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 Trichogramma،کشی چند ترکیب روی پارامترهای زیستی زنبورمقایسه اثر حشره

brassicae 
 

 2خلیل طالبی جهرمی و 2قدرت اله صباحی ، 1صدیقه اشتری

 
 ،پزشکی. گروه گیاه2 ایران. ،اراک کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان مرکزی، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات پزشکی، مرکزگیاه تحقیقات . بخش1

  ایران. ،کرج ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 18/47/1311تاریخ پذیرش:                                   12/12/1318تاریخ دریافت: 

 چکیده

تحت تاثیر فرنگی، پره مینوز گوجهدشمنان طبیعی شب از  Trichogramma brassicaeزنبور مراحل نابالغدر این مطالعه 

ید و اپرامکتین، امامکتین بنزوات، استامیکش آبچهار حشرهشده توصیه غلظتای و نصف شده مزرعهتوصیهغلظت 

 Sitotroga cerealella،پره بید غالتشبهای شرایط آزمایشگاهی و روی تخمزنبور پارازیتوئید در . قرار گرفتندفلوبندیامید 

و  ستفاده شدا یدئپارازیتواین  (شفیرگی و شفیرگیالروی، پیش) مراحل نابالغتیمار وری برای غوطهروش از پرورش یافت. 

 نتایج نشان داد که . مورد بررسی قرار گرفت و نسبت جنسی طول عمر ،پارازیتیسممیزان  ،ظهورکاهش در  درصد

را در مقایسه  پارامترهای زیستی زنبورای شده مزرعهغلظت توصیه ویژهبه ومورد مطالعه های کشحشره از های مذکورغلظت

 یره و شفیرهشفالرو، پیش رشدی در مراحلای فلوبندیامید شده مزرعهکاربرد غلظت توصیه با شاهد تحت تاثیر قرار دادند.

 ،33/44 ± 48/2)و  درصد ظهور در نسل صفر (48/48±24/2و 94/81±18/2، 88/91±44/1)باعث  ترتیبزنبور به

شده در غلظت توصیهآبامکتین  قرار گرفت. 1و در گروه  شددرصد ظهور در نسل یک  (78/88± 94/3و 28/84 ± 84/3 

 (44/74± 42/3 و 88/71± 11/1، 88/77± 37/1)با به ترتیب  زنبور شفیره و شفیرهالرو، پیش رشدی در مراحلای مزرعه

بندی رده 2 گروهدر درصد ظهور در نسل یک ( 49/78± 84/2و  38/72 ± 28/4 ، 42/77± 14/1) درصد ظهور در نسل صفر و

نسبت به درصد دیگر مراحل رشدی و در بعضی  1 گروهدر  رشدی ید نیز در بعضی مراحلاپروات و استامیبنز. امامکتین شد

ها به ترتیب کشبیشترین و کمترین تاثیر سوء آفت مورد سایر پارامترها نیزدر  بندی شدند.رده 2 گروهدر کاهش در ظهور، 

برای لیل سمیت کمتر داز فلوبندیامید بهترکیبات مذکور از میان نتایج نشان داد که  مربوط به آبامکتین و فلوبندیامید بود.

 استفاده نمود.   توانمی اندارپولکبالمدیریت تلفیقی آفات  دشمن طبیعی جهت

  .، اثرات جانبیهای زیستی، تریکوگراما، سمیتپارامتر، هاکشحشره: کلیدی هایواژه
 

                                                           
 :صدیقه اشتری، مسئول مکاتبات aroya95@gmail.com  

mailto:aroya95@gmail.com
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 :مقدمه

جهت کنترل آفات  هاکشاز حشره درستاستفاده نا

 آلودگیهای مقاوم، ظهور ژنوتیپباعث  دارانپولکبال

 شودمی تدر محصوال آنهامانده باقی ایجاد محیط و

(Siqueira et al.,2001.)  زنبورهای تریکوگراما از 

 214دودا ح .های پارازیتوئید در دنیا هستندین گونهترموفق

ه عنوان دشمنان طبیعی طیف ب از این زنبورهاگونه 

احی در بیشتر نو هاای از آفات کشاورزی و جنگلگسترده

طور گسترده و گونه به 12روند و حداقل شمار میدنیا به

وند. شهای کنترل بیولوژیکی استفاده میتجاری در برنامه

 لزنبورهای تریکوگراما نسبت به بقیه عوامل کنتر

ن دوره یک باشند و چوسرعت قابل تهیه میبیولوژیک به

یه های ثانوسادگی روی میزبانبه ،نسل آنها کوتاه است

های تخم (.Consoli et al., 2010باشند )قابل پرورش می

ها ل تخم سایر حشرات مخصوصاً پروانهخود را در داخ

یضی کشیده و به رنگ سفید شیری ها بدهند، تخمقرار می

باشند. این حشرات عالوه بر یک دورۀ زندگی آزاد در می

انگل داخلی در  ،مرحله حشره کامل در دورۀ بعد از جنین

تخم سایر حشرات بوده و دارای مرحله نشو و نمای الرو 

(Larva) شفیره پیش(Prepupae) ه و شفیر(Pupae)  

عوامل مهمی جهت  این زنبورها .(Pinto, 2006) باشندمی

 اشندبفات در باغات و مزارع میآکنترل بیولوژیک این 

(Hussain et al.,2012) .تعداد زیاد  به اگر این زنبورها

 ها دارندکشفتآسازی شوند اثری مشابه رها

(Parsaeyan et al., 2018.) سیت زنبورهای حسا

قدرت  لها نسبت به آفات به دلیکشتریکوگراما به حشره

 تر بیشتر استزدایی پایینجستجوگری کمتر و سم

(Bhargavi, 2017.)  دن بوتربه دلیل سادهبا این وجود ولی

 از آن ،شیمیایی نسبت به کنترل بیولوژیک کنترل کاربرد

مناسب و  ایبه شیوهکنترل شیمیایی اگر  .شوداستفاده می

ورد مکنترل بیولوژیک  موقع انجام شود تاثیر عواملبه

یشتر ب (.Parsaeyan et al., 2018) یابدبهبود میاستفاده 

ای نشان دادند که مطالعات آزمایشگاهی و مزرعه

های شکتریکوگراما حساسیت باالیی به آفتزنبورهای 

یابی حساسیت ارز (.Sidi et al., 2013دارند ) وسیع طیف

ها یکی از مسایل بسیار مهم کشدشمنان طبیعی به آفت

که  نجاییاز آ .شودتلفیقی آفات محسوب می درکنترل

 منظور بررسی تاثیرها بهکشمعموال دزهای کشنده آفت

وجه گیرد و با تمورد مطالعه قرار می شمنان طبیعیآنها بر د

 به اهمیت دزهای زیرکشنده این ترکیبات، مطالعات تاثیر

 Desneux et) رسددزهای زیرکشنده ضروری به نظر می

al .,2007.) تتغییراها کشآفتکشنده های زیرغلظت 

یراتی کنند که باعث تغیفیزیولوژیکی و رفتاری ایجاد می

ت جنسی، طول عمر و پارازیتیسم، نسبروی میزان ظهور، 

 زنبور .(Costa et al., 2014)گردد دیگر موارد می

 T. brassicae کوگراما های تریترین گونهیکی از مهم

ن را به آتوان شود و میجهت کنترل آفات محسوب می

 (.Madhusudhan, 2014راحتی تکثیر و رهاسازی کرد )

دلیل اینکه مدت هم بهدوام های کمکشاستفاده از حشره

 اریراهکزمان کمتری در تماس با دشمنان طبیعی هستند، 

 باشدفات میآجهت نیل به اهداف کنترل تلفیقی 

(Hussain et al., 2012; Madhusudhan, 2014.) 

آن یک  ءها و منشاکشی از گروه اورمکتینآبامکتین آفت

Streptomycetales( (Burg) : خاکزی به نامباکتری 

) Streptomycetaceae avermitilis Streptomyces 

شود های بیولوژیک محسوب میشکاست و جزء آفت

کلر را تحریک کرده و باعث مرگ های آبامکتین کانال

کش در این آفت (.Fisher and Mrozik, 1989)شود می

ایران برای کنترل کنه زنگار مرکبات و مینوز سبزی و 

این  (.Noorbakhsh, 2018) صیفی توصیه شده است

درصد  34دوام بوده و چون کش جز سموم کمحشره

انده متریکوگراما تحت تاثیر باقیورهای مرگ و میر زنب

کش ایجاد روز پس از کاربرد آفت 8-18بین   کش،آفت

روز از کاربرد این  18پس از  توانشد لذا بنابر احتیاط می

 Ashtari)را رهاسازی نمود  کش زنبور تریکوگراماآفت

et al., 2018.)  مربوط  آبامکتینمشابه نیز بنزوات  امامکتین

https://lpsn.dsmz.de/order/streptomycetales
https://lpsn.dsmz.de/family/streptomycetaceae
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روی  یرتاثکش با این حشرهباشد. ها میاورمکتینبه گروه 

این رای شده و بنابهچهای عصبی مانع از انقباض ماهیسلول

 ,Madhusudhan) کنداز تغذیه الروها جلوگیری می

شده سازمان حفظ جز سموم توصیه کشاین حشره .(2014

باشد و فرنگی میپره مینوز گوجهتات جهت کنترل شبنبا

 ,Noorbakhsh) بیشتر روی مرحله الروی استتاثیر آن 

دوام متوسط بوده و کش جز سموم بااین حشره .(2018

 تحت زنبورهای تریکوگرامامرگ و میر درصد  34چون 

روز پس از کاربرد  19-34بین  کش،مانده آفتتاثیر باقی

ماه کپس از یتوان میلذا بنابر احتیاط  شدکش ایجاد آفت

ی را رهاساز کش زنبور تریکوگرامااز کاربرد این آفت

از سموم  یداپراستامی (.Ashtari et al., 2018) نمود

با اختالل  اشدبشبیه نیکوتین می نئونیکوتینوئیدی است و

یک تحر کولین باعثهای عصبی استیلدر عمل گیرنده

 . این شودشدن و مرگ حشره میفلج عصبی شدید،

-پولکبالکش به طور گسترده برای کنترل آفات حشره

برای  (.Yamada et al., 1999)شود استفاده می داران

های آفت هم در ها و الرو پروانهها، تریپسکنترل شته

 رودکار میتعداد زیادی از گیاهان بهخاک و هم روی 

(Noorbakhsh, 2018.) دوام ش جز سموم بیکاین حشره

ورهای تریکوگراما درصد مرگ و میر زنب 34بوده و چون 

روز پس از  8 ر کمتر ازکش،  دتحت تاثیر باقیمانده آفت

ن پس اتوکش ایجاد شد لذا بنابر احتیاط میکاربرد آفت

کش زنبور تریکوگراما را روز از کاربرد این آفت 8از 

  (.Ashtari et al., 2018)رهاسازی نمود 

ه تماسی گوارشی و متعلق بکش فلوبندیامید یک حشره

یون  در تعادل اختاللگروه دی آمید فتالیک اسید است و 

این  شود.میباعث  1مهار گیرنده ریانودین باکلسیم را 

ای وانهفات پرآکش یک ترکیب موثر جهت کنترل حشره

جز  کشاین حشره(. Das et al., 2017)شود محسوب می

 سازمان حفظ نباتات جهت کنترل  شدههسموم توصی

                                                           
1 Ryanodine receptor 
2 Syngenta  

ر روی باشد و تاثیر آن بیشتفرنگی میپره مینوز گوجهشب

 (. این Noorbakhsh, 2018مرحله الروی است )

درصد مرگ  34بوده و چون  دوامبیکش جز سموم حشره

 ه ماندتحت تاثیر باقی زنبورهای تریکوگراماو میر 

کش آفت ردپس از کارب روز 8 در کمتر ازکش، آفت

از کاربرد  روز 8توان پس از احتیاط میلذا بنابر  شدایجاد 

کش زنبور تریکوگراما را رهاسازی نمود این آفت

(Ashtari et al., 2018.)  طبق دستورالعملIOBC  

 بندیکاهش در ظهور گروه ها بر اساس درصدکشحشره

درصد بود  34ر ظهور کمتر از کاهش د شدند. اگر درصد

 84زیان، بین درصد کم 44تا  34زیان، بین یبکش حشره

آور درصد زیان 11ن متوسط و بیشتر از درصد زیا 11تا 

 ,.Sterk et al., 1999; Costa et al) ارزیابی گردید

2014.)  

های کشبررسی سمیت حشرههدف پژوهش حاضر 

ندیامید ید و فلوباپرامکتین، امامکتین بنزوات، استامیآب

 تریکوگرامازنبور  زیستی یروی پارامترها

تا با انتخاب بود   Trichogramma  brassicaeگونه

عی و باالیی برای دشمنان طبیکشی که ایمنی نسبتا حشره

ن عامل کنترل ، بتوان از آن همراه با ایداردزیست محیط

 های مدیریت تلفیقی آفات بیولوژیک در برنامه

 داران  استفاده نمود.پولکبال

 

 :هاشمواد و رو

 هایکشحشرهاز فرموالسیون تجاری ها در آزمایش

 یداپراستامی و (EC 1.8% ®Vertimec)آبامکتین 

)20%®Mospilan) گرگان سمساخت شرکت گل 

 و (WG  ®ProclimFit %50) بنزوات امامکتین و )ایران(

 ساخت شرکت (WG 20% ®Takumi)فلوبندیامید 

 استفاده شد. یسئسو کشور 2سینجنتا
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  ها درآزمایش

 ها درزنبورشهر اراک انجام شد.  ،طبیعی استان مرکزی
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درجه سلسیوس،  28±1دمای ) با شرایطاتاقک رشد 

ساعت  19درصد و دوره نوری  94±14رطوبت نسبی 

های بید غالت تخم روی( ساعت تاریکی 8روشنایی و 

Sitotroga cerealella Oliv  پرورش یافتند. 

های بید رون تخمدT. brassicae  رزنبو مراحل نابالغ

 روشبه هاکشبه وسیله حشره IOBCطبق استاندارد غالت 

و نصف  3ایشده مزرعهدر دو غلظت توصیه وریغوطه

ن مامکتیگرم بر لیتر(، امیلی  484و  1844آبامکتین ) 7آن

 844د )یاپراستامیبر لیتر(، گرم میلی 844و  1444بنزوات )

  284و  844( و فلوبندیامید )گرم بر لیترمیلی 284و 

ب مقطر . از آتیمار شدند در شش تکرارگرم بر لیتر( میلی

، دلیل اینکه مراحل الرویبهتیمار شاهد استفاده شد.  برای

با روزهای  مصادف ،شفیرگی و شفیرگی پارازیتوئیدپیش

توی های محکارتسوم، ششم و نهم پس از پارازیتیسم بود 

عدد تخم پارازیته شده بید غالت در هر یک از این 174

ور ها غوطهکشثانیه در محلول حشره 14ا به مدت روزه

به مدت سه شدن پس از خشکشده تیمار هایتخم شدند.

های آزمایش لوله واردساعت تحت شرایط آزمایشگاهی، 

مذکور تا زمان در اتاقک رشد با شرایط سپس و  شدند

 گیریپارامترهای اندازه نهایتدر  .ندنگهداری شد ظهور

 در نسل ظهور، پارازیتیسم و طول عمرمیزان شده شامل 

 رد)ماده به کل(  ظهور و نسبت جنسینیز میزان و  صفر

مرحله بالغ هم تحت تاثیر دو غلظت  یک بودند.نسل 

ر دلیل مرگ و میهای مذکور قرار گرفت ولی بهکشحشره

همین دلیل فقط دامه آزمایش وجود نداشت بهباال امکان ا

ی جانبجهت ارزیابی اثرات  مراحل نابالغ بررسی شدند.

بالغ  هایمادهعدد از  34،ماندهها روی افراد زندهکشهحشر

ید بشده های تیمارکرده که از تخمگیریروزه و جفتیک

روز پس از پارازیتیسم خارج  1و  9، 3در تیمارهای  غالت

به  وطور تصادفی از هر تیمار انتخاب و جداگانه ، بهندشد

تخم بید غالت  عدد144حاوی در ظروف صورت انفرادی 

ده شاتاقک رشد با شرایط کنترلدر شرایط  پارازیته نشده

                                                           
3 Half Recommended Dose 

 . پس از این مدت زنبورهایقرار گرفتساعت  78به مدت 

ته داش ها جدا و تا مرگ آخرین زنبور نگهانفرادی از تخم

میزان محاسبه گردید.  0Fشد و در نهایت طول عمر نسل 

راد بالغ ها تا ظهور افاین تخم ها تعیین شد وپارازیتیسم تخم

اتاقک رشد قرار گرفت. پس از خروج زنبورها  در 1Fنسل 

. شد تعیین 1F)ماده به کل( و نسبت جنسی  1Fمیزان ظهور 

با  کاهش در ظهور درصدیا   Rسمیت، گروهجهت تعیین 

 استفاده از این معادله محاسبه شدند: 

𝑅(%) = (1 −
𝑓

𝑡
) × 100 

کش،میزان ظهور در هر تیمار حشره میانگین =  f 

t = میزان ظهور در تیمار شاهدمیانگین 

های سازی دادهبرای نرمال ریشه دوم آرک سینوساز 

کامال  طرح روشبهها آزمایش .گردیداستفاده  درصدی

 روش بهو  SPSSنرم افزار  باها داده. ندانجام شد تصادفی

 در چهار سطح کشنوع آفت با دو فاکتورفاکتوریل 

و  بندیامید(ید و فلواپرامکتین، امامکتین بنزوات، استامی)آب

 ای وشده مزرعه)شاهد، غلظت توصیه هاکشغلظت آفت

. دنتجزیه و تحلیل شد ای(شده مزرعهنصف غلظت توصیه

  جهت درصد 8داری یدر سطح معن LSD از آزمون

  شد.ها استفاده میانگین بندیهگرو

 

 :نتایج

  F0نسل ها روی درصد ظهور کشآفت اثر -1
 مرحله الروی

که اثر  ان دادفاکتوریل نشنتایج حاصل از تجزیه واریانس 

( و F)60,3(=0.0001P, 65.51=کش )دو فاکتور نوع آفت

( هرکدام F)60,2(=0.001P, 663.200=کش )غلظت آفت

و ددار بود. اثر متقابل روی درصد ظهور معنی تنهاییبه

کش و غلظت آن روی درصد ظهور فاکتور نوع آفت

کمترین میزان 60,6(F .)(=P, 16.38=0.0001دار بود )معنی

و 23/82کاهش ) خروج در تیمار آبامکتین با درصد

4 Recommended Dose 
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( نسبت به شاهد و بیشترین آن در تیمار فلوبندیامید 32/74 

( نسبت به شاهد مشاهده 18/24و 77/28با درصدکاهش )

 (.1)جدول  شد

 شفیرگیمرحله پیش

F)3, 60(=120.78 ,کش )اثر دو فاکتور نوع آفت

=0.0001P2, 60(=487.85 ,کش )( و غلظت آفت(F

P=0.001دار معنیتنهایی روی درصد ظهور ( هرکدام به

روی  کش و غلظت آند. اثر متقابل دو فاکتور نوع آفتبو

F)60,6(=30.23 ,ود )بدار معنینیز درصد ظهور 

P=0.0001.) ن ومیزان خروج زنبورها در تیمار آبامکتی 

ند. داری با یکدیگر نداشتامامکتین بنزوات اختالف معنی

مذکور از تیمار  غلظتکمترین میزان خروج در هر دو 

( 39/73و  37/74آبامکتین به ترتیب با درصدکاهش )

نسبت به شاهد و بیشترین آن در تیمار فلوبندیامید با 

 ( نسبت به شاهد مشاهده شد19/4و  24/13درصدکاهش )

 (.1)جدول 

 مرحله شفیرگی

F)3, 60(=128.66 ,کش )نوع آفت تاثیر فاکتورهای

=0.0001P2, 60(=527.35 ,کش )( و غلظت آفت(F

P=0.0001روی در این مرحله رشدی تنهایی ( هرکدام به

ثر متقابل دو فاکتور نوع آفتدار بود. ادرصد ظهور معنی

F)6, دار بود )معنی همکش و غلظت آن روی درصد ظهور 

0.0001=P, 32.29=)60 .) کمترین میزان خروج در تیمار

به  ( نسبت88/87و  71/81کاهش ) آبامکتین با درصد

شاهد و بیشترین آن در تیمار فلوبندیامید با درصدکاهش 

 (.1)جدول  ( نسبت به شاهد مشاهده شد37/17و  28/24)

به ) بامکتین و امامکتین بنزواتآ  IOBCبر اساس استاندارد

مه در ه ای(ی مرحله شفیره در نصف غلظت مزرعهاستثنا

ارزیابی گردیدند.  زیانکم غلظتمراحل و در هر دو 

و در مرحله  غلظتدر مرحله الروی در هر دو  یداپراستامی

 ه موارد و در بقی زیانکمای مزرعه غلظتشفیرگی در 

ارزیابی شد. فلوبندیامید در همه مراحل و در هر  زیانبی

 .ارزیابی گردید زیانمذکور بی غلظتدو 

  F1 نسل ها روی درصد ظهورکشآفت اثر -2
 مرحله الروی

که اثر  ان دادفاکتوریل نش تجزیه واریانس نتایج حاصل از

( و F),243(=0.0001P, 16.37=کش )دو فاکتور نوع آفت

ام کد( هرF)24,2(=P, 148.67.0=0010کش )آفت غلظت

د. اثر متقابل دو دار بوتنهایی روی درصد ظهور معنیبه

کش و غلظت آن روی درصد ظهور معنیفاکتور نوع آفت

تیمارهای آبامکتین و  24,6(F.)(=P, 4.13=0.005دار بود )

ری نداشتند. داین بنزوات با یکدیگر اختالف معنیامامکت

 د و فلوبندیامید نیز اختالف یاپربین تیمارهای استامی

داری مشاهده نشد.کمترین میزان خروج در تیمار معنی

( نسبت به شاهد 41/78و 91/81آبامکتین با درصدکاهش )

و  42/27کاهش تیمار فلوبندیامید ) و بیشترین آن با درصد

 ای وشده مزرعهتوصیه غلظت( نسبت به شاهد در 17/11

 (.1)جدول  نصف آن مشاهده شد

 شفیرگیمرحله پیش

24,3(F )(=0.0001P, 14.73=کش )اثر دو فاکتور نوع آفت

( روی F)24,2(=P, 53.39=0.0001کش )غلظت آفت و

-تدو فاکتور نوع آفد. اثر متقابل دار بودرصد ظهور معنی

دار بود کش و غلظت آن روی درصد ظهور معنی

(0.009=P, 3.71=)24,6(F.)  میزان خروج زنبورها در تیمار

ا داری بن و امامکتین بنزوات اختالف معنیآبامکتی

وات نیز با نزید و امامکتین باپریکدیگر نداشتند. استامی

د و یاپرداری نداشتند. استامییکدیگر اختالف معنی

روج هم اختالفی نداشتند. کمترین میزان خفلوبندیامید نیز با

با  ترتیبمذکور از تیمار آبامکتین به غلظتدر هر دو 

( نسبت به شاهد و بیشترین 42/78و  44/88درصدکاهش )

( 88/12و  49/19آن در تیمار فلوبندیامید با درصدکاهش )

 .(1)جدول  نسبت به شاهد مشاهده شد

 مرحله شفیرگی

F)24,3(=23.71 ,کش )تاثیر فاکتورهای  نوع آفت

=0.0001P24,2(=41.56 ,کش )( و غلظت آفت(F

P=0.0001 تنهایی در این مرحله رشدی روی به( هر کدام

 د. اثر متقابل دو فاکتور نوع بودار معنی درصد ظهور
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 دار بودروی درصد ظهور معنینیز کش و غلظت آن آفت

(0.001=P, 5.99=)24,6(F.) فراد بالغ از در میزان ظهور ا

امکتین با شده آبتوصیه غلظتشده با مرحله شفیرگی تیمار

داری داشت. اهد اختالف معنیهمه تیمارها و تیمار ش

ف نزوات نیز با یکدیگر اختالید و امامکتین باپراستامی

یامید با تیمار شاهد اختالف داری نداشتند. فلوبندمعنی

ا هکشای آفتمزرعه غلظتداری نداشت. در نصف معنی

ه دداری بین همه تیمارها و آبامکتین مشاهنیزاختالف معنی

اری داید اختالف معنیپرشد. امامکتین بنزوات و استامی

ا تیمار شاهد هم و ب ید و فلوبندیامید نیز بااپرنداشتند. استامی

 رداری نداشتند. کمترین میزان خروج داختالف معنی

( نسبت 74/72و  83/78کاهش ) تیمار آبامکتین با درصد

به شاهد و بیشترین آن در تیمار با فلوبندیامید با 

 ( نسبت به شاهد مشاهده شد41/2و  11/4درصدکاهش )

  (.1)جدول 

هر  شفیره و شفیره وامکتین در هر سه مرحله الرو، پیشآب

رفته با توجه به میزان کاهش در ظهور، کاربه غلظتدو 

ارزیابی شد. امامکتین بنزوات نیز در همه مراحل  زیانکم

در  بود. این ترکیب زیانمذکور کم غلظتو در هر دو 

د. ارزیابی گردی زیانبیدر هر دو غلظت  رگیمرحله شفی

ر مرحله شده دغلظت توصیه به استثناینیز  یداپراستامی

امید فلوبندیزیان بود. در بقیه مراحل بیو زیان الروی کم

ارزیابی گردید. زیانمراحل بی همهدر 

 

از مراحل نابالغ )الرو،    T. brassicaeزنبور F1و نسل  F0حشرات کامل نسل  و درصد کاهش در ظهور میزان ظهور )%( -1جدول 

امکتین، های ابکشحشره HRDای شده مزرعهو نصف غلظت توصیه RDای شده مزرعههای توصیهشده با غلظتتیمارشفیره و پیش

 .ره(شفیید و فلوبندیامید اپرامامکتین بنزوات، استامی
Table 1. Emergence rate (%) and reduction in emergence percentage T. brassicae adult of F0 and F1 from 

immature stages. (larva, prepupa and pupa) treated to RD (Recommended Dose) and HRD (Half Recommended 

Dose) of abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid and flubendiamide. 
 

اند در ی که با حروف متفاوت مشخص گردیدههایمیانگین باشد.خطای استاندارد می ±برابر با میانگین تکرار  )درصد ظهور( دست آمده برای هر ستوند به اعدا*

 دار دارند.اختالف معنی LSDآزمون  %8سطح 

زیان درصد کاهش در ظهور بی 34زیر  -1باشد. گروه بندی تیمار میاعداد ردیف دوم به ترتیب از سمت چپ به راست مربوط به درصد کاهش در ظهور و گروه**  

 آور.درصد زیان 11بیشتر از   -7درصد زیان متوسط گروه  11تا  84 -3زیان گروه درصد کم 41تا  34بین  -2گروه 

 
* The number obtained for each column is equal mean±SE. means in a columns followed by different letters are significantly different 

in %5 LSD test. 
**The numbers in the second row, respectively, from left to right, are related to the percentage of decrease in emergence and grouping 

of treatment. class1 – harmless (E<30%), class 2 – slightly harmful (30 ≤ E ≤ 79%), class 3 – moderately harmful (80 ≤ E ≤ 99%) and 

class 4 – harmful (E>99%). 

Pupae HRD Pupae RD Prepupae HRD Prepupae RD Larvae HRD Larvae RD Generation Treatment 

44.58±1.98a 
54.85  2 

40.00±3.02a 
59.49  2 

53.33±2.26a 
43.36  2 

49.58±1.19a 
47.34  2 

49.17±2.24a 
47.32    2 

44.58±1.34a 
52.23   2 

0 Abamectin 

67.08±1.15b 

29.07  1 
61.25±1.57b 

37.97  2 
56.67±1.43a 

39.81  2 
51.67±1.29a 

45.13  2 
54.17±2.26b 

41.96  2 
50.00±1.35b 

46.43  2 
 Emamectin  

73.75±2.02c 
22.02  1 

70.42±1.88c 
28.69  1 

69.58±1.42b 
26.10  1 

65.42±1.36b 
30.52  2 

65.00±1.89c 
30.35  2 

60.42±0.87c 
35.27  2 

 Acetamiprid 

84.58±1.87d 
14.34  1 

78.75±2.20d 
20.25  1 

86.67±2.64c 
7.96  1 

81.67±2.15c 
13.27  1 

73.75±2.07d 
20.98 1 

69.58±1.07d 
25.44 1 

 Flubendiamid 

98.75± 0.72e 98.75± 0.72e 94.17±0.99d 94.17±0.99d 93.33± 1.26 e 93.33± 1.26 e  Control 

54.89±5.42a 

42.40 2 

48.76±2.87a   48.83 

2 

49.02±7.00a    48.72  

2 

42.35±7.28a    

55.70  2 

50.90±5.07a   

45.01  2 

44.72±1.97a     

51.69  2 

1 Abamectin 

79.83±7.07b 

16.23 1 

71.00±2.21b  25.50  

1 

62.82±5.11ab   

34.29  2 

56.78±3.26ab  

40.61 2 

53.05±4.6a     

42.69  2 

46.66±4.14a    

49.59   2 

 Emamectin  

82.85±2.58bc 
13.061 

76.60±4.45b  19.62  
1 

76.19±6.36bc    
20.30 1 

72.20±6.50bc  
24.48 1 

65.21±1.63b   
29.56  1 

60.72±3.03b    
34.41  2 

 Acetamiprid 

92.72±2.39bc 

2.71 1 
95.30±3.26c 

88.45±3.60c   7.19    

1 
95.30±3.26c 

83.60±4.45cd    

12.55 1 
95.60±2.49d 

80.25±3.57cd  

16.06 1 
95.60±2.49d 

74.11±1.83b   

19.94  1 
92.57±3.1c 

70.33±2.78b    

24.02  1 
92.57±3.1c 

 Flubendiamid 

 
Control 
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  F0 نسل ها روی میزان پارازیتیسمکشآفت اثر -3
 مرحله الروی 

F,3)24(=93.23 ,)کش تاثیر فاکتورهای نوع آفت

=0.0001P)  24,2(=235.98 ,) کشو غلظت آفت(F

P=0.0001) تنهایی در این مرحله رشدی روی هر کدام به

وع د. اثر متقابل دو فاکتور ندار بومعنی میزان پارازیتیسم

ار بود دمعنی میزان پارازیتیسمکش و غلظت آن روی آفت

(0.0001=P, 23.38=)24,6(F.)  کمترین و بیشترین تعداد

لوبندیامید و ف تخم پارازیته به ترتیب در تیمار آبامکتین

  .(2)جدول  مشاهده شد

 مرحله پیش شفیرگی

و  243,(F)(=0.0001P, 29.46=)کش فاکتورهای نوع آفت

هرکدام  24,2(F)(=P, 128.13=0.0001) کشغلظت آفت

میزان پارازیتیسم تنهایی در این مرحله رشدی روی به

غلظت  کش ود. اثر متقابل دو فاکتور نوع آفتبودار معنی

F)24,6(=7.41 ,دار بود )معنی میزان پارازیتیسمآن روی 

P=0.0001.) و  نمیزان پارازیتیسم در تیمارهای آبامکتی

داری نداشتند. میزان امامکتین بنزوات اختالف معنی

  و فلوبندیامید نیز اختالف یداپراستامیپارازیتیسم در 

 .(2)جدول  داری نداشتندمعنی

 مرحله شفیرگی 

و  24(3,F)(=0.0001P, 66.95=)کش فاکتورهای نوع آفت

هرکدام  24(2,F)(=0.0001P, 197.23=) کشغلظت آفت

رشدی روی میزان پارازیتیسم  تنهایی در این مرحلهبه

ظت غل کش واثر متقابل دو فاکتور نوع آفت دار بود.معنی

F,6)24(=16.75 ,)دار بود آن روی میزان پارازیتیسم معنی

P=0.0001.) و فلوبندیامید اختالف  یداپراستامی 

موارد کمترین تعداد تخم داری نداشتند. در همهمعنی

ه شده مربوط به تیمار آبامکتین و بیشترین آن مربوط بتیمار

مرحله  ،شده. با توجه به تعداد تخم پارازیتهفلوبندیامید بود

شفیره این گونه تریکوگراما به آبامکتین، امامکتین و 

فیره آن شحساسیت بیشتری دارد و مرحله پیش فلوبندیامید

 .(2)جدول  تر استحساس یداپراستامیبه 

 

از مراحل نابالغ )الرو،   F0 T. brassicaeبه ازای هر فرد ماده نسل ساعت  78پس از شده های پارازیتهمیانگین تعداد تخم -2جدول 

امکتین، امامکتین های ابکشحشره HRDای و نصف غلظت مزرعه RDای شده مزرعههای توصیهشده با غلظتفیره و شفیره( تیمارشپیش

 .ید و فلوبندیامیداپربنزوات، استامی

Table 2. Mean of number of parasitized eggs after 48 hours for per female of T. brassicae F1 from immature 

stages (larva, prepupa and pupa) treated to to RD (Recommended Dose) and HRD (Half Recommended Dose) of 

abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid and flubendiamide. 

Pupae HRD Pupae RD Prepupae HRD Prepupae RD Larvae HRD Larvae RD Treatment 

10.87±0.92a 8.87±1.02a 14.33±1.96a 11.83±1.44a 13.10±1.00a 10.53±0.33a Abamectin 
16.00±1.70b 14.30±0.55b 19.67±1.56a 16.80±0.61b 17.23±1.18b 15.07±1.21b Emamectin  
28.5±0.96c 26.93±1.52c 26.47±2.09b 24.47±2.03c 27.73±0.52c 25.7±1.18c Acetamiprid 
29.60±0.95c 28.23±1.01c 31.03±2.00b 29.83±1.04d 33.27±0.55d 32.2±1.48d Flubendiamid 
36.47±1.64d 36.47±1.64d 37.70±1.55c 37.70±1.55e 37.00±1.37e 37.00±1.37e Control 

آزمون  %8اند در سطح حروف متفاوت مشخص گردیدههایی که با میانگین باشد.خطای استاندارد می ±دست آمده برای هر ستون برابر با میانگین تکرار د بهاعدا*

LSD دار دارند.اختالف معنی 

* The number obtained for each column is equal mean±SE. means in a columns followed by different letters are significantly different 
in in %5 LSD test. 

 
  F0 ها روی طول عمر نسلکشآفت اثر -4

 مرحله الروی

F)24,3(=17.93 ,)کش تاثیر فاکتورهای نوع آفت

=0.0001P) 24,2(=398.35 ,) کشو غلظت آفت(F

P=0.0001) تنهایی در این مرحله رشدی روی هرکدام به

ش کد. اثر متقابل دو فاکتور نوع آفتبو دارمعنی طول عمر

دار بود معنی طول عمر میزانو غلظت آن روی 

(0.003=P, 4.56=)24,6(F.)  تیمارهای امامکتین بنزوات و
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 لظتغداری نداشتند. در نصف اختالف معنی یداپراستامی

 داریاختالف معنی یداپراستامیامامکتین بنزوات و 

د نیز و فلوبندیامی یداپراستامینداشتند و بین تیمارهای 

نشد. کمترین میزان طول عمر داری مشاهده اختالف معنی

در تیمار آبامکتین و بیشترین آن در تیمار فلوبندیامید 

 .  (3)جدول  مشاهده شد

 مرحله پیش شفیرگی

F)24,3(=20.76 ,)کش تاثیر فاکتورهای نوع آفت

=0.0001P) 24,2(=351.17 ,) کشو غلظت آفت(F

P=0.0001) تنهایی در این مرحله رشدی روی هرکدام به

ش کد. اثر متقابل دو فاکتور نوع آفتدار بومعنی عمرطول 

دار بود معنی طول عمرو غلظت آن روی میزان 

(0.001=P, 5.2=)24,6(F.)  طول عمر افراد بالغ از در میزان

ده شتوصیه غلظتشده با شفیرگی تیمارمرحله پیش

ن و امامکتین بنزوات بین تیمارهای آبامکتی ایعهمزر

داری مشاهده نشد. بین امامکتین بنزوات و اختالف معنی

 همچنین  .هم اختالفی مشاهده نشد یداپراستامی

 و فلوبندیامید نیز اختالفی نداشتند. در میزان یداپراستامی

ده با ششفیرگی تیمارطول عمر افراد بالغ از مرحله پیش

یمارها و تیمار شاهد ای بین همه تزرعهم غلظتنصف 

مشاهده شد. کمترین میزان طول عمر داری اختالف معنی

در تیمار آبامکتین و بیشترین آن در تیمار فلوبندیامید 

 . (3)جدول  مشاهده شد

 مرحله شفیرگی

F)24,3(=30.15 ,)کش تاثیر فاکتورهای نوع آفت

=0.0001P) 24,2(=387.8 ,) کشو غلظت آفت(F

P=0.0001) تنهایی در این مرحله رشدی روی هر کدام به

د. اثر متقابل دو فاکتور نوع بودار طول عمر معنیمیزان 

دار بود معنی طول عمرکش و غلظت آن روی میزان آفت

(0.0001=P, 7.68=)24,6(F.) فراد بالغ در میزان طول عمر ا

ای مزرعه شدهتوصیه غلظتشده با از مرحله شفیرگی تیمار

ای بین تیمارهای آبامکتین و مزرعه غلظتو نصف 

لوبندیامید و ف یداپراستامیامامکتین بنزوات و همچنین بین 

همه تیمارها با شاهد که نشد درحالیاختالفی مشاهده 

داری داشتند.کمترین میزان طول عمر در اختالف معنی

د مشاهده یتیمار آبامکتین و بیشترین آن در تیمار فلوبندیام

.(3)جدول  شد

 

 

فیره و شفیره( شاز مراحل نابالغ )الرو، پیش T. brassicaeزنبور  F0کامل ماده نسل  هر حشرهمیانگین طول عمر )روز(  -3جدول 

ید اپرمامکتین بنزوات، استامیهای ابامکتین، اکشحشره HRDای و نصف غلظت مزرعه RDای شده مزرعههای توصیهشده با غلظتتیمار

 .و فلوبندیامید
Table 3. Mean of longevity(day) of per adult of T. brassicae F1 from immature stages (larva, prepupa and 

pupa) treated to RD (Recommended Dose) and HRD (Half Recommended Dose) of abamectin, emamectin 

benzoate, acetamiprid and flubendiamide. 

آزمون  %8اند در سطح ی که با حروف متفاوت مشخص گردیدههایمیانگین باشد.خطای استاندارد می ±آمده برای هر ستون برابر با میانگین تکرار دستد بهاعدا*

LSD دار دارند.اختالف معنی 

* The number obtained for each column is equal mean±SE. means in a columns followed by different letters are significantly different 

in %5 LSD test. 

 

 

Pupae HRD Pupae RD Prepupae HRD Prepupae RD Larvae HRD Larvae RD Treatment 

2.13±0.18a 2.00±0.23a 2.17±0.12a 2.03±0.29a 2.27±0.23a 2.07±0.18a Abamectin 
2.6±0.26a 2.53±0.14a 2.93±0.14b 2.7±0.4ab 3.00±0.17b 2.8±0.15b Emamectin  
3.57±0.20b 3.23±0.14b 3.6±0.11c 3.4±0.17bc 3.43±0.24bc 3.03±0.14b Acetamiprid 
4.03±0.14b 3.73±0.20b 4.13±0.11d 3.9±0.11c 3.80±0.21c 3.67±0.18c Flubendiamid 
5.9±0.11c 5.9±0.11c 6.5±0.21e 6.5±0.21d 6.1±0.15d 6.1±0.15d Control 
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  F1 ها روی نسبت جنسی نسلکشآفت اثر -5
 مرحله الروی

 24,3(F)(=0.001P, 7.51=)کش تاثیر فاکتورهای نوع آفت

کدام هر 24,2(F)(=P, 30.99=0.0001) کشو غلظت آفت

دار ینمع نسبت جنسیتنهایی در این مرحله رشدی روی به

روی  کش و غلظت آند. اثر متقابل دو فاکتور نوع آفتبو

در  24,6(F.)(=P, 1.89=0.12دار نبود )معنی نسبت جنسی

میزان نسبت جنسی افراد بالغ )افراد بالغ ماده تقسیم بر کل 

شده با ظاهر شده( از مرحله الروی تیمار افراد نر و ماده

 ای آبامکتین با امامکتین بنزواتشده مزرعهتوصیه غلظت

داشتند. داری نبا فلوبندیامید اختالف معنی یداپراستامیو 

ده شحله الروی تیماردر میزان نسبت جنسی افراد بالغ از مر

ای آبامکتین با امامکتین بنزوات و مزرعه غلظتبا نصف 

و  داری نداشتند. بین تیمار شاهداختالف معنی یداپراستامی

ده داری مشاهو فلوبندیامید اختالف معنی یداپراستامی

کمترین میزان نسبت جنسی در تیمار آبامکتین و  .نشد

 . (7دول )ج بیشترین آن در تیمار فلوبندیامید مشاهده شد

 شفیرگیمرحله پیش

 24,3(F)(=0.00P, 5.74=4)کش تاثیر فاکتورهای نوع آفت

هرکدام  24,2(F)(=P, 15.44=0.0001) کشو غلظت آفت

ار دن مرحله رشدی روی نسبت جنسی معنیتنهایی در ایبه

روی  کش و غلظت آند. اثر متقابل دو فاکتور نوع آفتبو

در  24,6(F.)(=P, 1.45=0.24دار نبود )نسبت جنسی معنی

 گی شفیربت جنسی افراد بالغ از مرحله پیشمیزان نس

 غلظتنصف  ای وشده مزرعهتوصیه غلظتشده با تیمار

ای تیمارهای آبامکتین و امامکتین اختالفی نداشتند. مزرعه

گر هم اختالفی با یکدی یداپراستامیامامکتین بنزوات و 

و شاهد  و فلوبندیامید یداپراستامینداشتند. بین تیمارهای 

هم اختالفی دیده نشد. کمترین میزان نسبت جنسی در 

ید مشاهده متیمار آبامکتین و بیشترین آن در تیمار فلوبندیا

 . (7)جدول  شد

 مرحله شفیرگی

و  243,(F)(=P=3.43 ,0.03)کش تاثیر فاکتورهای نوع آفت

 رکدام ه 24,2(F)(=P=12.61 ,0.0001) کشغلظت آفت

ار دن مرحله رشدی روی نسبت جنسی معنیتنهایی در ایبه

روی  کش و غلظت آند. اثر متقابل دو فاکتور نوع آفتبو

در  24,6(F.)(=P=0.88 ,0.52نبود ) دارنسبت جنسی معنی

ده شفراد بالغ از مرحله شفیرگی تیمارمیزان نسبت جنسی ا

 بین تیمارهای آبامکتین و ایشده مزرعهتوصیه غلظتبا 

امامکتین بنزوات اختالفی دیده نشد. امامکتین بنزوات با 

 داری نداشت. اختالف معنی یداپراستامیتیمار 

و فلوبندیامید با شاهد اختالفی نداشتند. در  یداپراستامی

ده شفراد بالغ از مرحله شفیرگی تیمارمیزان نسبت جنسی ا

 بین میزان نسبت غلظتای در این مزرعه غلظتبا نصف 

و  دیاپراستامیجنسی آبامکتین، امامکتین بنزوات، 

فلوبندیامید اختالفی دیده نشد. تیمارهای امامکتین بنزوات، 

اری دفلوبندیامید با شاهد اختالف معنیو  یداپراستامی

نداشتند. کمترین میزان نسبت جنسی در تیمار آبامکتین و 

 .(7دول )ج بیشترین آن در تیمار فلوبندیامید مشاهده شد
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از  F1  T. brassicaeافراد بالغ نسل ( SE±)  )افراد بالغ ماده تقسیم بر کل افراد نر و ماده ظاهر شده( نسبت جنسی  میانگین  -7جدول 

 HRDای شده مزرعهنصف غلظت توصیه وRD ای شده مزرعههای توصیهشده با غلظتفیره و شفیره( تیمارش)الرو، پیشمراحل نابالغ 

 .ید و فلوبندیامیداپرامکتین، امامکتین بنزوات، استامیبآهای کشحشره

Table 4. Mean ± SE of sex ratio [∑ female/ ∑  (female and male)] of adult T. brassicae F1 from immature 

stages (larva, prepupa and pupa) treated to RD (Recommended Dose) and HRD (Half Recommended Dose) of 

abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid and flubendiamide. 
Pupae HRD Pupae RD  Prepupae HRD     Prepupae RD        Larvae HRD        Larvae RD Treatment 
0.44±0.04a 0.42±0.02a 0.37±0.01a 0.36±0.02a 0.39±0.05a 0.37±0.03a Abamectin 
0.48±0.02ab 0.46±0.03ab 0.43±0.03ab 0.40±0.03ab 0.44±0.05ab 0.42±0.01a Emamectin  
0.52±0.01ab 0.51±0.01bc 0.50±0.04bc 0.48±0.02bc 0.52±0.04abc 0.50±0.03b Acetamiprid 
0.53±0.03ab 0.53±0.02bc 0.56±0.02c 0.54±0.02c 0.53±0.02bc 0.52±0.02b Flubendiamid 
0.57±0.03b 0.57±0.03c 0.59±0.06c 0.59±0.06c 0.60±0.01c 0.60±0.01c Control 

آزمون  %8اند در سطح ی که با حروف متفاوت مشخص گردیدههایمیانگین باشد.خطای استاندارد می ±آمده برای هر ستون برابر با میانگین تکرار دستد بهاعدا*

LSD دار دارند.اختالف معنی 

* The number obtained for each column is equal mean±SE. means in a columns followed by different letters are significantly different 

in %5 LSD test. 

 

:بحث  

های آبامکتین، امامکتین کشنتایج اثرات حشره

غ روی مراحل نابال ید و فلوبندیامیداپرت، استامیبنزوا

تفاده سای بین ترکیبات مورد اتواند مقایسهتریکوگراما می

یقی در قالب کنترل تلف تربرای انتخاب ترکیبی مناسب

آفات باشد. نتایج نشان داد که حساسیت مراحل نابالغ 

تریکوگراما به آبامکتین و امامکتین بنزوات بیشتر از 

ی در محققین زیاد ید بوده است.اپریامید و استامیفلوبند

مورد حساسیت بیشتر مراحل بالغ تریکوگراما نسبت به 

ن را الیه محافظ نظر کرده و دلیل آ بالغ آن اظهارنامرحله 

آبامکتین و  (.Knutson, 2005) اندکوریون ذکر کرده

 ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر منفی را رویفلوبندیامید به

گذاشتند. در مورد میزان  T. brassicae پارامترهای زیستی 

ک و ی گروهظهور نسل صفر و یک فلوبندیامید در 

 دو قرار گرفت. فرموالسیون  گروهآبامکتین در 

 نحوه تاثیرشان و سایر خصوصیات آنها ازها، کشآفت

میت تواند در سدوستی نیز میقبیل وزن مولکولی و چربی

الغ بترین مرحله نامعموال حساس آنها تاثیرگذار باشد.

 ها مرحله الروی کشزنبورهای تریکوگراما به آفت

ش کمراحل دیگر نیز بسته به نوع آفت باشد ولی گاهیمی

حساسیت بیشتری از این مرحله رفته ممکن است کاربه

که زنبور در مرحله عنوان مثال هنگامی. بهنشان دهند

ش بیشتر در کاه شفیرگی با آبامکتین تیمار شده بود دلیل

فاصله کوتاه مرحله شفیرگی تا  میزان ظهور افراد بالغ،

نگام ه ظهور نسبت به سایر مراحل بوده و در نتیجه زنبور

ح کش در سطباقیمانده آفتا مقدار بیشتری از ب خروج

وقتی  (.Knutson, 2005)کوریون تماس داشته است 

دو  در معرض T. brassicaeتریکوگراما مراحل نابالغ 

 کش آبامکتین و فلوبندیامید قرار گرفتند، بیشترینفتآ

رگی شفیافراد بالغ نسل یک در مرحله پیش کاهش ظهور

ظهور  فلوبندیامید نیزشده با آبامکتین مشاهده شد. تیمار

ده شکش تیمارلغ که در مرحله الروی با این آفتافراد با

ت تاثیر شده، بیشتر تحدند را نسبت به سایر مراحل تیماربو

 ق در هر دو نسل صفر و یکقرار داد که با نتایج این تحقی

آبامکتین نسبت جنسی را نیز تحت تاثیر باشد. همسو می

  .باشدق حاضر مشابه میکه با نتایج تحقی قرار داد

ها ممکن است باعث افزایش نرزایی در کشحشره

احتمال دارد  (. 2007et alDesneux ,.) تریکوگراما شوند

که بسیاری از زنبورهای پارازیتوئید در زمان جویدن 

از آن مقداری از باقیمانده  کوریون تخم میزبان و خروج

کش مورد استفاده را دریافت کنند که باعث تاثیر حشره

 ,.Parsaeyan et al)آن روی میزان ظهور زنبورها شود 

 کهکش مهم است در صورتیزمان کاربرد حشره (.2018
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کش در مرحله الروی زنبورهای پارازیتوئید استفاده حشره

را داشته  کشبور فرصت متابولیسم و تجزیه حشرهشود، زن

  (et al., 2020داشت بیشتری خواهدو نرخ ظهور 

Tabebordbar )چند نتایج متفاوتی در این خصوص هر

توسط های متنوعی کشاثر حشرهگزارش شده است. 

 شفیره وروی مراحل مختلف رشدی الرو، پیشمحققین 

 Pinto & Platner  Trichogramma شفیره زنبور

exiguum  میزبانروی (Boddie) Helicoverpa zea 

بیان کردند مرحله رشدی زنبور آنها مطالعه گردید. 

 ، تاثیری روی میزان ظهور نداشتپارازیتوئید در زمان تیمار

(Suh et al., 2000) .ر مطالعه دیگری تاثیر غلظت د

 اید و کش ایمیداکلوپرحشرهای ده مزرعهشتوصیه

میت روی مراحل مختلف رشدی کش فن پیروکسیکنه

زارش آنها گبررسی شد.  T. cacoeciae (Marchal) زنبور

های میزبان )بید غالت( کردند که در صورت تیمار تخم

ر ، میزان ظهوحاوی مرحله شفیرگی زنبور پارازیتوئید

روی در مرحله الداری بیشتر از کاربرد به طور معنی زنبور

 واند تفیرگی کاهش یافت که این موضوع میشو پیش

کار های بهکشبرای تجزیه آفتدم توانایی شفیره دلیل عبه

بوط به ر. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج مرفته باشد

در نسل مرحله شفیرگی  درصد کاهش در میزان ظهور

 (.Saber, 2011)باشد در تیمار با آبامکتین مشابه میصفر 
که در مرحله نابالغ با ول عمر زنبورهای ماده بالغ زمانیط

رار داری تحت تاثیر قطور معنیبه ها تیمار شوندکشحشره

 ها روی طول عمر به نوع کشگیرد. تاثیر حشرهمی

 Bayram etگونه پارازیتوئید وابسته است )و کشحشره

al., 2010.) های آبامکتین و کشدر این تحقیق حشره

دیگر  کشطول عمر را نسبت به دو حشرهامامکتین بنزوات 

عداد نتاج ی محققان، تبررس دربیشتر تحت تاثیر قرار دادند. 

ای که در مرحله نابالغ ماده تولیدشده به ازای هر فرد ماده

 داری کاهشطور معنیها تیمار شده بود، بهکشبا حشره

ت تاثیر حتحقیق نسبت جنسی بیشتر تاین که در یافت 

های آبامکتین و امامکتین بنزوات قرار گرفت کشحشره

(Ghorbani et al., 2016.) 

راحل م روی کشپس از بررسی تاثیر چند آفت محققین

 :Hymenoptera) (Nagaraja and Nagarkatti)نابالغ

Trichogrammatidae) T. achaeae،  چنین نتیجه گرفتند

که فلوبندیامید جهت استفاده در برنامه های مدیریت 

. این ر استتآفات نسبت به بقیه ترکیبات مناسبتلفیقی 

های با وجود تفاوت در گونهنتایج با نتایج تحقیق حاضر 

که دلیل آن ممکن است  باشدهمسو میتریکوگراما 

باشد  کشیکسان دو گونه نسبت به این حشره حساسیت

(Granados et al., 2019) .کش از جمله تاثیر چند آفت

 .T  (Riley) فلوبندیامید روی مرحله شفیره تریکوگراما

pretiosum  مورد بررسی قرارگرفت. فلوبندیامید

ها شکنسبت به سایر آفت پارازیتیسم را به میزان کمی

 راین نتیجه نیز باتوجه به سمیت کمت .تحت تاثیر قرار داد

شده در ههای استفادکشحشرهفلوبندیامید نسبت به سایر 

در . (Paiva et al ., 2018)باشد این تحقیق مشابه می

ای امامکتین شده مزرعهای که تاثیر دز توصیهمطالعه

 T. brassicaeبنزوات روی مراحل نابالغ تریکوگراما 
کمترین میزان ظهور افراد بالغ در مرحله  بررسی شد،

 و حاضر همسشفیرگی مشاهده شدکه با نتایج تحقیق 

فلوبندیامید یک (. Parsaeyan et al., 2018باشد )می

های برای گونه کش دی آمیدی است کهحشره

 ,.Chormule et alتریکوگراما سمیت کمی دارد )

ی باراثرات زیان ،گراناس مطالعات پژوهشبر اس .(2014

ید روی زادآوری و باروری افراد اپراز تاثیر استامی

 )Heteroptera: Anthocoridae( )Uhler (ماده

brevis Deraeocoris ها در معرض پس از قرارگیری پوره

گران اظهار . پژوهش( 2006et alKim ,.)آن مشاهده نشد 

 ثلمباری روی تولیداید اثرات زیانپراستامیداشتند که 
(Linnaeus) (Heteroptera: Pentatomidae) 

Picrmeorus bidens  ایجاد نکرد(., et alMahdian 

 Chrysoperlaید سمیت متوسطی برایاپراستامی .(2007

)Chrysopidae(Neuroptera: (Stephens)  carnea 
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 . طبق مطالعات دانشمندان( 2005et alNasreen ,.)داشت 

 اید سمیت متوسط برای پرهای استامیباقیمانده

 et Dongsoonداشت ) Deraeocoris brevis هایپوره

2006 al.,) .مطالعاترفته در این کار به اگر چه حشرات 

حاضر  ند ولی در تحقیقبا تحقیق حاضر کامال متفاوت هست

کتین ید پارازیتیسم را نسبت به آبامکتین و اماماپرنیز استامی

 بنزوات کمتر تحت تاثیر قرار داد.

های کشبا حشرهT. chilonis  (Ishii) شفیره وقتی مرحله

یر افراد مرگ و مامامکتین بنزوات و فلوبندیامید تیمار شد 

همین بود به درصد 34کمتر از  از این مرحله ظاهر شدهبالغ 

زیان ارزیابی شدند که با نتایج بی هاکشدلیل این حشره

ی و برا متفاوتبرای امامکتین بنزوات پژوهش حاضر 

 دلیلهتواند بمی الفباشد. این اختمیفلوبندیامید مشابه 

 Duraimurugan) های تریکوگراما باشدتفاوت در گونه

and lakshminarayana, 2018). 
Sampathkumar and Krishnamoorthy (2013) 

آور زیان T. chilonisرا برای امامکتین بنزوات و آبامکتین 

 کش امامکتین بنزوات برای گونهحشره کردند. ارزیابی

 T. chilonis آور ارزیابی شد زیان در پژوهش دیگری

(Qasim et al., 2018) .تحقیق که در این درحالی

راحل در بعضی از مزیان و امامکتین بنزوات آبامکتین کم

ابی زیان ارزیزیان و در بعضی دیگر بیزندگی زنبور کم

تواند ناشی از تفاوت در گونه که این اختالف می گردید

ن بنزوات امامکتیبا مطالعاتی که در مورد تاثیر  زنبور باشد.

 ،انجام شددر شرایط آزمایشگاهی  T. chilonisروی 

روز پس از  7-8که با رعایت فاصله زمانی  مشخص شد

 ورسازی این زنباقدام به رهاتوان می کشاین آفتکاربرد 

در تحقیقی که در شرایط  .(Bhargavi, 2017) نمود

 کش انجام شدهای برای تعیین پایداری این آفتمزرعه

 دوام متوسط ارزیابیاست امامکتین بنزوات در گروه با 

ین ا است که با نتایج این تحقیق متفاوت است که شده

تفاوت ممکن است به دلیل اختالف در شیوه انجام تحقیق 

تاثیر فلوبندیامید روی میزان  (.Ashtari et al., 2018) باشد

 ،T. chilonisپارازیتیسم افراد بالغ سه گونه تریکوگراما 

T.  pretiosum  و T. japonicum (Ashmead)  که از

مراحل نابالغ تیمار شده خارج شده بودند مورد بررسی قرار 

داده شد و مشاهده شد که فلوبندیامید روی میزان 

 ی گردیدزیان ارزیابزیتیسم تاثیر چندانی نداشته و بیپارا

 ,.Deshmukh et al) باشدکه با نتایج این تحقیق مشابه می

 رپارازیتوئید دای تخم زنبورهای در شرایط مزرعه. (2018

 ها هستند و حتیکشمعرض مقدار غلظت کمتری از حشره

 های گیاهان گذاشته ها در پناهگاه یا زیر برگتخم

شوند که باعث کاهش قرارگیری آنها در معرض می

لذا نیاز به (. Saber et al., 2004شود )ها میکشحشره

 د.باشای میتحقیقات بیشتری در شرایط مزرعهانجام 

اید رپکش فلوبندیامید و استامیدو آفتباتوجه به اینکه 

ن و تیهای آبامککشتاثیر منفی کمتری نسبت به آفت

ه های زیستی تریکوگراما بامامکتین بنزوات روی پارامتر

ط در شرایو همچنین در مطالعات انجام شده  جای گذاشتند

  بندی شدند،دوام گروههای بیکشجزء حشرهای مزرعه

د ایپرروز از کاربرد استامی 8با پس از تقریتوان بنابراین می

شده، زنبورهای های توصیهو فلوبندیامید با غلظت

(.Ashtari et al., 2018سازی کرد )تریکوگراما را رها
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Abstract 

In this study, the immature stages of T. brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) were exposed to the 

recommended field concentration and half of the recommended field concentration of four insecticides 

abamectin, emamectin benzoate, acetamipride, and flubendiamide.  The dipping method was carried out 

for the treatment of immature stages. The percentage decrease in emergence, rate of parasitism, longevity 

and sex ratio were determined. The results show that these concentrations of abamectin, emamectin 

benzoate, acetamipride and flubendiamide, especially the recommended field concentrations, affected the 

biological parameters of the wasp compared with the control. In the flubendiamide treatment with the 

recommended field concentration the percentage emergence of F0 and F1 larval, prepupal and pupal stages 

were (69.58±1.07, 81.67±2.15 and 78.75±2.20) (70.33±2.78, 80.25±3.57 and 88.45±3.60) and were classified 

in class 1 respectively and abamectin with percentage emergence of F0 and F1 (44.58±1.34, 49.58±1.19 

and 40.00±3.02) (44.72±1.97, 42.35±7.28 and 48.76±2.87) were classified in class 2 in all the stages. 

Emamectin benzoate and acetamipride were also classified in some stages as class 1 and in the other stages 

as class 2. Furthermore, the most and the least side effects of other parameters of the pesticides were related 

to abamectin and flubendiamide, respectively. The results reveal that flubendiamide could be recommended 

for the control of butterfly pests in IPM programs due to lower toxicity to natural enemies. 

Keywords: Insecticides, Biological parameters, Trichogramma, Toxicity, Side effects. 
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