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چکیده

زیرکشندگی دو شبه هورمون جوانی فلوفنوکسورون و لوفنورون روي مراحل الرو،  اثرات

Habrobraconشفیره و حشره کامل  hebetor Say  براي شددر شرایط آزمایشگاهی ارزیابی .

و براي زنبورهاي بالغ  يورروي مراحل الرو و شفیره از روش غوطه هاکشاین حشرهآزمون 

)ppm500اي (مزرعه در بررسی اثرات زیرکشندگی غلظته شد. باقیمانده استفادروش از 

عمر و باروري هاي اثرات زیرکشندگی، میانگین طولدر آزمایشکار رفت.کش بهحشرههردو 

و8/27±4/1ترتیب حشرات کامل در فلوفنوکسورون (به فنورون عدد) و لو 5/434±7/30روز

و3/27±2/3ترتیب (به و3/28±4/2عدد) با شاهد ( 9/316±6/34روز 7/390±9/52روز

حشرات  افزایش جمعیتدار نداشت. اما نرخ خالص تولیدمثل و نرخ ذاتی عدد) اختالف معنی

و5/282±9/19فلوفنوکسورون (با )263/0±01/0و3/209±9/22لوفنورون (در کامل

-دار داشت. در نتیجه) اختالف معنی260/0±008/0و3/177±24(و شاهد  )006/0±286/0

کش فلوفنوکسورون و لوفنورون اثرات منفی کمی روي حشره دوگیري کلی باید گفت که هر

H. hebetor افزایش ویژه روي نرخ ذاتی کش فلوفنوکسورون به ا اثرات منفی حشرهداشتند. ام

) کمتر از لوفنورون بود. rm(جمعیت

Habrobraconهاي کلیدي: واژه hebetor فلوفنوکسورون، جدول زندگی، پارامترهاي ،

لوفنورون.

مقدمه

Helicoverpaفرنگی کرم میوه گوجه کنترلبراي 

(Heliothis) armigera (Hübner) فرنگی ر مزارع گوجهد

ا این شود. بهاي شیمیایی استفاده میکشدتاً از آفتعم

هاي کش ها در سیستمحال، استفاده وسیع از حشره

 یکشت ممکن است سبب طغیان آفات اولیه، جایگزین

,Elzen)آفات ثانویه  هاي زیست محیطی ، آلودگی(2001

(Frank et al., اثر روي موجودات غیرهدف  ،(1990

(Croft, و ایجاد مقاومت در آفات شود  (1990

)Bratisten et al,. هایی بنابراین یافتن جایگزین).1986

ع از ــاده وسیــات مبتنی بر استفآفبراي مدیریت 

این ضرورت، کش ها ضروري است. باتوجه به حشره

هاي مدیریت تلفیقی در برنامهادغام کنترل بیولوژیک

فرنگی می تواند باعث کاهش ) در گوجهIPMآفات (

ان، ین طریق تولیدکنندگا گردد و از هاکشآفتکاربرد 

. زنبور بردخواهند  نفعزیست کنندگان و محیطمصرف

Habrobraconپارازیتوئید  hebetor (Say)  یک

باشد فرنگی میپارازیتوئید رایج در مزارع گوجه

)Soleimannejadian & Azimi, ) که الروهاي کرم 2000

پولکدارران را الروهاي بالفرنگی و سایر میوه گوجه

,Gerlingکند (پارازیته می ). حفاظت از این 1971

یولوژیک این آفات در پارازیتوئید سبب افزایش کنترل ب

هاي نسبتاً جدید کشحشرهفرنگی می شود.مزارع گوجه

پولکدار لیه چندین آفت بالفلوفنوکسورون و لوفنورون ع
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Duggerموثر هستند ( & Richter, 1999; Bhanu &

Nagalingam, 2001; Caponero, دلیل این). به 2005

.Hفرنگی کرم میوه گوجه که armigera یک آفت درجه

رود که استفاده از این فرنگی است انتظار میگوجه

د.ــــزایش یابـــول افـــها در این محصکشحشره

هاي سنتز فلوفنوکسورون و لوفنورون جزء مهارکننده

کنندگان رشد حشرات هستند. کیتین و متعلق به تنظیم

زدن فعالیت عادي هم  با بر و ترکیبدمصرف این 

هاي ترشحی داخلی باعث اختالل در روند رشد و سیستم

,Talebi-Jahromiشوند (نمو حشرات می 2011; Tassou

& Schulz, ده است که ــــان داده شـــنش).2011

لوفنورون سمیت نسبتاً هاي فلوفنوکسورون وکشحشره

ابراین به ـــو بنی دارند ـــان طبیعـــکمی براي دشمن

اند هاي با خطرکم معرفی شدهکشعنوان حشره

)Hassan et al., 1997; Haseeb et al., 2005; Viana et

al., 2009; Carmo et al., حال اکثر با این ).2010

ها را براي دشمنان کشمطالعاتی که سمیت این حشره

عنوان معیار به ١سمیت حاداند از طبیعی نشان داده

سیت دشمنان طبیعی در مقابل این سموم استفاده حسا

Buenoاند (کرده & Fritas, باید در نظر داشت  ).2004

هاي سمیت کشنده تنها اثرات کشنده آزمایش که

Starkد (ندهها را نشان میکشحشره et al,. 1997;

Stark & Banks, ). با استفاده از رویکرد سمیت 2003

ها را از کشمی اثرات حشرهتماتوان حاد (کشنده)، نمی

هایی که سمیت کمی کشاثرات زیرکشنده حشرهجمله 

براي دشمنان طبیعی دارند و بعد از کاربرد آنها بسیاري 

دیابند را تعیین نمواز این حشرات مفید بقا می

)Wennergen & Stark, هاي یکی از روش).2000

است  IOBCها روش کشمرسوم براي ارزیابی اثر آفت

)Hassan, هایی دارد که تنها ). این روش محدودیت1992

Starkکش توجه دارد (به یک یا دو اثر سمی هر آفت et

al., 2004; Mahdavi et al., روش جدول ). اما 2011

ها کشبراي ارزیابی سمیت آفت ٢زیستی سم شناختی

کش بر روشی مناسب است. این روش با سنجش اثر آفت

امی اثرات ــد زنده، تقریبا تمکل دوره زندگی موجو

1. Acute toxicity
2. Toxicological life table approach

مانی و تولیدمثل آن (اثرات کش را روي زندهآفت

Bankکند (زیرکشنده) ارزیابی می & Stark, 1998;

Stark et al., 2004; Mahdavi et al., مطالعه در ).2011

زمینه اثرات زیرکشنده تالش دارد تا اثرات غیرکشنده، 

را  زیستییخچه هاي تارویژگیها روي کشمنفی حشره

Starkگذارند، را بیابد (جمعیت اثر می پویاییکه بر  &

Banks, ها بر کشاست که حشرهشده ). نشان داده2003

,Vinsonنسبت جنسی و زمان رشد پیش ازبلوغ (

,Lawrenceگذار ()، زادآوري و رشد ماده تخم1974

Stark)، تفریخ تخم (1981 et al., )، وزن و رفتار 1992

Vincentی (ـــرکتــح et al., )، دوره پیش از 2000

Starkدر نوزادان ( جهشگذاري و تخم & Banks,

Singhاي () و رفتار تغذیه2003 et al., ) حشرات 2004

شناسی که تنها گذارند. بنابراین مطالعات سمتاثیر می

کنند، با نادیده گرفتن این اثرات کشنده را ارزیابی می

در حقیقت ممکن است اثرات منفی اثرات زیرکشنده 

ها روي جمعیت دشمنان طبیعی را کمتر از کشحشره

ده ـمطالعات کمی اثرات زیرکشنواقع نشان دهند.

.Hروي زنبور پارازیتوئید را ها کشحشره hebetor

Rafeei-Dastjerdiاند (بررسی کرده et al., به  ).2009

.Hدلیل اهمیت  armigera ی، فرنگدر کشت گوجه

براي فلوفنوکسورون و لوفنورونهايکشکاربرد حشره

کنترل آن آفت در استان خوزستان و افزایش رهاسازي 

.Hزنبور  hebetor ات و همچنین عدم وجود اطالع

.Hروي  هاي مذکورکشحشرهدرمورد اثرات  hebetor،

باشد. هدف این نیاز به ارزیابی اثرات زیرکشنده آنها می

ه اثرات فلوفنوکسورون و لوفنورون را تحقیق این است ک

.Hعمر، زادآوري و پارامترهاي جدول زندگی روي طول

hebetor  کندارزیابی.

هامواد و روش

پرورش حشرات

.Hحشرات ماده زنبور پارازیتوئید   hebetor  از مزارع

در  ، استان خوزستانفرنگی شهرستان حمیدیهگوجه

اي ایجاد کلونی به جمع آوري و سپس بر1389آبان ماه 

.Hآزمایشگاه منتقل شدند. براي پرورش زنبور  hebetor

Ephestiaآرد پره شبالروهاي از  kuehniella (Zeller)

قطر استفاده شد. به این منظور ابتدا در هر پتري (به
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آرد پره شبپنجمعدد الرو سن  10سانتیمتر) تعداد 10

به آن اضافه  جفت زنبور نر و ماده 5قرار داده و سپس 

شد. مقداري عسل براي تغذیه زنبورها در سطح داخلی 

ساعت زنبورها به وسیله  24در پتري مالیده شد. پس از 

حاوي هاي پتريپس آسپیراتور از پتري خارج شدند. س

، سلسیوسدرجه  26±1در دماي  الروهاي پارازیته شده 

16:8تاریکی درصد و دوره روشنایی: 65±10رطوبت 

براي تا ظهور حشره کامل زنبور نگهداري شدند.ساعت 

.Eپرورش  kuehniella  از کلونی موجود در بخش

خصوصی انسکتاریوم مدیریت حفظ نباتات استان 

خوزستان استفاده شد. سپس به ازاي هر کیلوگرم آرد 

گرم تخم به صورت یکنواخت روي سطح آرد پخش  4/0

د تهویه، شد. براي رشد و نمو بهتر کرم آرد و ایجا

 ظرفمقداري بلغور به آرد اضافه شد. ظرف پرورش، 

سانتیمتر  15سانتیمتر و ارتفاع  60پالستیکی به قطر 

درجه  27±1بود. این ظروف در شرایط دمایی 

و دوره درصد 65±10، رطوبت نسبی سلسیوس

.ساعت نگهداري شدند 16:8روشنایی:تاریکی 

هاي مورد استفادهکشحشره

 به آلمان BASFوسط شرکت ت نفلوفنوکسورو

نام تجاري و با  DC%5کش با فرموالسیون عنوان حشره

ست و به وسیله شرکت بازرگان کاسکید فرموله شده ا

کشی با لوفنورون نیز حشرهرسد. به فروش می کاال

اري مچ است که توسط نام تجو با  EC%5فرموالسیون 

فرموله شده است. شرکت سینجنتا

فلوفنوکسورون و لوفنورون بر گی کشندزیراثرات 

.Hزنبور پارازیتوئیدپارامترهاي زیستی  hebetor

هاي کشحشرهبراي تعیین اثرات زیرکشندگی 

مذکور روي زنبورهاي پارازیتوئید حاصل از مراحل نابالغ 

.Hو کامل زنبور hebetor  تیمار شده با فلوفنوکسورون و

ی استفاده لوفنورون، از روش جدول زیستی سم شناخت

شد.

مراحل نابالغ

بریده و  )سانتیمتر10(کاغذهایی با قطر کف پتري 

عدد الرو سن آخر 10در آن قرار داده شد. سپس تعداد 

جفت زنبور پارازیتوئید نر و ماده به آن  5آرد با پره شب

باتوجه به تاریخچه زیستی زنبور اضافه گردید. 

.Hپارازیتوئید خارجی  hebetor،ی که تغذیه خود الروهای

را از میزبان تمام کرده و براي تبدیل شدن به شفیره از 

به عنوان مرحله الروي،روي میزبان جدا شده بودند

و هشت  )ي میزبانچهار روز پس از پارازیته شدن الروها(

به عنوان مرحله  ي میزبانروز بعد از پارازیته شدن الروها

-مون حشرهدر نظر گرفته شد. براي آز شفیرگی زنبور

. ي استفاده شدورروش غوطهها بر مراحل نابالغ ازکش

اي توصیه شده مزرعه ها غلظتبراي انجام این آزمایش

لیتر تهیه شد. میلی 100ش، با حجمی برابر کحشرههر

-مقطر استفاده گردید. در روش غوطهبراي شاهد از آب 

داخل یک بشر ریخته به  شکحشرهوري، ابتدا محلول 

در آن  هاي پارازیتوئیدحاوي شفیره سپس کاغذشد 

ها را تمام سطح شفیرهشکتا محلول حشره ور شدغوطه

ثانیه کاغذ از داخل  15به طور کامل بپوشاند. پس از 

ها سپس این کاغذها به درون پتريمحلول خارج گردید. 

مرحله الروي همین کار انجام  آزمونمنتقل شدند. براي 

ور کردن کاغذ ه، چون در حین غوطهشد با این تفاوت ک

مال شناور شدن الرو در محلول سمی حاوي الرو، احت

 زيتوري فلیک کاغذ حاوي الرو درون  وجود داشت،

اي انتخاب شد دهانه این توري به گونهقطر .گذاشته شد

پوشانی داشته باشد. پس از قرار دهانه بشر همقطر که با 

فلزي، محلول تهیه دادن کاغذ حاوي الرو درون توري 

 15روي الروها ریخته شد و مدت  شکحشرهي شده

ور بودندغوطه شکحشرهثانیه الروها در محلول 

(Mahdavi et al., پس کاغذهاي حاوي الروها س.(2011

ها در شرایط هایی منتقل شدند. این پتريون پتريبه در

درصد و  65±10سلسیوس، رطوبت درجه 26±1دماي 

-تا ظهور حشرات ساعت 16:8ی:تاریکی روشنایدوره

به  شکحشرهبراي هر نگهداري شدند.  کامل زنبور

عدد  50عدد الرو زنبور پارازیتوئید و  50ترتیب از 

پس از ظاهر شدن فاده شد.تشفیره زنبور پارازیتوئید اس

مراحل الروي و شفیرگی، از تیمار  حاصلکامل حشرات

براي تیمار ماده زنبور نر و  جفت 21و  19به ترتیب 

براي تیمار زنبور نر و ماده  جفت 22و  16فلوفنوکسورن، 

براي تیمار زنبور نر و ماده  جفت 13و  10لوفنورون، 

-جفت به پتريشاهد به صورت تصادفی انتخاب و هر 

در درپوش متر منتقل شدند.سانتی 6هایی به قطر 

سانتیمتر جهت تهویه ایجاد و 1ها سوراخی به قطر پتري

پوشیده شد. براي تغذیه زنبورها  زكاي نابا پارچه
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رپوش پتري مالیده شد. دمقداري عسل به سطح داخلی 

پره آرد در هر پتري قرار آخر شبروزانه دو عدد الرو سن

عمر و تخم ریزي زنبورها تا پایان داده شد و میزان طول

ها در شرایط تخمدر این مرحله عمر آنها ثبت شد. 

سلسیوس، رطوبت درجه 26±1دماي آزمایشگاهی (

ساعت)  16:8روشنایی:تاریکی درصد و دوره  10±65

هاي و پرورش یافتند. سپس میانگین تخم نگهداري

تعیین و ثبت  کاملجنسی حشراتفریخ شده و نسبتت

گردید.

کاملمرحله حشرات

کامل ها روي مرحله حشراتکشبراي آزمون حشره

بدین  .م استفاده شداز روش کاربرد غیرمستقیم س

کش را از حشره،صورت که زنبورهاي مورد آزمایش

طریق تماس با سطح تیمار شده دریافت کردند. براي 

استفاده شد مخصوص ١یک قفساین منظور از 

(Hassan & Abdelghader, یک  این قفس از  .(2001

به  )12×12(ايچهارچوب چوبی و دو صفحه شیشه

ه بود. در هر قسمت از بدنه عنوان کف و سقف تهیه شد

سانتیمتر جهت تهویه  1چهارچوب شش سوراخ به قطر 

متري سطح سانتی 60پاشش از فاصله تعبیه شده بود.

لیتر از میکرو 22ي انجام شد و براي هر سطح شیشه ا

با توزین به عبارت دیگر  رفت.ش به کار کمحلول حشره

نگاه اي قبل و بعد از تیمار و نیز ثابت سطح شیشه

اي سعی داشتن فاصله و زاویه نوك نازل با سطح شیشه

مربع متر سانتینحوي انجام شود که در هر شد تیمار به

)µl/cm22( .محلول سمی به طور یکنواخت پاشیده شود

ها، سطح شیشهروي هاشکحشرهپس از خشک شدن 

ارچوب نصب ههایی به چاین سطوح به وسیله گیره

ساعت  2-3به مدت  دایک روزه ابتزنبورهاي مادهشدند.

براي جفتگیري با زنبورهاي نر درون یک پتري قرار داده 

سطح شدند. مقداري عسل براي تغذیه این زنبورها به 

پتري مالیده شده بود. سپس این  داخلی درپوش

هاي ساعت در درون قفس 96ماده به مدت زنبورهاي 

یط ش و در شراکاي حشرهدز مزرعهدر معرض ذکور م

سلسیوس، درجه 26±1اتاقی با دماي  کنترل شده (

روشنایی: تاریکی درصد و دوره 65±10نسبی رطوبت

1. Exposure cage

50ازشکحشرهبراي هر قرار گرفتند.)ساعت 16:8

از حشرات ماده زنده عدد حشره ماده زنبور استفاده شد.

ساعت، به  96ها پس از شکحشرهاز تیمار حاصل مانده 

جفت زنبور نر وماده به  21و  35، 10طور تصادفی

 ترتیب براي تیمارهاي شاهد، فلوفنوکسورون و لوفنورون

6پتري به قطر  درون یکانتخاب شد و هر جفت به 

د. سپس پارامترهاي زیستی به سانتیمتر منتقل شدن

همان ترتیب مراحل نابالغ تعیین گردید.

هادادهوتحلیلتجزیه

.Hبور پارازیتوئید هاي حاصل از دموگرافی زنداده

hebetorافزار نرمبا استفاده ازSAS جداول زندگی  و

تجزیه و تحلیل رایج براساس جنس ماده و ویژه سنی 

، میانگین ریزيهاي تخمعمر، دورهمیانگین طولشد. 

ازاستفادهبا جنسی زنبورهاي تفریخ شده و نسبتتخم

Excelنرم افزار  مترهاي . همچنین پارامحاسبه شد 2010

نرخ  λ) نرخ ذاتی افزایش جمعیت، rm(مانند جمعیت

Tنرخ خالص تولیدمثل،  R0متناهی افزایش جمعیت، 

ان الزم براي مدت زم DTمتوسط مدت زمان یک نسل، 

روشوSASافزار نرمازاستفادهبا دوبرابر شدن یک نسل

Jackknife ها به دلیلآزمایش دست آمدند. در اینه ب 

مرحله رشدي هاي مورد مطالعه در سه شکآنکه حشره

کامل) مورد بررسی قرار گرفتند، (الرو، شفیره و حشرات

این احتمال وجود دارد که مراحل مختلف رشدي 

مورد استفاده کش حشرههاي متفاوتی نسبت به واکنش

لذا با استفاده از آزمون فاکتوریل در پایه  .داشته باشند

ررسی شد. ــاالت بــطرح کامالً تصادفی این احتم

در دو سطح (فلوفنوکسورون و لوفنورون) و هاکشحشره

ل) کاممراحل رشدي در سه سظح (الرو، شفیره و حشره

افزار با استفاده از نرمها ارزیابی شدند. مقایسه میانگین

SAS  بر اساس آزمون وDuncan  رویهGLM شد. انجام

نتایج

کسورون و فلوفنو هايکشحشرهاثرات زیرکشندگی

گذاري زنبورعمر و میزان تخملوفنورون روي طول

H. hebetor

هاي کشحشرهنتایج مربوط به اثرات ناشی از کاربرد 

فلوفنوکسورون و لوفنورون روي مراحل مختلف رشدي 

H. hebetor میزان تخم حشرات ماده در  عمر وبر طول
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عمر زنبورهاي درج شده است. میانگین طول 1جدول

مختلف با یکدیگر هاي کشتحت تاثیر حشرهماده

P;158,2=df=8753/0داري نداشت (اختالف معنی

;13/0=Fداري بر ). اما مراحل مختلف رشدي اثر معنی

P;158=0162/0طول عمر پارازیتوئید ماده داشت (

,2=df;23/4=Fعمر پارازیتوئید ماده ). بیشترین طول

فیرگی تیمار شده با روز) مربوط به مرحله ش 954/33(

کش و مراحل مختلف حشرهلوفنورون بود. اثرات متقابل 

رشدي از نظر آماري تاثیر معنی داري روي طول عمر 

).P;158,4=df;43/0=F=7847/0زنبور ماده نداشت (

.Hمیانگین) زنبور پارازیتوئید ±SEعمر و زادآوري (طول -1جدول hebetor  حشرهاي رشدي با دز مزرعهتیمار شده در سه مرحله-

براي هر دو تیمار) ppm500هاي فلوفنوکسورون و لوفنورون (کش

حشره کاملشفیرهمراحل رشدي الروکشحشره

عمر حشرات مادهمیانگین طول

دامنه (تعداد)
فلوفنوکسورون

Ab745/1±00/27

41-17)19(

Aa014/2±047/33

15-44)21(

Ab417/1±800/27

44-11)35(

لوفنورون
Aab046/3±00/28

45-6)16(

Aa107/2±954/33

51-13)22(

Ab223/2±380/27

46-15)21(

شاهد
Aab106/1±300/28

33-23)10(

Aab260/3±769/29

37-21)13(

Aab436/2±300/28

40-18)10(

بازاي یک مادهمیانگین کل تخم

دامنه (تعداد)
فلوفنوکسورون

Ab868/31±421/327

717-149)19(

Aa209/41±761/494

792-133)21(

Aab757/30±57/434

694-55)35(

لوفنورون
Ab962/53±500/341

819-28)16(

Aa337/42±454/515

968-198)22(

Ab665/34±904/316

710-62)21(

شاهد
Aa640/31±800/512

743-402)10(

Aab441/43±307/431

753-259)13(

Aab997/52±700/390

684-181)10(

میانگین تخم روزانه بازاي یک 

ماده

دامنه (تعداد)

فلوفنوکسورون
Acd594/0±928/11

49/17-731/5)19(

Ab822/0±057/15

16/20-46/4)21(

Aab798/0±582/15

25/24-66/3)35(

لوفنورون
Bcd106/1±671/11

2/18-153/2)16(

Bb646/0±076/15

16/20-61/11)22(

Bd854/0±432/11

091/19-4/3)21(

شاهد
Aa063/1±263/18

51/22-36/12)10(

Abc106/1±440/14

14/22-62/8)13(

Abcd166/1±543/13

75/19-4/8)10(

دار و تفاوت معنی کشدار بین تیمارهاي حشرهحروف التین بزرگ در هر ستون و حروف التین کوچک در هر ردیف به ترتیب نشانگر تفاوت معنی

)P<0.05باشد (آزمون دانکن، مختلف رشدي می بین مراحل

داري هاي مورد مطالعه تاثیر معنیکشحشره

P;158=3633/0برمیانگین تعداد کل تخم نداشتند  (

,2=df;02/1=Fدي اثرات ـ). اما مراحل مختلف رش

هاي زنبور داشتند داري بر میانگین تعداد کل تخممعنی

)0086/0=P;158,2=df;90/4=F بیشترین میانگین .(

تیمار در عدد تخم) مربوط به  454/515کل تخم (

داري مرحله شفیرگی با لوفنورون بود که اختالف معنی

داشت. اثرات متقابل نوع  الروي و حشرات کامل تیمار با

ل تخم نیز ــه رشدي بر تعداد کو مرحلکش حشره

).P;158,4=df;53/3=F=0086/0دار بود (معنی

رشدي  ها و مراحلکشحشرهدار بودن اثرات مقابل معنی

لوفنورون در مرحله کش حشرهنشان می دهد که کاربرد 

باعث  حتی در مقایسه با شاهد شفیرگی پارازیتوئید

افزایش میزان تخمگذاري زنبور ماده در نسل بعد خواهد 

شد.

رشد  ها روي پارامترهايکشاثرات زیرکشندگی حشره

جمعیت

جمعیت از جمله نرخ خالص رشد پارامترهاي

 ، نرخ ذاتیافزایش جمعیتتولیدمثل، نرخ متناهی 

، طول دوره یک نسل و مدت زمان دو افزایش جمعیت

ده است. ــارائه ش 2دولـبرابر شدن جمعیت در ج

هاي مورد مطالعه نرخ خالص تولیدمثل را به کشحشره

P>0001/0داري تحت تاثیر قرار دادند (صورت معنی

;158,2=df;67/12=Fزان ـ). به صورتی که میR0در

در031/423فلوفنوکسورون بیشترین (کش حشره و (

) بود. مراحل 811/73لوفنورون کمترین (کش حشره
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داري بر نرخ خالص رشدي مختلف نیز اثرات معنی

;=P;158,2>0001/0تولیدمثل داشتند (

df77/29=F ه و مرحلکش حشره). اثرات متقابل نوع

P>0001/0دار بود (رشدي نیز از نظر آماري معنی

;158,4=df;60/6=Fدار بودن اثرات متقابل ). معنی

و مراحل رشدي نشان می دهد که کاربرد هاکشحشره

فلوفنوکسورون در مرحله شفیرگی پارازیتوئید کش حشره

زنبور شده است. R0دار باعث افزایش معنی

.Hمیانگین) زنبور پارازیتوئید ±SEپایدار (پارامترهاي جمعیت  -2جدول hebetorاي تیمار شده در سه مرحله رشدي با دز مزرعه

براي هر دو تیمار) ppm500هاي فلوفنوکسورون و لوفنورون (کشحشره

حشره کاملشفیرهمراحل رشدي الروکشحشره

R0

دامنه (تعداد)
فلوفنوکسورون

Ac758/19±00/203

56/302-38/92)19(

Aa231/35±031/423

1/677-7/113)21(

Ab999/19±572/282

08/511-7/35)35(

لوفنورون
Bd663/11±811/73

2/124-05/6)16(

Bb068/27±916/328

1/618-4/126)22(

Bc905/22±397/209

1/469-9/40)21(

شاهد
Ab954/19±405/323

5/468-5/253)10(

Ab133/13±944/328

2/574-5/197)13(

Ac052/24±317/177

4/310-1/82)10(

λ (تعداد) فلوفنوکسوروندامنه
Ab010/0±321/1

363/1-200/1)19(

Ab009/0±329/1

395/1-256/1)21(

Ab008/0±331/1

418/1-204/1)35(

لوفنورون
Bc009/0±237/1

296/1-163/1)16(

Bb008/0±300/1

351/1-207/1)22(

Bb014/0±300/1

403/1-100/1)21(

شاهد
Aa008/0±367/1

377/1-297/1)10(

Ab009/0±331/1

378/1-243/1)13(

Ab011/0±297/1

342/1-229/1)10(

rm

دامنه (تعداد)
فلوفنوکسورون

Ab007/0±278/0

310/0-187/0)19(

Ab006/0±284/0

334/0-229/0)21(

Ab006/0±286/0

351/0-191/0)35(

لوفنورون
Bc007/0±212/0

229/0-153/0)16(

Bb006/0±262/0

301/0-191/0)22(

Bb011/0±263/0

341/0-109/0)21(

شاهد
Aa005/0±312/0

327/0-262/0)10(

Ab007/0±286/0

321/0-220/0)13(

Ab008/0±260/0

290/0-227/0)10(

T
دامنه (تعداد)

فلوفنوکسورون
Aab793/0±059/19

44/29-48/16)1

Aab696/0±237/21

38/27-68/17)21(

Aab571/0±707/19

01/29-59/15)35(

لوفنورون
Aab083/1±235/20

79/31-19/17)16(

Aa802/0±084/22

55/31-33/18)22(

Aab073/1±292/20

41/36-47/15)21(

شاهد
Ab506/0±478/18

85/22-55/17)10(

Aab771/0±222/20

96/25-17/17)13(

Aab00/1±856/19

66/26-11/17)10(

DT
دامنه (تعداد)

فلوفنوکسورون
Bb066/0±485/2

277/3-203/2)19(

cBb057/0±433/2

896/2-00/2)21(

Bcb054/0±419/2

216/3-864/1)35(

لوفنورون
Aa115/0±251/3

143/4-777/2)16(

Ab065/0±639/2

352/3-237/2)22(

Ab108/0±629/2

113/4-844/1)21(

شاهد
Bc041/0±215/2

567/2-109/2)10(

Bcb061/0±416/2

962/2-122/2)13(

Bb087/0±654/2

178/3-305/2)10(

دار و تفاوت معنی کشدار بین تیمارهاي حشرهحروف التین بزرگ در هر ستون و حروف التین کوچک در هر ردیف به ترتیب نشانگر تفاوت معنی

)P<0.05باشد (آزمون دانکن، بین مراحل مختلف رشدي می

افزایش هاي مورد استفاده نرخ ذاتی کشحشره

.Hزنبور  جمعیت hebetor داري تحت را به صورت معنی

).P;158,2=df;28/22=F>0001/0تاثیر قرار دادند  (

در مرحله الروي تیمار آب مقطر   rmبیشترین مقدار 

) با مصرف 212/0) و کمترین آن (312/0(شاهد) (

دیده شد. بعد از  مرحله الرويروي  لوفنورونکش حشره

) در مرحله rm)286/0تیمار شاهد، بیشترین مقدار

فلوفنوکسورون کش حشرهحشرات کامل تیمار شده با 

داري بر نرخ دیده شد. مراحل رشدي مختلف اثرات معنی

P;158=3383/0نداشتند ( افزایش جمعیتذاتی 

,2=df;09/1=F وکش حشره). اما اثرات متقابل نوع 

زنبور نیز  افزایش جمعیتمراحل رشدي بر نرخ ذاتی 
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).P;158,4=df;68/7=F>0001/0دار بود (معنی

داري بر طول هاي مورد مطالعه اثرات معنیکشحشره

P;158=1925/0) زنبور نداشتند (Tدوره یک نسل (

,2=df;67/1=F کمترین طول دوره یک نسل زنبور .(

شاهد دیده شد.  مرحله الروي درروز)  478/18(

) مربوط به 084/22دوره یک نسل ( بیشترین طول

مرحله شفیرگی تیمار شده با لوفنورون بود. اما مراحل 

داري بر طول دوره یک نسل مختلف رشدي اثرات معنی

.Hزنبور  hebetor) 0335/0داشتند=P;158,2=df

;47/3=F.(  کش و مرحله رشدي حشرهاثرات متقابل نوع

.Hره یک نسل زنبور پارازیتوئید بر طول دو hebetor نیز

P;158,4=df=9469/0(نبود داراز نظر آماري معنی

;18/0=F.( هاي مختلف مدت زمان کشحشرهکاربرد

ورت ـه صــ) زنبور را بDTت (ـدوبرابر شدن جمعی

P;158>0001/0داري تحت تاثیر قرار داد (معنی

,2=df;98/25=Fري بین مدت زمان دا). اختالف معنی

اهد ـو شدر تیمار فلوفنوکسورون  دوبرابر شدن جمعیت

کش لوفنورون مدت زمان دوبرابر د. اما حشرهــدیده نش

شدن جمعیت را افزایش داد. مراحل رشدي مختلف 

P=0899/0نداشتند ( DTداري بر زنبور اثرات معنی

;158,2=df;45/2=F و کش حشره). اثرات متقابل نوع

نیز از  بر مدت زمان دوبرابر شدن رشدي زنبور مرحله

P;158,4=df>0001/0دار بود (نظر آماري معنی

;54/9=F.(

زیرکشندگی فلوفنوکسورون و لوفنورون روي  اتاثر

جنسی میانگین تعداد تخم هاي تفریخ شده و نسبت

.Hزنبور  hebetor

جنسی هاي تفریخ شده و نسبتمیانگین تعداد تخم

.Hر) زنبور (درصد ن hebetorه ـه مرحلـتیمار شده در س

اي رشدي الروي، شفیرگی و حشره کامل با دز مزرعه

 3هاي فلوفنوکسورون و لوفنورون در جدولکشحشره

هاي مورد مطالعه به صورت کشرهــحشارائه شده است. 

هاي تفریخ شده زنبور را تحت داري تعداد تخممعنی

).P;158,2=df;06/4=F=019/0تاثیر قرار دادند (

هاي تفریخ شده کش لوفنورون تعداد تخمحشره

H. hebetor داري کاهش داد. مراحل را به صورت معنی

هاي رشدي مختلف نیز اثرات معنی داري بر تعداد تخم

.Hتفریخ شده  hebetor ) 0001/0داشتند<P;158

,2=df;62/12=Fهاي تفریخ شده ). کمترین تعداد تخم

تخم) تیمار شده با  85/208وط به مرحله الروي (مرب

داري با مرحله شفیرگی لوفنورون بود که اختالف معنی

کش و مرحله رشدي حشرهابل نوع ــاثرات متقداشت.

P;158=0012/0داري بود (نیز از نظر آماري معنی

,4=df;73/4=Fحشرهدار بودن اثرات متقابل ). معنی-

د که ـــــان می دهــــنشدي ــها و مراحل رششــک

ه الروي ـــورون در مرحلـــکش لوفنحشرهکاربرد 

هاي تفریخ شده دار تعداد تخماهش معنیـــاعث کــب

.Hزنبور  hebetor .شده است

.Hمیانگین) زنبور پارازیتوئید ±SE(درصد نر) (هاي تفریخ شده و نسبت جنسیمیانگین تعداد تخم -3جدول hebetor  شده در تیمار

)براي هر دو تیمار ppm500هاي فلوفنوکسورون و لوفنورون (کشحشرهاي سه مرحله رشدي با دز مزرعه
حشره کاملشفیرهمراحل رشدي الروکشحشره

تخم تفریخ شده
دامنه (تعداد)

Acde369/28±47/291فلوفنوکسورون
638-132)19(

Aa804/39±89/477
764-128)21(

Aabc08/27±70/382
692-129)35(

Ae001/33±85/208لوفنورون
500-17)16(

Aa201/39±27/477
896-183)22(

Ade594/27±27/252
565-49)21(

Aab538/26±12/430شاهد
623-337)10(

Aabc734/38±58/384
671-230)13(

Acbd909/44±08/331
579-153)10(

نسبت جنسی
دامنه (تعداد)

Aab017/0±496/77فلوفنوکسورون
0/25-17/19)3(

Aa021/0±437/89
54/14-14/7)3(

Aab030/0±029/80
61/34-00/8)9(

Bd083/0±228/43لوفنورون
22/72-33/43)3(

Bb018/0±499/74
98/28-97/22)3(

Bab029/0±173/84
29/20-16/10)3(

Aa025/0±541/88شاهد
18/18-00/0)6(

Aab0098/0±46/86
15/15-76/11)3(

Ac014/0±751/56
45/45-54/40)3(

دار و تفاوت معنی کشدار بین تیمارهاي حشرهحروف التین بزرگ در هر ستون و حروف التین کوچک در هر ردیف به ترتیب نشانگر تفاوت معنی

)P<0.05باشد (آزمون دانکن، بین مراحل مختلف رشدي می

وئید جنسی (درصد نر) زنبور پارازیتمیانگین نسبت

H. hebetorاختالف کش مارهاي مختلف حشرهدر تی

).P;27,2=df;80/10=F=0004/0داشت (داري معنی

-جنسی را به صورت معنیلوفنورون نسبتکش حشره
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داري کاهش داد. مراحل مختلف رشدي نیز اثرات 

P=0011/0جنسی زنبور نر داشت (داري بر نسبتمعنی

;27,2=df;79/8=Fو کش حشرهتقابل نوع ). اثرات م

>0001/0دار بود (مرحله رشدي نیز از نظر آماري معنی

P;27,4=df;47/21=Fدار بودن اثرات متقابل ). معنی

ها و مراحل رشدي نشان می دهد که کاربرد کشحشره

جنسی نر را لوفنورون در مرحله الروي پارازیتوئید نسبت

داري کاهش داده است.به صورت معنی

بحث 

هاي فلوفنوکسورون و لوفنورون اثر کشحشرهکاربرد 

.Hعمر زنبورهاي ماده معنی داري بر طول hebetor

Rafiee-Dastjerdiنداشت.  et al.(2009)  اثر دزهاي

از جمله یک تنظیم کننده کش حشرهزیرکشنده چندین 

.Hعمر زنبور روي طول(هگزافلوموران) رشد hebetor

ا ــایج مـابه با نتــمش دادند.ه قرار ــورد مطالعـم

داري میان دستجردي و همکاران نیز تفاوت معنیرفیعی

کش حشرهعمر زنبورهاي تیمار شده با طول

نتایج هگزافلوموران و تیمار شاهد مشاهده نکردند.

هاي فلوفنوکسورون کشحشرهمطالعه ما نشان داد که 

داري بر میانگین کل تخمولوفنورون تاثیر معنی

H. hebetor  نداشتند. نتایج مطالعهRafiee-Dastjerdi

et al.(2009)  کش حشرهنشان داد که کاربردIGR

.Hهگزافلوموران تولید تخم  hebetor ه صورت ـرا ب

داري کاهش داد و اثر منفی بر تولید تخم این معنی

زنبور داشت.

کش اشی از نوع حشرهـــتواند نالف میــــاین اخت

-حشرهیج مطالعه جاري نشان داد که کاربرد نتا باشد.

افزایش هاي فلوفنوکسورون و لوفنورون نرخ ذاتی کش

.Hزنبور  جمعیت hebetorداري تحت را به صورت معنی

داري بین تاثیر قرار دادند. با این حال اختالف معنی

شده در  زنبورهاي تیمار افزایش جمعیتمیزان نرخ ذاتی 

کش فلوفنوکسورن و شرها حـمراحل مختلف رشدي ب

زنبورهاي تیمار شده با آب مقطر (شاهد) دیده نشد. ولی 

داري میزان کش لوفنورون به صورت معنیرد حشرهکارب

در مرحله الروي این زنبور را  افزایش جمعیتنرخ ذاتی 

Rafiee-Dastjerdiکاهش داد. برخالف نتایج ما مطالعات 

et al.(2009)   ازهاکشحشرهنواع که کاربرد انشان داد

افزایش هگزافلوموران نرخ ذاتی  IGRکش حشرهجمله 

.Hجمعیت hebetor داري کاهش داد.را به صورت معنی 

توان چنین پنداشت که این اختالف به علت تفاوت می

کش هاي مورد آزمایش و حتی نوع حشرهدر جمعیت

Buenoمورد استفاده بود. & Freitas(2004) در شرایط

مایشگاهی اثر لوفنورون را روي مراحل نابالغ بالتوري آز

Chrysoperlaشکارگر  externa (Hagen) .بررسی کردند

نتایج آنها نشان داد که لوفنورون اثرات منفی روي تخم 

در نتیجه گیري کلی باید و الرو این بالتوري داشت.

فلوفنوکسورون و  IGRکش حشرهگفت که کاربرد هر دو 

وئیدتات منفی بسیار کمی روي پارازیلوفنورون اثر

H. hebetor کش حشرهداشتند. اما اثرات منفی

افزایش فلوفنوکسورون به ویژه روي پارامتر نرخ ذاتی 

لوفنورون بود. بررسی کش حشره) کمتر از rm(جمعیت

ها روي دشمنان طبیعی در شرایط کشحشرهاثرات 

که  اردبه این دلیل اهمیت دکنترل شده آزمایشگاهی 

قرار کش رهــحشمعرض بیشترین اثر پارازیتوئید در 

ها در شرایط شـکحشرهاثر البته معموالً  گیرد.می

اي روي دشمنان طبیعی کمتر است چرا که مزرعه

پاشی شده دشمنان طبیعی از نزدیک شدن به مزارع سم

امتناع می ورزند.

عالوه براین نور خورشید نقش مهمی در مزرعه دارد  

روي کش حشرهاهش اثر ـاز طریق تبخیر سبب ک و

,Hassanشود (دشمن طبیعی می ). در نهایت .1992

اي و مزرعههاي آزمایشگاهی، نیمههیچ کدام از روش

ها را کشحشرهاي به تنهایی نمی توانند اثر کلی مزرعه

هایی که در کشحشرهروي دشمنان طبیعی نشان دهند. 

کنند نیاز است در عمل می رآوزیانشرایط آزمایشگاهی 

-حشرهاي براي ارزیابی دوام باقیمانده مزرعهشرایط نیمه

اي براي ارزیابی اثر نور خورشید، و در شرایط مزرعهکش 

ها تاثیر کشحشرهها و دیگر عواملی که روي پناهگاه

گذارند، آزمایش شوند.می

سپاسگزاري

هاي مالی معاونت پژوهشی دانشگاه از حمایت

شود.هیدچمران تشکر میش
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