتوری سبزهای  الرو

-هاای بای  کاش شرهدر گروه ح IOBCبندی بر اساس طبقه

و  سکسار  هاای گازارش این نتاایج باا    گيرند.ضرر قرار می
معروف ساور و  (، 2006(، فریرا و همکاران )2003همکاران )

دیلباار و و  (2012آمااور و همکاااران )  (، 2010همکاااران )
و  امااامکتين بناازوات  مبناای باار اینکااه  ( 2012همکاااران )
ای باار روی مزرعااه یدر غلظاات توصاايه شااده اسپينوسااد

. ساازگار اسات   ،دنا اثر نااچيزی دار الروهای بالتوری سبز 
ها را بر روی مراحل کش( اثر برخی از حشره2012الزاهی )

مختلف بالتوری سبز بررسی و گزارش نمود که اسپينوسد 
ای مزرعاه  یو امامکتين بنزوات در غلظت های توصيه شده

درصااد ماارگ ومياار باار روی   21و  31بااه ترتيااب باعااث  
بالتوری سبز گردید. ایان محقاق هار دو     مدو الروهای سن

در گاروه   IOBCبنادی  کش مذکور را بر طباق طبقاه  حشره
هایی که کشحشره. بندی نمودضرر طبقههای بیکشحشره

ضارر و  های بای کشدر گروه حشره IOBCدر طبقه بندی 
 های توانند در برنامهگيرند، به خوبی میکم ضرر قرار می

IPM  (.2011 و همکاران )ستار قرار گيرنداستفاده مورد   
هاای مازار  و   ساشای معماوال سام   ایاران علت اینکه در هب

-کشآفت یهای باالتر از غلظت توصيه شدهباغات با غلظت

گياارد بنااابراین جهاات بررساای اثاارات    هااا صااورت ماای 
هاای دو  از غلظات  در ایان مطالعاه   ،هاکشآفت یزیرکشنده

در بررسای  فاده گردیاد.  ای اسات برابر توصيه شده مزرعاه 
اماامکتين بنازوات و   های  کش حشرهاثرات زیرکشنده،  نتایج

ای طاول  مزرعه یدر غلظت دوبرابر توصيه شده اسپينوسد
طاور  الروی و شفيرگی را در مقایسه باا شااهد باه    یدوره

تااثير  در مقایساه باا شااهد    ولای   افزایش دادناد داری معنی
، باروری و ميازان  داری روی طول عمر حشرات کاملمعنی

( اثار ساه   2003مادینا و همکااران )   .ها نداشاتند تفریخ تخم
فان را  سروکسای کش اسپينوسد، تبوفنوزایاد و ساایری  حشره

هاای باالتوری سابز    تخم روی زنده مانی، باروری و تفریخ
داری بررسی نمود وگزارش کردند که اسپينوسد اثار معنای  

بز نادارد کاه   هاای باالتوری سا   روی باروری و تفریخ تخام 
اسپينوساد  با این حاال،   کند.را تایيد مینتایج تحقيق حاضر 

ی در باااالترین غلظاات باعااث کاااهش جزئاای در طااول دوره
هاایی  شفيرههمچنين، ی کامل شد. زندگی و باروری حشره

بودند حشرات کامل عادی  که به روش موضعی تيمار شده
که این ساه  به وجود آوردند. نتایج به دست آمده نشان داد 

ساميت  C. carnea هاای  کاش بارای تخام و شافيره    حشره
هاای اماامکتين   کشدر مطالعه حاضر حشره .ناچيزی دارند

 ه شاادنبناازوات و اسپنوسااد باعااث کاااهش مياازان شاافير 
ای های دو برابر مزرعاه غلظتمتاثر از الروهای زنده مانده 

هاای ماورد آزماایش شادند ولای ميازان ظهاور        کشحشره
را در مقایسه با تيمار شاهد تحت تاثير قارار   حشرات کامل

بار روی مراحال    ا( اثار اسپينوساد ر  2009) مانادور ندادند. 
ت کامل بالتوری سابز مطالعاه نماود و بياان     نابالغ و حشرا

باعااث  1کااه کاااربرد اسپينوسااد روی الروهااای ساان  کاارد
شاود  شافيرگی الروهاا مای    درصدداری روی کاهش معنی

داری نادارد.  رات کامل اثر معنیروی ميزان ظهور حش ولی
الروی در معاار   یهااای ساابزی کااه در مرحلااهبااالتوری
تواناد  گيرناد، نمای  های مورد آزماایش قارار مای   کشحشره

مراحل الروی را به طور کامل سپری نموده و ميزان تلفاات  
تواناد باه دليال تااثير     یابد که مای در این الروها افزایش می

هاای طبيعای   ر روی فعاليتهای مورد آزمایش بکشحشره
کاارد کااه گاازارش ( 2009ماناادور )همچنااين الروهااا باشااد. 
وسد به روش تيمار ساطح بساتر، اثاری روی    کاربرد اسپين

 هنتایج مطالعا موید که  ها نداردباروری و درصد تفریخ تخم
 هاای گازارش با توجه به نتایج این ساژوهش و   استحاضر 

امااامکتين  نوسااد وهااای اسپيکااشمطالعااات قبلاای، حشااره
ی بار روی باالتوری سابز دارناد و بار      بنزوات ساميت کما  



 و همکاران صابر                                                                                                                                                                               64

ضارر  در گاروه ساموم بای    IOBCهاای  اساس طبقه بندی
ی الروی و شافيرگی از  هرطاول دو افازایش  گيرند. قرار می

در مدیریت  زیستینقطه نظر استفاده عملی از عوامل کنترل 
زمان  توانددليل اینکه می هتواند مهم باشد بتلفيقی آفات می

عای را تحات تااثير قارار     يدو برابر شدن جمعيت دشامن طب 
مناسااب از سااموم  از آن جااا کااه در جهاات اسااتفاده دهااد.

هاای آزمایشاگاهی و   بایست ابتادا در بررسای  شيميایی می
های ای ميزان مناسب سم مصرفی تعيين شود، تستمزرعه

سم شناسی با دزهای مختلف با توجاه باه ميازان توصايه     
زیار   هاای غلظات عه ضروری است. در نهایات  شده در مزر
بایست مورد بررسای قارار گيرناد چارا کاه ایان       کشنده می

توانند اما می ،شوندبا این که باعث مرگ و مير نمیها غلظت
ول زندگی و باروری دشامنان  اجد فراسنجه هایبر با تاثير 
جمعيات دشامنان طبيعای را تحات      و سویاایی  ، اندازهطبيعی

  .(1995ن ر)استارک و وینرگ دتاثير قرار دهن
یافته های بررسی حاضر بار دیگار ضارورت بررسای     

بار روی آفاات و    هاکشتآفاثرات کشندگی و زیرکشندگی 
 یدهااد. در مطالعااهرا  نشااان ماای زیسااتیعواماال کنتاارل 

امامکتين بنزوات های  کش حشرهاثرات زیرکشندگی حاضر، 
د بررسای  ماور  C. carneaروی بالتوری سبز و اسپينوسد

 یزیرکشانده اثارات  کاه   دهاد مای قرار گرفت و نتایج نشان 
بار روی   اماامکتين بنازوات و اسپينوساد    هاای  کاش  حشاره 
داشاته   جزئی بالتوری سبز اثرات منفیهای  فراسنجهبرخی 
در مقایساه باا   مورد آزمایش های  کش حشره. بررسی است

که سموم مورد مطالعه می توانند  دهدمیتيمار شاهد نشان 
گردناد  باعث طوالنی تر شدن مراحل زیستی ناباالغ حشاره   

. در رناد هاا اثارات منفای ندا    فراسانجه ولی بار روی ساایر   
های مورد مطالعه بر اساس طبقاه بنادی   کشحشره مجمو ،
IOBC گيرناد و  ضرر قرار مای های بیکشدر گروه حشره

توان از ایان  د و مینباشمی زیستیسازگار با عوامل کنترل 
ت در مدیریت تلفيقی آفات استفاده نمود. با این حاال  ترکيبا

با توجه باه برخای اثارات منفای ایان ترکيباات بهتار اسات         
ها زمانی صورت سذیرد که دشمنان طبيعای  کشکاربرد آفت

 قرار گيرند. هاکشآفتکمتر در معر  
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Abstract  

The common green lacewing, Chrysoperla carnea (Stephens) is known as an important biological 

control agent. In this study, the effects of field recommended concentrations of emamectin benzoate 

and spinosad were evaluated on the biological parameters of C. carnea. Bioassay tests were done on 

second instar larvae of green lacewing by contact residue method at 26±1 C , 70±5% RH and a 

photoperiod of 16:8 h. (L:D) The results showed that the tested insecticides at recommended field 

concentration had negligible toxicity on second instar larvae of green lacewing and according to IOBC 

standard method, emamectin benzoate and spinosad were classified as harmless. Fifty and 240 mg a.i./l 

of emametin benzoate and spinosad (twice recommended field concentration) increased larval duration 

by 7.7 and 15.5 % and pupal duration by 7.6 and 11.4 % compared with control, respectively. These  

insecticides increased larval mortality rate significantly compared with control but they did not affect 

pupal mortality rate. Fecundity, fertility and adult longevity were not affected significantly by tested 

insecticides compared with control. Results showed that tested insecticides had low adverse effects on 

the green lacewing. Therefore, the tested insecticides and green lacewing as biological control agent 

can be used in integrated pest management programs. 

Keywords: Biorational insecticides, Chrysoperla carnea, Integrated Pest Management, Sublethal effects. 

 

 
 


