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 چکيده

های  یک شکارگر چندخوار است که انتشار جهانی دارد و به آفات مختلف از جمله تخم و پوره   Chrysoperla carneaبالتوری سبز معمولی

  غلظت در    فورونی رادیفلوپو    رونوهگزافلومکش  کند. در این پژوهش اثرات جانبی دو حشرهحمله می   Agonoscena pistaciaeپسیل معمولی پسته

با تغذیه از    C. carneaمیلی لیتر در هزار لیتر آب( روی رشد، تولید مثل و پارامترهای جمعیت بالتوری    700و    500میزان  به ترتیب  بهتوصیه شده )

  (r)د که نرخ ذاتی افزایش جمعیت  کش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داغوطه ور شده در محلول حشره    A.pistaciaeهای پسیل پسته  پوره

  )λ(و نرخ متناهی افزایش جمعیت    -1روز  0.0094±0.08239و    0.0006±0.1119، 0.0066±0.1320ترتیب  به در شاهد، فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون  

 )R0(در سه گروه آماری جداگانه جای گرفتند. همچنین نرخ خالص تولیدمثل    -1روز  0.0102±1.0858و    0.0073±1.1184،  0.0076±1.1411ترتیب  به

اختالف آماری نشان دادند. بر اساس  (12.37±38.04) با هگزافلومورون    (43.03±247.26)و فلوپیرادیفورون    (0.11±357.63))نتاج( در دو تیمار شاهد  

 نداشت.  C. carneaمانی و تولید مثل شکارگر ی قابل توجهی بر زندهاین نتایج، فلوپیرادیفورون بر خالف هگزافلومورون، اثر منف

 پسیل معمولی پسته، حشره کش پارامترهای زیستی،  بالتوری سبز، کليدي: هايواژ
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Abstract 

The common green lacewing, Chrysoperla carnea is a cosmopolitan polyphagous predator, attacking various pests, including eggs and 

nymphs of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae. In this study, side effects of two insecticides, flupyradifurone and 

hexaflumuron, were investigated on the biological parameters of the common green lacewing, C. carnea population by feeding method in 

which pistachio psylla nymphs immersed in the insecticide solution. Results has shown that there were significant differences  among 

treatments for intrinsic rate of natural increase (r), the finite rate of increase (λ) and net reproductive rates (R0) parameters. The results of 

statistical analysis showed that intrinsic rate of natural increase (r) and the finite rate of increase (λ) in control (1.141 1±0.0076, 

0.1320±0.0066), flupyradifurone (1.1184±0.0073, 0.1119±0.0006) and hexaflumoron (0.08239±0.0094, 1.0858±0.0102) d-1 were placed in 

three separate groups. Also, the net reproduction rate in the two treatments of control (357.63±0.11) and flupyradifurone (24 7.26±43.03) 

(offspring) were in the same statistical group which showed a statistical difference with hexaflumoron (38.04±12.37).  According to these 

results, flupyradifurone, in contrast to hexaflumuron, did not have a significant negative effect on r, λ and R0 of C. carnea. 
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 مقدمه

 پسیل معمولی پستتته یتتا شتتیره خشتتک بتتا نتتام علمتتی

A. pistaciaeعنوان یتتک آفتتت بتتومی و کلیتتدی در پستتتهه، ب-

همه ساله باعتتا ایجتتاد های ایران و کشورهای همجوار،  کاری

شتتود خسارت شدید و کاهش کمی و کیفی محصول پسته می

(Mehrnejad, 2010; Samih et al., 2005) . در حتتال حا تتر

هتتای معمتتول های شیمیایی، یکی از روشکشاستفاده از آفت 

کاهش جمعیت این آفت و جلوگیری از زیان آن به باغتتات در  

 هتتایکشآفت . تتتاکنون از (Panahi et al., 2013)باشتتد پسته می

هتتای رشتتد، کننتتدهمختلف فسفره، ترکیبات پیرتروئیدی، تنظیم

ها، ترکیبات نیکوتینوئیدی علیتته ایتتن آفتتت استتتفاده فرمامیدین

ی ستتبز معمتتولی . بالتور(Razavi & Mahdian, 2015)شده است 

C. carnea زی است کتته جاخوار و همهیک شکارگر چند گونه

کنتتد های مختلف کشاورزی و جنگلی زنتتدگی میدر زیستگاه

(Canard and Semeria, 1984). از حشتترات ایتتن شتتکارگر 

های ها و کنه(، تریپسGreeve, 1984ها )با بدن نرم از قبیل شته

، Tetranychidae (Canard & Semeria, 1984)ختتتتانواده 

 زمینی،های مختلتتف، تختتم سوستتک کلتترادوی ستتیب شپشک

Pryas oleae (Bernard) ،Phyllocnistis citrella Stainton  و

(Hübner) Helicoverpa armigera   2021 ,.کند تغذیه می et alAlves ( 

 Muhammad Faisal et al., 2016 ; Pérez-Guerrero et al., 2013) . 

در باغتتات پستتته ایتتران گستتترش  C. carneaبتتالتوری 

های پسیل معمتتولی پستتته های آن به تخم و پورهداشته و الرو

پراکنش جغرافیایی وسیع،  .(Samih et al., 2005) کنندحمله می

تعدد میزبان، سهولت پرورش انبتتوه در شتترایم آزمایشتتگاهی، 

بعضتتی بهقتتدرت جستتتجو، تحتترخ و پرختتوری، و م اومتتت 

هایی است کتته باعتتا شتتده ایتتن ها، از جمله ویژگیکشآفت 

 شکارگر متتورد توجتته متخصصتتین مهتتار زیستتتی قتترار گیتترد

(Azma and Mirabzadeh, 2004) . امتتتا کتتتاربرد روزافتتتزون

شیمیایی توانایی بال وه دشمنان طبیعتتی آفتتات را   هایکشآفت 

. بنتتابراین، درخ (Azizi et al., 2008)دهتتد شدت کاهش متتیبه

کشتتنده و همچنتتین تفتتاوت اثتترات تفاوت اثرات کشنده و غیر

ها و نیتتز داشتتتن اطالعتتاتی در کشمست یم و غیر مست یم آفت 

احتمالی قرارگیری دشتتمنان طبیعتتی در معتتر    هایمورد راه

 .(Stark and Banks, 2003)این ترکیبات مهم است  

ت و دشتتتمنان افیزیولوژیک بتتین آفتت   اختالفاتدلیل  به

طور بتتهعتتالوه بتتر اثتترات مستتت یم،    هتتاکتتشآفت طبیعی آنها،  

غیرمست یم نیز روی فیزیولوژی و رفتارهتتای دشتتمنان طبیعتتی 

مانند طول عمر، باروری، تولید مثل، زمان رشد، تحرخ، نتترخ 

اغلب  و  (Cloyd, 2012)گذارند می تأثیرجستجو و رفتار تغذیه، 

  شتتوند میر در هر دو گتتروه از ایتتتن موجتتودات می  و  باعا مرگ 

(Croft, 1990)  .  به حساسیت دشمنان طبیعی نسبت عوامل متعددی بر  

هتتای ذاتتتی  گتتذارد کتته از ایتتن میتتان ویژگی ثیر متتی أ ها ت کش حشره 

هتتتای  دشتتمنان طبیعتتی، خصوصتتیات میزبتتان یتتا شتتکار، ویژگتی 

هتتا از اهمیتتت بیتتتشتری  کتتش محیطتتتی و نیتتز مشخصتتات آفتتت 

عالوه بر اثر مست یم  .(Bishop, 1996 ; Croft, 1990) برخوردارنتد 

شتتود، میر بتتترآورد متتی  و  بر اساس میزان مرگها که  کشآفت 

 و   ، یتتادگیری هتا روی فیزیولتوژی کش های زیرکشنده آفت غلظت 

 .(Desneux et al., 2007)  باشتتد متتی   متترثر رفتتار دشمنان طبیعی نیز  

دوره   کتاهش طتتتول  صورتهها بکشآفت اثرات زیرکشندگی  

، ( Stark and Rangus, 1994; Stark and Banks, 2003)زنتتدگی

 بتتتاروریکتتاهش  ،(Vinson, 1974) میتتزان رشتتدکتتاهش 

(Stark et al., 1992) ، آوریکتتتاهش زاد (Fertility rates) 

(Grapel, 1982 ; Rezaei et al., 2007 ; Stark et al., 1992)،  تغییر

تغییتتر در رفتارهتتایی ماننتتد  ،(Vinson, 1974) در نسبت جنسی

  ;Dabrowski, 1969)جتتتستجوگری  ،  (Desneux et al., 2006)  تغذیه 

Desneux et al., 2007) گتذاریو تختم(Lawrence, 1981)  نمایان

از آثتتار همچنتتتین ع تتیم شتتدن و دورکننتتدگی نیتتز  شتتود.  می

 هتتا گتتزارش شتتده استتت کتتشهای زیرکشتتندگی آفتتت غلظت 

(Croft, 1990) ، بتتاروریافتتزایش ی هتتم ماننتتد اثتترات مثبتتت  

(Attalah and Newsom, 1966)  ،   افتتزایش فعالیتتت شتتتکارگر و

 افتتتزایش تحتتترخ  ، (Irving and Wyatt, 1973) پارازیتوییتتتد 

(Dempester, 1968)    و کتتاهش دوره رشتتد(Lawrence et al., 1973)  

 .گزارش شده است ها  کش آفت های غیر کشندگی  نیز برای غلظت 

https://www.tandfonline.com/author/P%C3%A9rez-Guerrero%2C+Sergio
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از آنجایی که در بستتیاری از کشتتورها و از جملتته ایتتران،  

هتتا  کش کتتاربرد آفت روش معمول کشاورزان برای کنتتترل آفتتات،  

ات کشتتندگی و زیرکشتتندگی  تتتأثیر همین دلیتتل بررستتی  به است؛  

های مختلف روی دشمنان طبیعتتی و همچنتتین بتتالتوری  کش آفت 

 های امتته کش مناسب و سازگار با برن یک آفت به سبز برای دستیابی  

IPM    مفیتتد خواهتتد بتتود  (Golmohammadi and Hejazi, 2014)  .

پتتراکنش جهتتانی و    ل ی دل بتته   Chrysopidaeختتانواده    ی ها گونتته 

  در   ی د یتت کل   ی عتت ی طب   ان دشمن   ی از مهمترین ک عنوان ی به  چندخواری، 

  پس، ی ها، تتتر ماننتتد شتتته   ی و بتتاغ   ی آفتتات کشتتاورز   مهار زیستتتی 

رونتتد  شتتمار می به ها و  پستتیل   آردآلتتود،   های شپشک ها،  بالک سفید 

(Ham et al., 2019) . 

ی  هتتا کتتش آفتتت   تتتأثیر تح ی ات متعتتددی در خصتتو   

ی مختلتتف بتتالتوری ستتبز انجتتام شتتده کتته  ها مختلف روی گونه 

های اندوستتولفان،  کش کشتتندگی حشتتره زیر اثتتر بررسی به توان می 

  carneaC .  حشتترات کامتتل   روی ایمیداکلوپرید و ایندوکستتاکارب  

2013) et al.,(Golmohammadi  ی  هتتای توصتتیه شتتده ثرغلظت ، ا

بنزوات و اسپینوستتد   امامکتین  ها از ای و دو برابر آن غلظت مزرعه 

در شتترایم آزمایشتتگاهی    C. Carnea  های زیستتتی روی فراستتنجه 

(Saber et al., 2017)  ، کشتتتندگی  اثتتترات کشتتتندگی و زیر

پارامترهتتای رشتتد    های دینوتفوران و تیامتوکستتام روی کش حشره 

اثتترات زیتتر  ،  (Shakoorzadeh et al., 2013)  ایتتن شتتکارگر جمعیت  

کش ایمیداکلوپرایتتد بتتر  کشندگی چنتتد عصتتاره گیتتاهی و حشتتره 

 Pirmohammadi)پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز معمتتولی 

et al., 2013)  های زیستی بتتالتوری ستتبز،  تغییرات فراسنجه ، بررسی

رکشتتنده تیامتوکستتام، ایمیداکلوپرایتتد و  در تمتتاس بتتا غلظتتت زی 

چند آفتتتکش روی ستتن    تأثیر ،  (Alsendi et al., 2021)  پراید استامی 

چنتتد    تتتأثیر  ، (Asadi Eidvand et al. 2016)اول الرو بتتالتوری ستتبز  

گیاهی بر پارامترهای جتتدول زنتتدگی بتتالتوری  کش و عصاره آفت 

غلظتتت کشتتنده و زیتتر کشتتنده    تأثیر   ، (Irannejad et al., 2011)بز  س 

کش لیوفنورون روی الرو، تخم و ترحیح میزبانی حشره حشره

 12 تتتأثیر، بررستتی )arneacC.  , 2020)et al.López -Suárezبالغ 

، nipponensis C. (Ham et al., 2019)کش روی بتتالتوری آفتتت 

کش روی طتتول دوره رشتتدی، نستتبت  پتتنج حشتتره   تتتأثیر بررسی  

و    (Amarasekare & Shearer, 2013)  جنسی و باروری بالتوری ستتبز 

کش زیستی روی الرو سن دوم و زیست ایمنی چند آفت   تأثیر

 اشاره نمود.  C. carnea (Sabry & El-Sayed, 2011)حشره بالغ  

نتتامطلوبی   تتتأثیرهای غیرانتختتابی،  کشاستفاده از آفت 

های زراعتتی بومروی جمعیت دشمنان طبیعی مست ر در زیست 

ها کشر دستتترس بتتودن حشتترهو بتتاغی خواهتتد گذاشتتت. د

 و همچنتتین هتتدف آفتتات در برابر آنها  خوبهمراه عملکرد  به

 یبتترا یدیتت کل از عوامتتل د،یتت مف انیبنتتدپاروی کتتم   یمنف  تأثیر

 ی تت یفتل  در متتدیریت   مهار کننده زیستتتی  قوی عوامل  ت ظاحف

در  .(Ahmed et al,. 2014; Barbosa et al., 2017)باشتتند می آفت 

عالوه   یعیدشمنان طب  یرو  های مختلفکشآفت   تأثیربررسی  

 کیب ا در  ای ریمانند مرگ و مپارامترهایی   میمست اثر    نییتع  بر

 موجتتب  آنهتتا نیتتز میرمست یاثرات غ  یابیارز،  نیمع  یدوره زمان

استتتفاده از  همراهبتته برنامتته مهتتار زیستتتی  کیتت   یکلتت   ت یموف 

 شناستتی دموگرافیتتک. ستتم(Cloyd, 2012)شتتود میها کشآفت 

(Demographic toxicology) شناسی بومی استتت یک روش سم

بتتا   کش که پارامترهای زیستی برای یک جمعیت در معر  آفتتت 

 گیتترد و فتتر  بتتر ایتتن استتت شتتاهد متتورد بررستتی قتترار می 

 اثرهتتای یتتک متتاده ستتمی روی جمعیتتت را تتتوان کتته می 

 Stark and Banks, 2003., Talebi et al., 2011)پیش بینی نمایتتد 

and Talebi et al., 2008). 

( و IRAC 4D) فتتتتورونیرادیفلوپهای کشحشتتتتره

های متداول علیه کش( از جمله آفت IRAC 15هگزافلومورون )

پروانتته آفتتات مختلتتف درختتتان پستتته ماننتتد پستتیل پستتته و 

 86  های تصویب  شده از ستتالکشحشرهباشند )چوبخوار می

کتته   ، سازمان حفتتن نباتتتات کشتتور(1401تا ابتدای مرداد ماه  

م ارن با اوج فعالیت بالتوری ستتبز   زمان استفاده از آنها معموالً

در باغتتات  کشباشد. با توجه به کاربرد باالی این دو حشرهمی

ی سبز، بعنوان پسته و همچنین لزوم توجه و حفاظت از بالتور

های باغی و زراعتتی، بومیک عامل مهارکننده طبیعی در زیست 

این دو   تأثیرهای انجام شده  اینکه در همه پژوهشبهو با توجه  
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https://ppo.ir/_douranportal/documents/control-afat/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85/insectides%20-14011%20-%20copy%201.pdf
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صتتورت تماستتی متتورد به C. carneaکش روی شتتکارگر آفت 

ارزیابی قرار گرفته است، لذا در این پژوهش اثتترات گوارشتتی 

روی پارمترهای زیستتتی شتتکارگر   کشآفت ای( این دو  )تغذیه

   .مورد بررسی قرار گرفت 

 

 روش بررسي

 ها شرایط و محل انجام آزمایش

هتتا در کشها و بررسی اثرات جانبی آفت کلیه پرورش

درجه سلستتیوس، رطوبتتت   2±26ی  شرایم آزمایشگاهی و دما

در ستتال   8:16درصتتد و دوره روشتتنایی تتتاریکی    5±60نسبی  

 . (Medina et al., 2003)انجام شد  1396

  C. carneaپرورش بالتوري سبز

اطراف  پسته  باغات  از  سبز  بالتوری  کامل  حشرات 

با تور حشره  منظور  بهآوری و  گیری و آسپیراتور جمعکرمان، 

و   نمونهپرورش  شد.  منت ل  آزمایشگاه  به  های  شناسایی 

نمونهجمع با  آزمایشگاه  در  شده  تآوری  گونه أهای  شده  یید 

ت  C. carneaبالتوری   قرار گرفت. در  أتطبیق و گونه مورد  یید 

طول انجام آزمایشات برای نگهداری توانایی ژنتیکی جمعیت،  

باغ از  سبز  بالتوری  کامل  پسته  حشرات  اولبههای  یه  جمعیت 

 شد.ا افه می

برای پرورش حشتترات کامتتل بتتالتوری ستتبز از روش 

استفاده شتتد. بتته ایتتن  (Vogt and Vinula 2001)وگت و وینوال 

آوری و پاشی نشده جمتتعهایی سممنظور حشرات کامل از باغ

 20قطر بتتهای از جتتنس پتتی وی ستتی های استتتوانهبتته لولتته

هتتا بتتا تتتور آنمتر کتته دو طتترف  سانتی  23متر و ارتفاع  سانتی

منظور بتتهبود، منت ل شتتدند.  مسدود شده (Organdy) ارگاندی

ریزی حشرات بالغ، سطح داخلی ایجاد بستر مناسب برای تخم

 وسیله کاغذ رنگی آبی پوشیده شد.بهها لوله

حشرات کامل بتتر استتاس روش ر تتایی و همکتتاران 

(Rezaei et al., 2007)  روزانتته بتتا استتتفاده از غتتذای مصتتنوعی

( و عستتل بتته نستتبت Morrison, 1985شامل مخمر نان، شکر )

صتتورت خمیتتر در آمتتده بتتود، بهکه با آب م طتتر    1:1:2وزنی  

های نواری شکل ریخته تغذیه شدند. خمیر حاصل روی کاغذ

و در اختیار حشرات کامل قرار گرفت. آب مورد نیاز حشرات 

صتتورت روزانتته تتتأمین بهها  داشتن توریکامل با مرطوب نگه

صورت اف ی قرار بهگردید. ظروف نگهداری حشرات کامل  می

گتتذاری ننماینتتد. هتتا روی تتتور تختتمشدند تا بالتوریداده می

هتتا، منظور برداشتن تخمبهظروف پرورش هر دو روز یک بار  

هتتا در هتتا و ختتروج الروگردید تا از تفتتریخ تختتمتعویض می

ظروف بتتههتتای حاصتتل ه جلتتوگیری شتتود. تختتمداخل محفظ

ها منت ل شدند. بتترای پتترورش انبتتوه مخصو  پرورش الرو

ختتواری ها در شرایم آزمایشگاهی با توجتته بتته رفتتتار همالرو

با اندکی تغییر   (Jooyandeh, 2000)ها، با اقتباس از جویندهالرو

متر استتتفاده سانتی 26×  18  ×10از ظروف پالستیکی به ابعاد 

متتتر مربتتع روزنه در ستتانتی  12های توری با مشخصه  و پارچه

هتتا در داختتل خواری الروعنوان مانعی برای جلوگیری از همبه

ها پس از خروج تتتا تبتتدیل شتتدن بتته آن قرار داده شدند. الرو

هتتای پستتیل پستتته با استتتفاده از پتتوره  صورت روزانهبهشفیره  

های حاصل بتته ظتتروف پالستتتیکی بتته شدند. شفیرهتغذیه می

متتتر ستتانتی  5متتتر و ارتفتتاع  ستتانتی  3رنگ سفید مات به قطر  

هتتای منت ل و. حشرات کامل بالفاصله پس از ظهتتور بتته لولتته

 شدند.پرورش انت ال داده می

 کتتش هگزافلومتتوروندر ایتتن پتتژوهش دو حشتتره

(xaflumuronHe)   با نام تجاری کنستتالت (Consult)0 محصتتول

 ( و فلوپیرادیفتتتتتتورونEC10%W/Vشتتتتتترکت بتتتتتتایر )

(Flupyradifurone)   با نام تجاری ستتیوانتو  (Sivanto)   محصتتول

میزان بتتهترتیب  بتته( در دز توصیه شتتده )SL20%شرکت بایر )

میلی لیتر در هزار لیتر آب( متتورد آزمتتایش قتترار   700و    500

 . (Noorbakhsh, 2022)گرفتند  

کش فوق روی رشد، برای بررسی اثرات جانبی دو حشره

الروهتتا  C. carneaتولید مثل و پارامترهای جمعیتتت بتتالتوری 

های پسیل پسته غوطتته ور روش گوارشی و با تغذیه از پورهبه

کش تیمار شدند. به ازای هر تیمتتار یتتک شده در محلول آفت 

عدد تخم بالتوری ستتبز   110متشکل از    (Cohort)  گروه همسن
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صتتورت تصتتادفی انتختتاب و بتته بهساعت    24با عمر کمتر از  

متر و ستتانتی  3ظروف پرورش انفرادی الروها به قطتتر دهانتته  

متر منت ل شدند. در همه تیمارها )شکارگرهایی سانتی  5ارتفاع  

کردنتتد و کش تغذیتته میهتتای عتتاری از آفتتت کتته از پوره

گرفتنتتد(، تغذیتته تحتتت تیمتتار قتترار میشتتکارگرهایی کتته 

پتتوره   20که روزانه تعداد    طوریبهمشابه بود    شکارگرها کامالً

پسیل پسته در اختیار هر یک از الروهای شکارگر قتترار   5سن  

گرفت و این عمل تا زمان تبدیل شکارگر به شتتفیره، ادامتته می

 متتدت دو نوبتتت بهیافتتت. در تیمارهتتای آزمایشتتی ف تتم 

های پستتیل آغشتتته الروهای شکارگر توسم پورهساعت(    48)

 عبارت دیگر در این تیمارها جمعاًبهکش تغذیه شدند.  به آفت 

کش در اختیتتار پوره پسیل آغشته شده به آفتتت   40ف م تعداد  

ها مشابه تیمار شتتاهد گرفت و ادامه تغذیه آنشکارگر قرار می

د، ادامه که آخرین حشره کامل قادر به تخمریزی بو   و تا زمانی

ها بتتا کشکش، هر یک از حشتترهمحلول آفت  یافت. برای تهیه

استفاده از آب م طر و بر اساس غلظتتت توصتتیه شتتده تهیتته و 

یک درصد استتتفاده شتتد.   Tween80برای یکنواختی محلول از  

پسیل پسته داختتل یتتک صتتافی   5زیادی پوره سن    تعداد نسبتاً

کش قتترار آفتتت   ثانیه داخل محلول  3مدت  به)توری( ریخته و  

گرفتنتتد. پتتس از داده و خارج  و در دمای آزمایشگاه قتترار می

های پسیل، طعمه تیمتتار شتتده در اطمینان از خشک شدن پوره

در ایتتن غلظتتت   گرفت.اختیار الرو سن سوم شکارگر قرار می

های پسیل، تعداد زیتتادی عالوه بر مشاهده تلفات زیاد در پوره

پتتژوهش الروهتتای ستتن ستتوم ماندنتتد. در ایتتن نیتتز زنتتده می

بودن الروی بالتوری سبز در این شکارگر به این دلیل حریص  

هتتدف بهانتخاب شدند با توجتته  (Schneider et al., 2009)سن 

ای( ات گوارشتتی )تغذیتتهتتتأثیرپتتژوهش مبنتتی بتتر بررستتی 

، الروهتتای C. carneaهای بتتالتوری ها روی فراستتنجهکشآفت 

هتتای تیمتتار شتتده آفتتت تغذیتته سن سوم بالتوری که از پتتوره

شتتدند درصد(، از آزمایش حتتذف متتی  70کردند )بیش از  نمی

(Schneider et al, 2009) پس از اعمال تیمارها، تعیتتین م تتادیر .

 ی سبز معمولی مورد ارزیابی قرار گرفتند. پارامترهای زیستی بالتور 

بتترداری جتتدول زنتتدگی بتتر مبنتتای در این پتتژوهش داده

 (Age-Stage, Two- Sex Life Table) جتتدول زنتتدگی دو جنستتی

هتتای زیستتتی ها بتتر پتتارمترانجام شد. برای بررسی تاثیر تیمار

ای( از روش گوارشتتی )تغذیتتهبهبالتوری سبز افراد تیمار شده  

صورت تصادفی انتختتاب شتتدند. بهها  سن اولیه تیمارگروه هم

اطالعات روزانه این افراد از تولد تا متترگ شتتامل طتتول دوره 

مراحل رشدی تخم، الرو سن اول، دوم، سوم، شفیره و حشره 

هتتای حاصتتل از تیمتتار مادهریزی روزانه  کامل و همچنین تخم

عنوان حشتتره کامتتل نتتر بتتهها تعیین شد. جنسیت هر فرد  الرو

(M)حشره کامل ماده ،(F)   و افراد ناشناخته(N)هایی ، )یعنی آن

 که قبل از تبتتدیل شتتدن بتته حشتتره کامتتل مردنتتد( ثبتتت شتتد

(Chi, 1988; Chi and Liu, 1985). های جدول زنتتدگی فراسنجه

( و با استفاده از معتتادالت Chi et al., 2020از روش دوجنسی )

 افتتزارو به کمتتک نرم (Huang and Chi, 2011)ارائه شده توسم 

TWOSEX-MSchart.Version, 2022.23.02  ارزیتتابی شتتدند. در

، (lx) ویتتژه ستتن مانیزنتتدهنتترخ  هایایتتن پتتژوهش فراستتنجه

و   (xye)  ، امیتتد بتته زنتتدگی ویتتژه ستتن)xm(  باروری ویژه ستتن

های جمعیتتت شتتامل نتترخ ذاتتتی فراستتنجهمرحلتته زیستتتی و 

(، نتترخ λ)  ، نرخ متناهی افتتزایش جمعیتتت (r)  افزایش جمعیت 

 (T) زمان یتتک نستتلمتوستتم متتدت و )0R( ختتالص تولیتتدمثل

های جنینی تختتم، ارزیابی و تحلیل گردید. همچنین طول دوره

الروی، شتتفیرگی و بتتالغ شتتکارگر و ستتایر پارامترهتتای مهتتم 

توزیع   شدنبرای نرمال  زیستی آفت مورد ارزیابی قرار گرفت.  

های فراستتنجههتتا، میتتانگین و خطتتای استتتاندارد فراوانتتی داده

سبه شتتد. ده هزار تکرار محا  جمعیت با روش بوت استرپ در

های فراستتنجههتتا، میتتانگین داری دادههمچنتتین تفتتاوت معنتتی

های رشدی و زادآوری بین تیمارهای گونتتاگون جمعیت، دوره

 paired bootstrapبتتا آزمتتون  داری پتتنج درصتتددر سطح معنی

 TWOSEX-MSchart.Version. 2022.23.02افتتتزار توستتتم نرم

نستتخه   Sigmaplotر  افزامحاسبه شد. نمودارها با استفاده از نرم

 .رسم شدند 14
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 نتيجه و بحث 

ي زیسششتي و هششاهششا بششر ویژگيکشششاثرات جانبي گوارشي آفت

 پارامترهاي جدول زندگي بالتوري سبز

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیتتل آمتتاری نشتتان داد کتته 

دو  تتتأثیرهای زیستتتی بتتالتوری ستتبز تحتتت بسیاری از ویژگی

کش فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون و تیمتتار شتتاهد بتتا آفت 

هم اختالف آماری نداشتند ولی طول دوره )بتتر حستتب روز( 

دار بتتود. در الرو سن ستته و کتتل مرحلتته قبتتل از بلتتوغ معنتتی

نشان داده شده است، میانگین طتتول   1ور که در جدول  همانط

دوره الرو ستتتتن ستتتتوم در دو ستتتتم فلوپیرادیفتتتتورون و 

دار بیش از تیمتتار شتتاهد بتتود. هگزافلومورون با اختالف معنی

نتایج بررسی کل دوره قبل از بلوغ، سه تیمار را در ستته گتتروه 

 که بیشترین طول دوره قبتتل ازطوریهمختلف آماری قرار داد ب

بلوغ مربوط به سم هگزافلومورون و کمترین مربوط بتته تیمتتار 

کش بالتوری مربوط به آفتتت کمترین میزان باروری  شاهد بود.  

هگزافلومورون بود که بتتا فلوپیرادیفتتورون و شتتاهد اختتتالف 

کش فلوپیرادیفورون بر خالف دار نشان داد. بنابراین آفت معنی

ری شکارگر نداشت و منفی بر میزان بارو  تأثیرهگزافلومورون  

 با تیمار شاهد در یک گروه آماری قرار گرفت.  

و نتترخ   (r)نتایج م ایسه نرخ ذاتتتی افتتزایش جمعیتتت  

نشتتان داد کتته ستته تیمتتار شتتاهد،   (λ)متناهی افزایش جمعیت  

فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون در سه گروه جداگانه آمتتاری 

بتتوط بتته مر λو  rطوریکتته کمتتترین م تتادیر بهقتترار گرفتنتتد 

تتترین م تتدار ایتتن دو پتتارامتر کش هگزافلومورون و بیشآفت 

(. همچنتتین نتترخ ختتالص 2مربوط به تیمار شاهد بود )جدول  

و    (0.11±357.63))نتتتاج( در دو تیمتتار شتتاهد    R)0(تولیتتدمثل 

در یتتک گتتروه آمتتاری قتترار  (43.03±247.26) فلوپیرادیفتتورون 

اختتتالف آمتتاری   (12.37±38.04)گرفتند که با هگزافلومتتورون  

)روز( در سه   (T)نشان دادند. اما متوسم مدت زمان یک نسل  

فلوپیرادیفتتورون، هگزافلومتتورون و شتتاهد در یتتک گتتروه  تیمتتار 

دار نشان ندادند. بر استتاس و اختالف معنی  آماری جای گرفتند 

 (Rosenheim and Tabashnik,1991) ابشینکرزنهایم و ت بررسی

گتتذار روی متتدت زمتتان تأثیردما و کیفیت غذا دو عامل اصلی 

های متتورد کشرسد آفت نظر میبهباشند. بنابراین  یک نسل می

کار رفته، متتدت زمتتان یتتک نستتل را بههای  بررسی در غلظت 

 اند.قرار نداده تأثیرتحت 

( باالترین ظرفیتتت ذاتتتی r)نرخ ذاتی افزایش جمعیت  

افزایش جمعیت در شتترایم مطلتتوب بتتوده و در واقتتع بیتتانگر 

تفا ل میان نرخ ذاتی تولد و متترگ و میتتر در یتتک جمعیتتت 

بیتتانگر تعتتداد   (λ)پایدار است. نرخ متناهی افتتزایش جمعیتتت  

شتتود دفعاتی است که در واحد زمان جمعیتتت چنتتد برابتتر می

(Caery, 1948)نشان داده شده است،  2ل . همانطور که در جدو

دو  تتتأثیرپارامترهتتای جتتدول زنتتدگی بتتالتوری ستتبز تحتتت 

 کش مورد استفاده با تیمار شاهد اختالف نشان دادند.آفت 

، λو  rکش فلوپیرادیفورون نیز از نظتتر دو پتتارامتر آفت 

هم با تیمار شتتاهد و هتتم بتتا تیمتتار هگزافلومتتورون اختتتالف 

ها، در مواردی کشندة آفت زیرکش  هایغلظت دار داشتند.  معنی

زادآوری بالفعل و بال وة دشمنان طبیعی را با کتتاهش مستتت یم 

قتترار   تتتأثیرهتتا تحتتت  ریزی یا کاهش درصد تفریخ تختتمتخم

 (Desneux et al., 2007) . دهندمی

در پژوهش دیگری نیز هگزافلومتتورون در کنتتار چنتتد 

روش تماستتی بتته C. carneaعصاره گیاهی روی بالتوری ستتبز 

کش در کنتتار آزمایش شد و نتایج آن نشان داد کتته ایتتن آفتتت 

عصاره شاتره اثر منفی بر پارامترهتتای جمعیتتت ایتتن شتتکارگر 

 . (Irannejad et al. 2011)داشتند 

)احتمال زنتتده مانتتدن   (xlن )مانی ویژه ستغییرات زنده

)تعتتداد  (xmبتتاروری ویتتژه ستتن )(، xیک فرد تتتا ستتن معتتین  

بتتاروری ویتتژه ستتن   ازای هر فرد ماده(بههای تولید شده  تخم

هتتای گذاشتتته شتتده و تفتتریخ شتتده )تختتم (xjfمرحله زیستی )

( lxmxو زادآوری ویتتژه ستتنی )(  xهای بالغ در سن  توسم ماده

   .شده است  ، نشان داده1برای همه افراد در شکل 

در شروع  مارهایدر همه ت تخم سن ژهیو  مانیزنده  نرخ

 تتتا روز هفتتتم و در  شتتاهد  ماریت  دربود که    کیبرابر    شیآزما

هگزافلومورون تا روز هشتم   و  فورونیرادیفلوپهای  کشحشره
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 بتتالتوریستتن    شیگذشت زمان و افتتزا  ادامه داشت و سپس با

 .روند نزولی داشت  جیتدربه

تیمتتار   در  بتتالتوری(  xmستتن )  ژهیتت و  یبارور  همچنین،

کش حشتتتره ،در روز چهتتتل و نهتتتم(، تختتتم 8/ 57) شتتتاهد

کش حشتتره ، در روز هفتتتادم و(تختتم10/ 12)فلوپیرادیفتتورون 

 داده رخ، در روز چهتتل و دوم (تختتم6/ 48) هگزافلومتتورون

 در(  xjfباروری ویژه سن مرحلتته زیستتتی )  نیبر ا  عالوهاست.  

 کش فلوپیرادیفتتورون(، حشتترهتختتم 16/ 84) تیمتتار شتتاهد

تخم( بتتود،  11/ 33هگزافلومورون  ) کشتخم(، حشره  18/ 88)

 .اتفاق افتاد 43و   74، 47 هایدر روزترتیب  بهکه 

شود با افتتزایش ستتن، دیده می 1 همانطور که در شکل

( 1یابد. در تیمتتار شتتاهد )شتتکل  کاهش می  )xl(مانی  نرخ زنده

طوری کتته در بتتهمانی بسیار کند است روند کاهش نسبت زنده

کتتش درصتتد رستتید. در حشتتره 81ایتتن نستتبت بتته  79روز 

متتانی از روز هشتتتم روند کاهش نستتبت زنتتده  رونو فلوپیرادیف

درصتتد کتتاهش   62روزه بتتالتوری متتاده بتته    82آغاز و تا سن  

از روز هشتتتم رونتتد کاهشتتی  رونو متت هگزافلو یافتتت. امتتا در 

روزه م تتدار نستتبت   27طوری کتته در ستتن  بتتهسرعت آغاز  به

کتتش حشتتره  تأثیردرصد کاهش یافت. بررسی    22مانی به  زنده

نشان  Lipaphis erysimi (Kalt)فلوپیرادیفورون روی شته خردل 

میلتتی گتترم بتتر 25LC (093 /0 در تیمار )xl( مانینرخ زندهداد که 

بعد افت شتتدیدی بهروز    10و از سن  داشته  روند نزولی  لیتر(،  

 روز رونتتد 21در تیمتتار شتتاهد بعتتد از ستتن د و مشتتاهده شتت 

 . (Hosseini et al., 2020)بود  نزولی 

 

 

 ایتغذیهروش بهتیمار شده    Chrysoperla carneaطول دوره مراحل مختلف رشدی بالتوری سبز  م ایسه میانگین -1جدول 

 فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون.   کشهای آفت در تیمار (گوارشی)
Table 1. Mean comparison (±SE) of different developmental stages of Chrysoperla carnea treated by feeding method in  

insecticide treatments of flupyradifurone and hexaflumuron. 

Developmental duration Conttrol Flupyradifurone Hexaflumuron 

Egg (d) 4.00a±0.00 3.97a±0.01 4.00a±0.00 

First instar Larva (d) 2.24a±0.05 2.30a±0.05 2.24a±0.04 

Second instar Larva (d) 2.67a±0.06 2.68a±0.09 2.81a±0.12 

Third instar Larva (d) 3.45b±0.03 3.84a±0.07 3.95a±0.12 

Pupa (d) 8.11a±0.05 8.15a±0.05 8.21a±0.09 

Adult longevity (d) 74.39a±2.43 66.79ab±3.11 63.21b±4.73 

Male longevity (d) 86.11a±2.46 80.37a±3.76 84.37a±3.21 

Femal longevity (d) 103.29a±3.53 95.11ab±4.73 84.90b±8.17 

Pre adult duration (d) 20.47c±0.11 20.83b±0.10 21.47a±0.23 

Total developmental time (d) 89.03a±3.64 76.17b±3.95 32.60c±3.77 

APOP* (d) 13.92a±2.51 15.47a±1.68 12.18a±2.97 

TPOP** (d) 34.66a±2.57 36.73a±1.70 34.00a±3.07 

Fecondity (eggs/female) 755.0a±70.0 596.0a±66.45 283.63b±51.56 

Oviposition days (d) 52.77a±0.75 45.02a±3.12 33.81b±3.85 

Different letters in a same row indicate significant difference (paired bootstrap test, P < 0.05) 

*APOP: Pre-ovipositional period (from egg to adult), **TPOP: Total pre-ovipositional period (from egg to first oviposition) 
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    Chrysoperla carneaمعمولی بالتوری سبزهای جدول زندگی دو جنسی معیار( فراسنجهخطای ±) م ایسه میانگین -2جدول 

 . هگزافلومورونفلوپیرادیفورون و کش های حشرهروش گوارشی در تیماربه تیمار شده
Table 2. Mean comparison (±SE) of two-sex life table parameters of the common green lacewing, Chrysoperla carnea treated  

by feeding method in insecticide treatments of flupyradifurone and hexaflumuron. 
Parameter of fertility life table Conttrol Flupyradifurone Hexaflumuron 

Intrinsic rate of natural increase (r) 

(Female/female/day) 

0.132±0.007a 0.1119±0.0006b 0.08239±0.0094c 

Finite rate of increase (λ) (Female/female/day) 1.1411±0.0076a 1.1184±0.0073b 1.0858±0.0102c 

Net rate reproduction (R0) 357.63±0.11a 247.26±43.03a 38.04±12.37b 

Mean generation time (T) (day) 44.53±1.43a
 49.21±2.26a 44.16±2.21a 

Different letters in a same row indicate significant difference (paired bootstrap test, P < 0.05) 

 

 
(  xmxl( و زادآوری ویژه سنی )xjfمرحله زیستی ) -(، باروری ویژه سن  xmباروری ویژه سن ) ،(xlمانی ویژه سن )زنده تغییرات  .1شکل

های فلوپیرادیفورون، هگزافلومورون در شرایم  کشدر سه تیمار شاهد، حشره Chrysoperla carneaدر بالتوری سبز معمولی 

 ایروش تغذیهبه  آزمایشگاهی
Fig. 1. Age-specific survival rate (lx), age-specific fecundity (mx), age-stage specific fecundity (fxj) and age-specific maternity 

(lxmx) in the common green lacewing, Chrysoperla carnea in control, and two insecticide treatments, flupyradifurone and 

hexaflumuron under laboratory conditions by feeding method. 

https://www.researchgate.net/figure/Age-specific-survival-rate-lx-age-stage-specific-fecundity-fxj-age-specific_fig2_343239947
https://www.researchgate.net/figure/Age-specific-survival-rate-lx-age-stage-specific-fecundity-fxj-age-specific_fig2_343239947
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مرحله زیستی   -زندگی ویژه سنبهنتایج حاصل از امید  

(xje)  هتتای کتتشستته تیمتتار شتتاهد، حشتتره دربتتالتوری

امیتتد   آمده است.  2شکل  فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون در  

که یک فرد است دهنده تعداد روزها و مراحلی به زندگی نشان

بیتتانگر متوستتم طتتول   و  ماندزنده می  jو مرحله    xپس از سن  

در باشتتد.  می  xرسیدن بتته ستتن    برایمانده برای فرد  عمر باقی

امید به زندگی با افزایش سن رونتتد نزولتتی پیتتدا این پژوهش  

 داشتتت میر رابطتته معکتتوس    و  با نرخ مرگ  آن  تغییراتکرد و  

میر کمترین است،   و  در روزهای اول که نرخ مرگه  ک طوریبه

رد. میزان امید بتته ین سطح خود قرار داامید به زندگی در باالتر

( در تیمارهای شاهد و 01eزندگی یک تخم تازه گذاشته شده )

ترتیب بتتههای فلوپیرادیفتتورون و هگزافلومتتورون کشحشتتره

روز بود که دقی اً برابتتر طتتول عمتتر   32/ 60و    76/ 17،    89/ 03

نشتتان  3باشتتد.نمودارهای شتتکل افتتراد در ایتتن پتتژوهش متتی

زنتتده   jو مرحلتته    xیک فرد با چه احتمالی تا سن  دهند که  می

رشد و ، انت ال از یک مرحله  مانیزندهعالوه بر  و  خواهد ماند  

ایتتن  (.Chi, 2006شده استتت ) نمو به مرحله دیگر نیز توصیف

دهتتد کتته در هتتر ستته تیمتتار شتتاهد،  نمودارهتتا نشتتان متتی 

  ، سن   ش ی زا با اف های فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون  کش حشره 

هتتای بتتالغ  ی بتتالتوری ستتت ی مرحلتته ز  -ستتن  ژه یتت و  مانی زنده نرخ  

درصد در    67، 64، 69ها و درصد در ماده  66 ، 76، 85 ب ی ترت به 

  -ستتن   ژه یتت و   متتانی زنتتده نرخ  باشد. همچنین در حالیکه  می   نرها 

تیمار  نسبت به  کش هگزافلومورون  نرها در حشره   ی ست ی مرحله ز 

کش فلوپیرادیفتتورون کتتاهش یافتتته استتت، نتترخ  شاهد و حشره 

 ها اختالفی دیده نشد. ی در ماده ست ی سن مرحله ز   ژه ی و مانی زنده 

 عتتدد  کیتت   دنیآمده احتمال رسدست به  نتایجبر اساس  

کتتش حشره درصد، 47 تیمار شاهدبه مرحله ماده بالغ در    تخم

 13کش هگزافلومتتورون  و حشتتره  درصتتد  42فلوپیرادیفورون  

اتفتتاق  23 و  22  ،23در روز    ب یترتبتتهبرآورد شتتد کتته    درصد

کتتش منفتتی حشتتره تتتأثیردهنتتده و ایتتن نتتتایج نشتتان افتتتاد

باشتتد. هگزافلومتتورون روی بتتالتوری ستتبز معمتتولی متتی

هگزافلومورون از ترکیبات مختل کننده رشد در حشرات بتتوده 

(Sun et al., 2015)  که روی فاکتورهای مربوطتته و بدیهی است

 منفی داشته باشد.  تأثیرو رسیدن الرو به مرحله بلوغ  

 مرحلتته زیستتتی  -زادآوری ویژه سن  م دار  نمودارهای

(xjv  در شکل )دهنده سهم هر یک از افراد در سنین نشان  4x  و

کتته در آن،   در تشکیل جمعیتتت آینتتده استتت   jمرحله رشدی  

را دارنتتد. در تمتتامی متتوارد پیتتک   تتتأثیرها بیشترین میزان  ماده

 گتتذاریتختتمدوره پیش از    کلمیانگین  میزان  بهمنحنی نزدیک  

(TPOP) ی زیستتتیمرحله -سن هویژ زادآوریارزش  باشد.می 

برابر نرخ متناهی افتتزایش جمعیتتت   (،01vیک تخم یک روزه )

، حشتترات متتاده. زمتتان ظهتتور (Rezaei et al., 2018)باشتتد متتی

ترتیب در بتته 32، 60، 43بیشتتترین ارزش تولیتتدمثلی در ستتن 

های فلوپیرادیفورون و هگزافلومتتورون کشتیمار شاهد، حشره

دستتت آمتتده بیشتتترین تعتتداد تختتم بهمشاهده شد. طبق نتایج  

( و کمتتترین آن در 118/ 37ازای هر متتاده در تیمتتار شتتاهد )به

 .( بود90/ 6هگزافلومورون )

کتتش  حشتتره از  (Pooye et al., 2019) همکتتاران  پویتته و  

کش سازگار با محتتیم زیستتت نتتام  عنوان حشره به   هگزافلومورون 

  81  ترتیب بتته در هزار    لیتر   0/ 75تا    0/ 5  های لظت که با غ  برده است 

ایجاد  جمعیت پوره پسیل معمولی پسته  تلفات در    د درص   91/ 75و 

اثتترات  کش  کند. اما پژوهش حا تتر نشتتان داد کتته ایتتن آفتتت می 

مانی، تولیتتد مثتتل و پارامترهتتای  شناستتی، زنتتده زیست زیانباری بر  

روش  بتته تیمتتار  در    C. carneaمعمتتولی    جمعیتتت بتتالتوری ستتبز 

کتتش  کش هگزافلومتتورون، حشتتره دارد. بر خالف حشره گوارشی  

ثیر  أ بودن و عدم تتت واسطه امن به روش گوارشی، به   فورون ی راد ی فلوپ 

هتتای  تواند در برنامتته مانی و تولید مثل بالتوری فوق، می آن بر زنده 

مدیریت تلفی ی آفات پسته مورد استفاده قرار گیرد. از طرفتتی، بتتا  

 Gheibi and Taheri)غیبتتی و طتتاهری   نتایج تح ی تتات  بتته توجتته  

را  بتتاالترین میتتانگین تلفتتات  ،  1فلوپیرادیفتتورون کش  آفت ،  ,(2008

دهد. بنتتابراین بتتر  نشان می    A. pistaciae  معمولی پسته روی پسیل  

کش هگزافلومورون  اساس نتایج این پژوهش توسعه مصرف آفت 

مخربی بر جمعیت شتتکارگر    تواند اثرات نسبتًاهای پسته می در باغ 

C. carnea  سایر دشمنان طبیعی داشته باشد.    و احتمااًل 
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بررسی منابع مختلف نشان داد که بیشتر تح ی ات انجام 

هتتا بتتر پارامترهتتای زیستتتی کششده روی اثرات جتتانبی آفت 

کش روی مراحلتتی از مستتت یم آفتتت   تأثیرروش  بهشکارگرها،  

هتتای زندگی شکارگر انجام شده است. در این پتتژوهش، پوره

کش در اختیتتار شتتکارگر وسیله آفتتت بهپسیل پسته تیمار شده  

رار داده شتتدند و شتتکارگر در طتتول آزمتتایش در معتتر  قتت 

 ها قرار نگرفت.کشآفت 

 

 
بالتوری سبز   )xje( مرحله زیستی -امید به زندگی ویژه سن -2شکل 

های  کشدر سه تیمار شاهد، حشره Chrysoperla carneaمعمولی 

 . ایروش تغذیهبهفلوپیرادیفورون و هگزافلومورون 
Fig. 2. Age-stage-specific life expectancy (exj) in the common green 

lacewing, Chrysoperla carnea in control, and two insecticide 

treatments, flupyradifurone and hexaflumuron under laboratory 

conditions by feeding method. 

 
 

بالتوری سبز   )xjs(مرحله زیستی  –نرخ زنده مانی ویژه سن -3شکل

ی  هادر تیمارهای شاهد، حشره کش  Chrysoperla carneaمعمولی  

 . ایروش تغذیه به فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون 

Fig. 3. Age-stage specific survival rates (sxj) in the common green 

lacewing, Chrysoperla carnea in control, and two insecticide 
treatments, flupyradifurone and hexaflumuron under laboratory 

conditions by feeding method. 

 

شتتود کتته در اهمیت ایتتن پتتژوهش زمتتانی مشتتخص می

هتتا کششتتود کتته آفت مدیریت تلفی ی آفات معموال توصیه می

زمانی مصرف شوند که دشمنان طبیعی آفات حضتتور ندارنتتد. 

ستتبز   عبارت دیگر در صورتیکه در بررستتی رفتتتار بتتالتوریبه

معمولی مشخص گردد کتته ایتتن شتتکارگر در ستتاعاتی از روز 

متتی هتتا مخفتتی های گیتتاهی یتتا ستتایر مکاندر پناهگاهخود را 

 صتترفاًهتتا را  کشتتتوان مصتترف آفت نماید، در آن صورت می
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( بالتوری سبز  xjvمرحله زیستی ) -ارزش زادآوری ویژه سن -4شکل 

 در   Chrysoperla carneaمعمولی 

روش  بهی فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون ها تیمارهای شاهد، حشره کش

 .ایتغذیه

Fig. 4. Age-stage specific reproductive value (vxj) in the common 

green  lacewing, Chrysoperla carnea in control, and two insecticide 

treatments, flupyradifurone and hexaflumuron under laboratory 

conditions by feeding method. 
 

ها معطوف نمود تا جمعیت کمتری از شتتکارگر در این زمانبه

و پتتائولو    هتتاینتتتایج پژوهش  کش قتترار بگیتترد.معر  آفتتت 

کتته صتترفنظر از نحتتوه  نشان داد (Paulo et al. ,2017)همکاران 

 ، C. carneaای( روی شتتکارگرکش )تماسی یا تغذیهآفت  تأثیر

های بتتالغ نستتبت بتته الروهتتا حساستتیت بیشتتتری بتته بالتوری

فلوپیرادیفتتورون دارنتتد. ایشتتان عنتتوان نمودنتتد کتته   کشآفت 

کش پناه برده به سطوح عاری از آفت   الروهای بالتوری معموالً

کش بدنشان آغشته به ب ایتتای آفتتت   ولی حشرات بالغ بالتوری

. تتتوان عنتتوان نمتتودشود. بر اساس نتایج این پتتژوهش، میمی

چنانچه در زمان عدم حضور حشرات کامل بالتوری، اقدام بتته 

با استتتفاده از   A.pistaciaeهای پسته علیه پسیل  محلولپاشی باغ

کتتاهش   فلوپیرادیفورون شود،های کم خطری مانند  کشهحشر

 .رودتلفات این شکارگر انتظار می

 

 سپاسگزاري

خاطر شتتیراز بتتهبدینوسیله از دانشگاه آزاد اسالمی واحتتد 

همکاری و همچنین از آقای دکتتتر امیتتر محستتنی امتتین عضتتو 

خاطر پزشتتکی کشتتور بتتهت علمی موسستته تح ی تتات گیاهأهی

 . هایشان کمال تشکر را داریممساعدت
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