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 ۀدو گونو  Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) یفرنگ گوجهبر روی مینوز  ها کش آفتاثر برخی 

  T. evanescensو Trichogramma brassicae (Hym:Trichogrammatidae) پارازیتوئید زنبور
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 چکیده
آبامکتین، امامکتین  یها کش است. در این پژوهش اثر حشره یفرنگ مهم گوجه یها یکی از آفت Tuta absoluta یفرنگ مینوز گوجه ۀپروان

پارازیتوئید  ۀبالغ دو گون ۀ)شفیره( آفت و مرحل رشدی نابالغ حساس )الرو سن اول( و متحمل ۀبنزوات، استامیپرید و فلوبندیامید روی دو مرحل
ان اراک ی شهرستها گلخانهی از فرنگ مینوز گوجه بررسی قرار گرفت. مورد T. evanescens و Trichogramma brassicaeآفت تخم 
 استفاده شد. یور به روش غوطهی سنج ستیزی شد و پس از سه نسل پرورش در آزمایشگاه از مراحل الروی و شفیرگی برای انجام آور جمع

های آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامیپرید و  کش حشره LC50 مقدار .انجام گرفت شیآزما به روش لولهتیمار تریکوگراما  ۀبرای دو گون
، 99/3 این آفت ۀو برای شفیر تریل یلیمیکروگرم بر م 33/2و  21/1، 13/2، 92/2 به ترتیب یفرنگ الرو سن اول مینوز گوجه رویفلوبندیامید 

به ترتیب  T. brassicae های کامل حشره برای ادشدههای ی کش آفت LC50 میزان گردید. برآورد تریل یلیمیکروگرم بر م 34/3و  22/3، 22/2
مادۀ  کروگرمیم 11/1و  2222/2، 2222/2، 2213/2 به ترتیب .evanescens T های کامل حشره و برای 23/1و  2224/2 ،2229/2، 2213/2

 که یطور بهشد  مشاهده شیدایپ پس ازبیشترین میزان پارازیتیسم تخم بید غالت برای هر دو گونه در روز دوم  .آمد به دست تریل یلیبر م تجاری
 ، 22/13 ± 22/2، 12/13 ±11/2 بیترتپس از تیمار با فلوبندیامید، استامیپرید، امامکتین بنزوات و آبامکتین به  T. brassicae در گونۀ

 بود. برای گونۀ دار یمعن( دارای اختالف 22/11± 12/2با شاهد ) مارهایتی همگتخم پارازیته شد و  42/11 ±13/2و  12/13 ± 22/2
evanescens T.  آمد که همچنین با شاهد  به دست 23/11 ±11/2و  22/11 ± 14/2، 31/12 ± 12/2، 12/13 ±21/2به ترتیب  ها اندازهاین

 گریدو  (انهیمهای با سمیت کم تا  کش سمیت )آفت 2نشان داد. ارزیابی نسبت خطر، فلوبندیامید را در گروه  دار یمعن ( اختالف±22/13 19/2)
روی دو گونۀ زنبور  فلوبندیامید( قرار داد. با توجه به سمیت کمتر اریبسبا سمیت  ها کش )آفت 3مورد آزمایش را در گروه  ها کش آفت

 است. ریپذ امکان یفرنگ گوجهمینوز  مدیریت تلفیقی یها در برنامه کش ی این آفتریکارگ بهن پارازیتیسم، و تأثیر کمتر آن بر میزا پارازیتوئید
 

 .ها آفتمدیریت تلفیقی ، فلوبندیامیدامامکتین بنزوات،  ،استامیپریدآبامکتین،  :کلیدی یها واژه
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ABSTRACT 
Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae), is one of the most important pests of tomato in the 
world. In the current study, effects of four insecticides, abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid, and 
flubendiamide were tested against 1st larval instar and pupae of the tomato leaf miner. Also, their lethal effects were 
studied on the adult stage of two species of egg parasitoids, i.e., Trichogramma brassicae and T. evanescens. The leaf 
miner collected from greenhouses near Arak (Markazi province, Iran) were reared for three generations under 
laboratory conditions and then treated by the leaf-dip method at larval or pupal stages. The parasitoids were tested by 
coated vial residue method. Insect mortality was recorded 24 h after initial exposure. The LC50 values of abamectin, 
emamectin benzoate, acetamiprid, and flubendiamide were 0.92, 0.13, 1.51, and 0.34 µg/ml, respectively for the 1st 
larval instar and 4.99, 2.25, 3.22, and 3.48 µg/ml, respectively for the pupae. Similarly, the LC50 values of the above-
mentioned compounds were 0.0013, 0.0029, 0.0058, and 1.53 µg/ml, respectively for T. brassicae and 0.0014, 
0.0025, 0.0052, and 1.71 µg/ml, respectively for T. evanescens. The maximum number of parasitized eggs was seen 
on the 2nd day after the emergence of both parasitoids. These amounts for T. brassicae after treatment by LC25 of 
flubendiamide, acetamiprid, emamectin, and abamectin, were 14.70 ± 0.17, 14.00 ± 0.20, 13.1 ± 0.20, and 11.8 ± 
0.14, respectively which statistically differed with the control (16.00 ± 0.12). For T. evanescens, the related values 
were 13.10 ± 0.21, 12.37 ± 0.12, 11.50 ± 0.18, and 11.23 ± 0.16, respectively which differed meaningfully from the 
control (14.00 ± 0.19). Risk quotient categorized flubendiamide in class 2 (slightly harmful) and other compounds in 
class 3 (harmful). Based on our results, flubendiamide showed selectivity and it can be used as an effective tool for 
integrated pest management programs of tomato leaf miner. 
 
Keywords: Abamectin, Acetamiprid, Emamectin benzoate, Flubendiamide, Integrated pest management. 
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 مقدمه

 Tuta absoluta یفرنگ گوجهمینوز  ةپر شب

(Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)  یک آفت مهم برای

است که  یفرنگ گوجه ژهیو بهجان مباد ةگیاهان تیر

بار از کشور  نینخست آن آمریکای جنوبی بوده و أمنش

 ;Barrientos et al., 1998) پرو گزارش شده است

Miranda et al., 1998.)  به  یابی راهپس از این آفت

دیگر کشورهای  در سرعت به 2002اسپانیا در سال 

کشورهای  در تیدرنهااروپایی و شمال آفریقا و 

 Zappala)خاورمیانه ازجمله ایران گسترش پیدا کرد 

et al., 2013). (الیگوفاژ) این حشره چندخوار محدود 

ست ا بار انیزبوده و در گلخانه و مزرعه بسیار 

(Desneux et al., 2010 این گونه .)در بار  نینخست

 های مزرعهدر یکی از  7934تیرماه  در رانیا

و شناسایی شد  یآور جمعارومیه  رامونیپ یفرنگ گوجه

گزارش توانست  نینخست پس ازماه  79و طی 

شور آلوده استان ک 29را در  یفرنگ گوجه های مزرعه

 (.Baniameri & Cheraghian, 2011کند )

این آفت  در برابر یمهارهیچ روش  که یدرصورت

کمی و  ازلحاظ را انیزنشود سطح باالیی از  انجام

. (Molla et al., 2011) سازد یمکیفی به محصول وارد 

 به دست یفرنگ گوجهرشدی گیاه  گوناگون های مرحله

برگ از  افزون برو آفت  شود یم انیزاین آفت دچار 

رسیده و نارس نیز تغذیه کرده و باعث  یها وهیم

انتهایی  یها جوانه شیرو ستادنیبازا، ها وهیمبدشکلی 

 Terzidis etشود ) یمو کاهش شدید سطح سبز برگ 

al., 2014.) 

با  یفرنگ گوجهمینوز  مهار جهاننقاط  شتریبدر 

 ولی به دلیل شود انجام می ها کش حشره یریکارگ به

در سال  اریبسنسل  شمارباروری باال و  توانداشتن 

توانایی این آفت برای مقاوم شدن در برابر 

در  (.Lietti et al., 2005است ) اریبس ها کش حشره

و  شیدایپمنجر به  ها کش حشره یاپیپ کاربردعمل نیز 

 یها گروههای مقاوم این آفت به  گسترش ژنوتیپ

جهان شده است  سرتاسردر  اه کش حشره گوناگون

(Siqueira et al., 2001 آلودگی .)وجود ستیز طیمح ،

 ةفرآوردروی  ها کش آفتمجاز  ازحد شیب ةماند پس

تولید، به دلیل نیاز بیشتر به  ۀهزین باال رفتنتولیدی و 

گسترش مقاومت  یامدهایپ، از ها کش آفت کاربرد

 را به گران پژوهشاست که  ها کش آفتبه  ها آفت

در  ستیز طیمحسازگار با  های کش آفت یریکارگ به

 یها برنامه چارچوبدر  زیستی مهارکنار عوامل 

 ,Puza) نموده است وادار ها آفتمدیریت تلفیقی 

پارازیتوئیدها،  ازجمله یفراوان(. دشمنان طبیعی 2015

فعالیت  یفرنگ گوجهشکارگرها و بیمارگرها روی مینوز 

 هایزنبورآفت،  مهار های عاملاین  انیماز که  دارند

 هستندبرخوردار  یا ژهیواز جایگاه تریکوگراما 

(Boualem et al., 2012.) 

میزبان و  انیم یترازمند شهیهم ها کش حشره

 یفراوان یها پژوهش. زنند یمدشمنان طبیعی را به هم 

 ها آفت مهارکه برای  ییها کش حشرهکه  اند دادهنشان 

روی عوامل  یشمار یباثرات جانبی  روند یمکار به

دارند و  دهایئتویپاراز ازجمله ها آفت ةکنند کنترل

در رشد و نمو، درصد  ییها یدگرگون توانند یم

، نسبت جنسی و میزان پارازیتیسم ایجاد کنند شیدایپ

مستقیم دشمن  برخوردیا با  ناپسندکه این اثرات 

صورت  آلودگی میزبان از راهو یا  کش آفتطبیعی با 

 کاهشبا ایجاد مسمومیت و  تیدرنهاکه  ردیگ یم

 ها آفتعامل، منجر به طغیان  یکنندگ کنترلتوانایی 

های  کش آفتتا اثر  است ازینبه همین دلیل شود.  یم

نیز  ها آنبر دشمنان طبیعی  ها آفت افزون بر گوناگون

 اثرهایبا  های کش آفتشود تا با شناسایی  یبررس

 نهمیدر . شودمحدودتر  ها آنکاربرد  ناخواستهجانبی 

 یها کش حشره ةکشند اثرهای به پژوهشراستا این 

آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامیپرید و فلوبندیامید 

 پرداختهتریکوگراما  زنبور ۀروی مراحل بالغ دو گون

 است.

و جزء  ها نیورمکتآاز گروه  یکش آفتآبامکتین 

. این شود یم برشمرده سازگار ستیز یها کش آفت

 یفرنگ گوجهدر  نوزهایم مهاردر ایران برای  کش آفت

(. Noorbakhsh et al., 2011شده است ) شنهادیپ

 ةاز خانواد نینو کش حشرهامامکتین بنزوات یک 

 های تآف مهارورده برای آاست. این فر ها نیورمکتآ

 به کار رفته ها فراوردهروی انواع  داران بالپولک ۀراست

عصبی  یها سلولروی  ریتأثبا  کش حشرهاین  .است

الروها  ۀشده و از تغذی یا چهیماهمانع از انقباض 
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استامیپرید . (Liguori et al., 2008) کند یمجلوگیری 

 ینابساماننئونیکوتینوئیدی است و با  های کش حشرهاز 

عصبی استیل کولین باعث فلج  یها رندهیگ کاردر 

 (.Ishaaya et al., 2007) شود یمشدن و مرگ حشره 

 ةپر شب مهاربرای  نینو کش حشرهفلوبندیامید یک 

 ةاز خانواد کش حشرهاین  است یفرنگ گوجهمینوز 

 .شود یم 7ریانودین ةاعث مهار گیرندو بآمید بوده  دی

 یکنندگ کنترلتأثیر  ۀمطالع افزون بر پژوهشدر این 

مینوز  رشدی ۀدر دو مرحل ها کش آفتاین 

و  حساس( ۀ)مرحل شامل سن اول الروی یفرنگ گوجه

بر دو  ادشدهی های کش آفتمتحمل( اثر  ۀه )مرحلشفیر

 Trichogramma brassicae گونه از زنبور پارازیتوئید

Bezdenco و T. evanescens Westwood یبررس 

هم و میزان حساسیت آفت و پارازیتوئید مورد شده 

 پژوهشاین  یها وردتادس .قرار گرفته است یسنج

 مهاربرای  ها کش آفت نیتر مناسب نشیگزدر  تواند یم

در گلخانه کاربرد عملی  یفرنگ گوجهتلفیقی مینوز 

 .داشته باشد

 

 ها روشمواد و 
 ها کش حشره

EC 1.8% در این آزمایش از آبامکتین )
®

Vertimec )

 ساخت شرکت گل سم گرگان، امامکتین بنزوات

(WG50 5%
®

ProclimFit 2سینجنتا شرکت( ساخت 

SP20, 20% سویس، استامیپرید ) کشور
®

Mospilan )

 ,WG20ساخت شرکت گل سم گرگان و فلوبندیامید )

20% ® Takumiشداستفاده  ( ساخت شرکت سینجنتا. 

 

 پرورش حشرات

از  یفرنگ گوجهمینوز  ۀجمعیت اولی پژوهشدر این 

آلوده شهر اراک واقع در استان مرکزی  یها گلخانه

شد. پرورش انبوه این آفت با رهاسازی روی  یآور جمع

9رقم ریو گرنده یفرنگ گوجه ۀرشد یافت یها بوته
 درون 

 ۀدرج 25±5گلدان در محیط گلخانه با شرایط )دمای 

درصد( درون  25±75و رطوبت نسبی سلسیوس 

                                                                               
1. Ryanodine receptor 

2. Syngenta 

3. Rio Grande 

انجام  متر یسانت 720×20×20ابعاد توری به  یها قفس

به کلنی  یفرنگ گوجهحاوی  یها گلدان. هر هفته شد

تا همواره گیاه شاداب  شدند یماضافه  ها حشرهپرورش 

بالغ و تغذیه الروها  یها پره شب یزیر تخمو سالم برای 

 موجود باشد.

 Trichogrammaزنبور  یها گونه نینخست جمعیت

brassicae  وT. evanescens  بخش مهار زیستی از

کشور تهیه شد. پرورش  یپزشک اهیتحقیقات گ مؤسسه

شده )دمای  زنبورها در اتاقک رشد در شرایط کنترل

درصد و  20±70درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  7±25

ساعت تاریکی(  3ساعت روشنایی و  72نوری  چرخۀ

 Sitotroga cerealellaبید غالت  یها . از تخمانجام شد

Oliv. .برای تکثیر پارازیتوئیدها استفاده شد 

 

 یسنج ستیز

رشدی سن اول الروی  ۀروی دو مرحل ها کش حشرهاثر 

 یفرنگ گوجهمینوز متحمل(  بسیار)حساس( و شفیره )

 ۀدر دو مرحل یسنج ستیز یها شیآزما ارزیابی شد.

 های نتیجه یۀبر پا. گرفتمقدماتی و اصلی انجام 

اصلی  یها شیآزمامناسب برای  یها غلظت ،مقدماتی

 پنجبا  یسنج ستیز. ندشد برآوردلگاریتمی  ۀفاصل با

( در سه تکرار به همراه یک تیمار 7غلظت )جدول 

اصلی انجام شد.  یها شیدر آزماشاهد )آب مقطر( 

به دست آوردن الروهای سن اول مینوز پس از  برای

آزمایش در شرایط  گیاهان مورد ،آفت یگذار تخم

سن اول  ۀبه مرحل ها تخمتا رسیدن  باال شده کنترل

و  برای تیمار نگهداریچهار روز(  به کینزد)الروی 

شدند. با  نشیگزبرای آزمایش  ظاهرشدهالروهای تازه 

و نفوذی بودن  حساسیت زیاد الروتوجه به 

 یورساز غوطهمورد آزمایش، از روش  یها کش حشره

درون داالن  الرو سن اول یسنج ستیزبرای  9برگ

 Dagli et al., 2012; Sohrabi etاستفاده شد ) برگی

al., 2016 یزمان یبرا(. به این منظور هر برگ جداگانه 

. برای ثانیه درون محلول سمی فرو برده شد 20 برابر

الرو در هر تکرار مورد  عدد 20 شمارهر غلظت 

تیمار شده پس از یک  یها برگ .آزمایش قرار گرفت

                                                                               
4. Leaf dipping 
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 های ظرفساعت نگهداری در محیط آزمایشگاه به 

منتقل  متر یسانت 70×70× 2دار با ابعاد  پالستیکی تهویه

نگهداری  ادشدهیدر شرایط  ریوم و تا هنگام ارزیابی مرگ

ها و حفظ رطوبت  . برای جلوگیری از پژمردگی برگندشد

ها در ظرف کوچک  برگ ها در مدت آزمایش، دم آن

با مشاهده پیدایش آب قرار داده شدند.  ةدربردارند

 9س از شاهد )پ یها الروهای سن دوم در برگ نخستین

 الروها تعیین شد. ریوم مرگ ،روز(

حاوی  یها برای به دست آوردن شفیره، برگ

و در ظروف  یآور الروهای سنین باالی آفت جمع

توری گذاشته شدند و تا هنگام تشکیل  بپالستیکی با در

 یها رهیشفیره در انکوباتور نگهداری شدند. شف

ول ثانیه در محل 20برابر  یزمان یآمده برا دست به

برای هر ور شدند.  کش و یا آب مقطر )شاهد( غوطه آفت

در نظر  هر تکراردر عدد شفیره  75-20 انیمغلظت 

به انکوباتور  ها رهیشف خشک شدن گرفته شد. پس از

 ند.منتقل و تا خروج حشرات کامل نگهداری شد

زنبور بالغ تریکوگراما از روش  ۀبرای تیمار دو گون

میکرولیتر  50 استفاده شد. به این منظور 7شیآزما لوله

 ۀ( در لول7)جدول  با غلظت معین کش آفتاز 

ریخته شد و پس از تبخیر حالل در تیمارها  یا شهیش

عدد زنبور  20شمار و تبخیر آب مقطر در شاهد 

 ها آن و درِ منتقل کرده شیآزما ۀ لولتریکوگراما به هر 

شد و  هبست درصد 50 قند آببا توری آغشته به 

 شده کنترلآزمایش در اتاقک رشد با شرایط  یها لوله

 ساعت ثبت شد. 29پس از  ریوم مرگ .ندقرار گرفت باال

 گرید( و LC50درصد کشنده ) 50غلظت  برآوردبرای 

استفاده شد  Polo Plus افزار نرممرتبط از  یها آماره

(Leora Software, 2006). 

 

 2نسبت خطر ۀمحاسب

 زیر استفاده شد: معادلۀنسبت خطر از  ۀبرای محاسب
RQ =RD/LC50 

 

دز  RDنسبت خطر و  RQ معادلهکه در این 

و  (گرم ماده مؤثر در هکتار) شده هیتوص یا مزرعه

LC50 گرم یلیم یۀبر پادرصد  50 ةمیزان غلظت کشند 

                                                                               
1. Vial assay 

2. Risk quotient 

غلظت  یۀبر پا ها محاسبه. هستندبر لیتر  همؤثر ةماد

 تجاری صورت گرفت. کش آفت

کش  آفتباشد  تر کوچک 50از  RQ که یدرصورت

باشد دارای سمیت  2500تا  50غیر سمی، اگر بین 

باشد دارای سمیت  2500و اگر بیش از  میانهکم تا 

 .(Wang et al., 2012است ) اریبس

 

 ارزیابی میزان پارازیتیسم

برای  انجام شد. Sidi et al. (2013)این آزمایش به روش 

هر  (LC25)درصد  25این منظور از غلظت کشندة 

زنبور  ۀبرای تیمار دو گون شیآزما لولهبه روش  کش حشره

 میکرولیتر 50استفاده شد. به این منظور بالغ تریکوگراما 

 متر یسانت 5/7×70 ةبا انداز یا شهیشۀ در لول کش آفتاز 

 یادر تیمارها  محلول سمی ریریخته شد و پس از تبخ

عدد زنبور  70شمار  ،خیر آب مقطر در شاهدتب

و  افزوده شیآزما ۀ به هر لول روزه کی ی مادةتریکوگراما

بسته شد  درصد 50 قند ها با توری آغشته به آب آن بدر

 ةشد آزمایش در اتاقک رشد با شرایط کنترل یها و لوله

 ساعت ثبت شد. 29پس از  ریوم مرگ .قرار گرفت ادشدهی

تصادفی دارای پنج تکرار  کامالًطرح  چارچوبآزمایش در 

میزان پارازیتیسم از زنبورهایی که  برآوردانجام شد. جهت 

کش قرار داشته و زنده مانده  ساعت در معرض آفت 29

عدد  90بودند استفاده شد. به این منظور از هر تیمار 

ی به ترتیب در دومین، تک طور بهشد و  نشیگززنبور 

، روزانه شیدایپ پس ازپنجمین روز سومین، چهارمین و 

ساعت در  29 برابر یزمان یبراعدد تخم بید غالت  90

قرار گرفت و میزان پارازیتیسم برآورد شد.  ها آناختیار 

در میزان  دار یمعناختالف  آشکار ساختنبرای 

استفاده شد.  طرفه کپارازیتیسم از تجزیۀ واریانس ی

با  ها نیانگیمام گرفت. انج SPSS افزار نرمتجزیۀ آماری با 

 ی شدند.هم سنج LSDآزمون 

 

 نتایج
 تعیین غلظت کشنده

 یفرنگ گوجهمینوز 

الرو  یسنج ستیز برآمده از یها دادهپروبیت  ۀبا تجزی

 یها غلظت، میزان یفرنگ گوجهمینوز  ةپر شبسن اول 

اطمینان و شیب خط  ةدرصد، محدود 50 ةکشند
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 ،استامیپرید ،فلوبندیامید یها کش حشرهرگرسیون 

(. 2شد )جدول  برآورد آبامکتین و امامکتین بنزوات

 که ندنشان داد یسنج ستیزاز  آمده دست به های نتیجه

برای الرو سن ( LC50 = 0.13 µg/mlت )امامکتین بنزوا

، فلوبندیامید در سنجش بااول سمیت بیشتری 

شفیرگی نیز  ۀدر مرحل .دارداستامیپرید و  آبامکتین

در سنجش ( LC50 = 2.25 µg/ml) امامکتین بنزوات

سمیت بیشتری  و آبامکتیند فلوبندیامی ،استامیپرید با

 .(2)جدول  نشان داد

 

 زنبورهای پارازیتوئید

  ۀگون یسنج ستیزاز  آمده دست به های نتیجه

T. brassicae  که فلوبندیامید ندنشان داد( 9)جدول 

(LC50 = 1.53 µg/ml) ةکمتری برای حشر سمیت 

امامکتین  آبامکتین، در سنجش باکامل پارازیتوئید 

 (.2)جدول  دارد استامیپرید و بنزوات

 LC50) فلوبندیامید نیز T. evanescens ۀگون برای

= 1.71 µg/ml )امامکتین ، بامکتینآ در سنجش با

 (.9شت )جدول تری داکم LC50استامیپرید و  بنزوات

 

 ارزیابی نسبت خطر

دز  بخش کردنارزیابی نسبت خطر که با  های نتیجه

مؤثره برای  ةماد LC50بر کش  آفتهر  ةشد هیتوص

. در تیمار اند آمده 9در جدول  ندزنبور به دست آمد

، استامیپریدبا فلوبندیامید،  T. brassicaeزنبور 

امامکتین بنزوات و آبامکتین نسبت خطر به ترتیب 

شد که بر  برآورد 359100و  23425، 25322، 742

با سمیت  2 یبند دستهتنها فلوبندیامید در  هیپااین 

 ۀدر دست ها کش آفت گریدقرار گرفت و  انهیمجزئی تا 

 ۀگون ةدربارخطرناک قرار گرفتند.  ها کش آفتعنی ی 9

T. evanescens که یطور بهبود  همسانتیجه نیز ن 

، 715یادشده به ترتیب نسبت  های کش آفتبرای 

 ازنظرآمد که  به دست 149250و  30000، 23392

پارازیتوئید  ۀبا دیگر گون یتفاوت ها کش آفت یبند دسته

 (.9نداشت )جدول 

 

 میزان پارازیتیسم

T. brassicae. 

 میزان پارازیتسم گونۀ  انیمها نشان دادند که  نتیجه

T. brassicae گوناگونهای  کش تیمار با آفت پس از 

 شیدایپبوده است. در روز دوم پس از  دار یمعناختالف 

ی پارازیته در تیمار با فلوبندیامید ها تخم شمارمیانگین 

 گریدبیش از  هرچندعدد برآورد شد که  10/79 71/0±

( دارای 00/72±72/0)ی همچنان با شاهد ولتیمارها بود 

بود. میزان پارازیتیسم در تیمار با  دار یمعناختالف 

استامیپرید، امامکتین بنزوات و آبامکتین به ترتیب 

کاهش نشان داد. کلیۀ تیمارها با یکدیگر دارای اختالف 

. در روز سوم (F4, 145 = 39.86, P<0.001بودند ) دار یمعن

د، امامکتین بنزوات و نیز تیمار با فلوبندیامید، استامیپری

همگی با  انیمآبامکتین به ترتیب کاهش نشان داد که 

 مشاهده شد دار یمعن( اختالف 00/77±75/0شاهد )

(F4, 139 = 28.39, P<0.001) در روز چهارم نیز ترتیب .

( 00/3±74/0شاهد )حفظ شد و همگی با  ادشدهی

و  (F4, 115=12.44, P<0.001)داشتند  دار یمعناختالف 

ی در ولماند؛  پابرجا ادشدهدر روز پنجم ترتیب ی رانجامس

استامیپرید با شاهد  انیماین روز تنها اختالف 

دیگر تیمارها  انیم هرچندنشد  دار یمعن( 79/0±00/5)

 ,F4, 82 = 9.33) همچنان وجود داشت دار یمعناختالف 

P<0.001)  (. میزان کل کاهش پارازیتسیم این 7)شکل

فلوبندیامید، استامیپرید،  LC25گونه در تیمار با دز 

، 32/72، 22/4امامکتین بنزوات و آبامکتین به ترتیب 

 شد. برآورددرصد  31/25و  42/73

 
دز کشنده  دنیبرگزی جهت سنج ستیزدر  مورداستفادهی ها کش حشره (لیتر بر میلی میکروگرم). دزهای فرموالسیون تجاری 7جدول 

 T. evanescensو  Trichogramma brassicae ی و حشرات کامل زنبورفرنگ گوجهروی الرو سن اول و شفیره مینوز  ها کش حشره
Table 1. Concentrations of formulated insecticides used in bioassays tests on L1 and pupa of Tuta absoluta and adultd 

of Trichogramma brassicae and T. evanescens 

Insecticide 
Tuta absoluta 

T. brassicae or T. evanescens 
L1 Pupa 

Flubendiamide 0.16, 0.33, 0.69, 1.44, 3 1, 1.99, 3.98, 7.94, 16 0.31, 0.63, 1.26, 2.51, 5 

Acetamiprid 0.37, 0.76, 1.58, 3.31, 7 0.93, 1.86, 3.63, 7.07, 14 0.0019, 0.0039, 0.0076, 0.015, 0.03 

Emamectin benzoate 0.09, 0.16, 0.3, 0.55, 1 0.78, 1.55, 2.88, 5.37, 10 0.0006, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01 
Abamectin 0.4, 0.81, 1.58, 3.09, 6 1.56, 3.09, 6.16, 12.3, 25 0.0004, 0.0008, 0.0017, 0.0035, 0.007 



 ... یفرنگ گوجه نوزیم یرو بر سازگار ستیز یها کش آفت یبرخ اثراشتری و همکاران:  992

 
 یفرنگ گوجهة مینوز پر شبروی الرو سن اول و شفیرة  ها کش حشرهسمیت  .2جدول 

Table 2. Toxicity of the insecticides on L1 and pupa of tomato leaf miner Tuta absoluta 
Growth Stage Insecticides N LC50 (95% CL) X2 df Intercept (±SE) Slope (±SE) 

L1 

Flubendiamide 360 0.34 (0.22-0.48) 1.86 13 0.54±0.09 1.19±0.19 
Acetamiprid 360 1.51 (1.04-2.12) 2.33 13 -0.18±0.08 1.04±0.17 
Emamectin benzoate 360 0.13 (0.07-0.19) 0.89 13 0.95±0.13 1.09±0.19 
Abamectin 360 0.92 (0.61-1.25) 2.13 13 0.042±0.08 1.19±0.19 

Pupa 

Flubendiamide 320 3.48 (2.37.84) 4.64 13 -0.64±0.15 1.19±0.21 
Acetamiprid 326 3.22 (2.25-4.42) 1.07 13 -0.60±0.14 1.19±0.20 
Emamectin benzoate 324 2.25 (1.65-2.93) 3.67 13 - 0.54±0.14 1.53±0.23 

Abamectin 321 4.99 (3.39-6.96) 5.50 13 -0.81±0.18 1.16±0.20 
 

 T. evanescens و Trichogramma brassicaeروی حشرات کامل زنبورهای پارازیتوئید  ها کش حشره. سمیت 9جدول 

Table 3. Toxicity of the insecticides on adults of Trichogramma brassicae and T. evanescens 

Parasitoid Insecticides N 

LC25 

(µg a.i./ml) 
(95% CL) 

LC50  

(µg a.i./ml) 
(95% CL) 

X2 df Intercept (±SE) Slope (±SE) 

T. brassicae 

Flubendiamide 360 
0.41 

(0.19-0.62) 
1.53 

(1.10-2.17) 
3.05 13 -0.21±0.087 1.17±0.20 

Acetamiprid 360 
0.0015 

(0.00062-0.0024) 
0.0058 

(0.0039-0.0080) 
3.97 13 2.58±0.42 1.15±0.19 

Emamectin 360 
0.00075 

(0.00038-0.0011) 
0.0029 

(0.0021-0.0042) 
3.90 13 2.87±0.49 1.13±0.18 

Abamectin 360 
0.00031 

(0.00012-0.00053) 
0.0013 

(0.00091-0.0019) 
2.71 13 3.04±0.51 1.06±0.18 

T. evanescens 

Flubendiamide 360 
0.44 

(0.20-0.68) 
1.71 

(1.22-2.50) 
2.22 13 -0.27±0.091 1.15±0.21 

Acetamiprid 360 
0.0012 

(0.00049-0.0021) 
0.0052 

(0.0034-0.0071) 
2.24 13 2.53±0.41 1.11±0.18 

Emamectin benzoate 360 
0.00066 

(0.00033-0.0010) 
0.0025 

(0.0019-0.0034) 
2.51 13 3.67±0.52 1.41±0.20 

Abamectin 360 
0.00033 

(0.00013-0.00056) 
0.0014 

(0.00096-0.0020) 
2.24 13 3.04±0.52 1.07±0.18 

 
 T. evanescen و Trichogramma brassicaeها برای زنبورهای پارازیتوئید  کش حشرهی بند دسته. میزان نسبت خطر و 9جدول 

Table 4. Risk quotient and categories of the insecticides used against Trichogramma brassicae and T. evanescens 

Paraisitoid Insecticide 
Recommended dose 

(g a.i./ha) 
LC50 

(µg a.i./ml) 
Risk Quotient 

(RQ1) 
Category 

T. brassicae 

Flubendiamide 60 0.306 196 2 
Acetamiprid 30 0.00116 25862 3 
Emamectin benzoate 10 0.000145 68965 3 
Abamectin 20 0.0000234 854700 3 

T. evanescens 

Flubendiamide 60 1.71 175 2 
Acetamiprid 30 0.0052 28846 3 
Emamectin benzoate 10 0.0025 80000 3 
Abamectin 20 0.0014 793650 3 

1. RQ =Recommended dose/LC50 

 

 
 شیدایپ از پس گوناگون یروزها در Trichogramma brassicae زنبور ۀلیوس به شده تهیپاراز یها تخم شمار نیانگیم. 7 شکل

 .هستند >05/0P در دار یمعن اختالف وجود ةدهند نشان متفاوت یها حرف. گوناگون یها کش آفت LC25 با ماریت در زنبور
Figure 1. The mean (+SE) number of eggs parasitized by Trichogramma brassicae at different days after emergence of 
wasps treated with the LC25 of each insecticide. Treatments with different letters are significantly different at P<0.05. 
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T. evanescens. 

  ۀمیزان پارازیتسم گون میانکه  ندنشان داد ها نتیجه

T. evanescens  گوناگون های کش آفتدر تیمار با 

وجود داشته است. در روز دوم پس از  دار یمعناختالف 

پارازیته در تیمار با  یها تخم شمارمیانگین  پیدایش

برآورد شد با شاهد  70/79±27/0فلوبندیامید 

 دار یمعنتیمارها از اختالف  گرید( و نیز 74/0±00/79)

برخوردار بود. در این روز تیمار با استامیپرید، امامکتین 

ترتیب میزان پارازیتیسم کاهش بنزوات و آبامکتین به

 دار یمعندارای اختالف  ا با یکدیگرۀ تیمارهو همیافت 

. در روز سوم کاهش (F4, 145=44.12, P<0.001) بودند

 انیممشاهده شد و  ادشدهیپارازیتسیم به ترتیب 

 بود دار یمعنختالف ( ا00/4±20/0)همگی با شاهد 

(F4, 138 = 18.64, P<0.001) در روز چهارم نیز همین .

ترتیب در کاهش پارازیتیسم به وقوع پیوست و همگی 

 ,F4) داشتند دار یمعن( اختالف 00/2±72/0شاهد )با 

117=15.44, P<0.001)در روز پنجم  سرانجام ؛ و

کاهش یافت  یادشدهپارازیتیسم زنبور در تیمارهای 

 ( با سه00/9±75/0شاهد ) انیمدر این روز  یول

  مشاهده شد دار یمعناختالف  نیپس کش آفت

(F4, 85=3.84, P<0.01)  (. میزان کل کاهش 2)شکل

 LC25در تیمار با دز  ادشدهی ۀپارازیتسیم گون

 فلوبندیامید، استامیپرید، امامکتین بنزوات و 

 31/27و  22/74، 47/72، 49/1ترتیب آبامکتین به

 درصد بود.
 

 بحث

دیگر  سنجش بادر حاضر فلوبندیامید  پژوهشدر 

های مورد آزمایش سمیت کمتری برای دو گونۀ  کش آفت

نشان داد و  T. evanescens و T. brassicaeپارازیتوئید 

کش در کاهش پارازیتیسم  میزان تأثیر این آفت عالوه به

ها برای این دو گونه  کش با دیگر آفت سنجشنیز در 

این بررسی نشان داد که  حال نیدرعکمتر بود. 

ی خوبی در هر دو کنندگ کنترلفلوبندیامید از توان 

ی برخوردار فرنگ گوجهمرحلۀ الروی و شفیرگی مینوز 

یک  عنوان به کاربرد فلوبندیامید امکانبنابراین ؛ است

مدیریت  ۀبرنام یک چارچوبی مؤثر در نشیگزکش  آفت

سه  هگرچوجود دارد  یفرنگ مینوز گوجهبرای تلفیقی 

امامکتین ، آبامکتینکش دیگر مورد آزمایش یعنی  آفت

 ی کمتری را نشان دادند.نشیگزاثر  استامیپرید و بنزوات

دیگر محققین نیز نشان از  به دست شده انجامی ها یبررس

دارد.  ها آفتهای طبیعی  سازگاری فلوبندیامید با دشمن

کش روی زنبورهای تریکوگراما  این آفت ریتأثة دربار

 پژوهشدر یک  گرچههای چندانی در دست نیست  منبع

شده که فلوبندیامید برای حشرة کامل تریکوگراما  آشکار

 (.Singh et al., 2016سمیت کمی دارد )

 

 
 شیدایپ از پس گوناگون یروزها در evanescens Trichogramma زنبور ۀلیوس به شده تهیپاراز یها تخم شمار نیانگیم. 2 شکل

 .هستند >07/0P در دار یمعن اختالف وجود ةدهند نشان متفاوت یها حرف. گوناگون یها کش آفت LC25 با ماریت در زنبور
Figure 2. The mean (+SE) number of eggs parasitized by Trichogramma evanescens at different days after emergence of wasps 

with treated the LC25 of each insecticide. Treatments with different letters are significantly different at P<0.05. 
 

 

 

 

 



 ... یفرنگ گوجه نوزیم یرو بر سازگار ستیز یها کش آفت یبرخ اثراشتری و همکاران:  993

 
 

 

فلوبندیامید  ریتأثدیگر با بررسی  پژوهشدر یک 

 Macrolophusروی افراد بالغ سن شکارگر 

pygmaeus  ها کش آفتدر گروه  کش حشرهاین 

(. Andrea et al., 2016شده است ) یبند دسته انیز یب

این ة کشند ۀانیمهمچنین در بررسی دیگری میزان دز 

 Chrysoperlaکامل بال توری  ةروی حشر کش آفت

carnea 22/229 شده برآوردلیتر  یمیکروگرم بر میل 

سمیت کم  ةدهند نشان( که Sabri et al., 2016) است

 های نتیجهاست.  ادشدهیبرای شکارگر  کش آفتاین 

 ازجمله کش حشرهبررسی تغذیه از شکار آلوده به چند 

 Nesidiocorisسن شکارگر  ۀلیوس بهفلوبندیامید 

tenuis برای افراد بالغ  کش آفتکه این  ندنشان داد

 (.Wanumen et al., 2016) است انیز کم

برآمده برای کاهش اثر پارازیتیسم  پژوهشدر یک 

 برمیکروگرم  30تیمار با فلوبندیامید در دز  از

میزان پارازیتیسم  ،(Sattar et al., 2011) تریل یلیم

درصد  73باعث  Trichogramma chilonisافراد بالغ 

 یبند دستهکاهش در کل پارازیتیسم شده و در 

 پژوهشاین  یدستاوردهاقرار گرفته که با  انیز یب

 .است همانند

 ریتأثتأثیر بر آفت در یک بررسی که  دیاز د

 یفرنگ گوجه مینوزفلوبندیامید روی الروهای سن دوم 

 ۀانیممیزان دز ( Amizadeh et al., 2015انجام شده )

 لیتر میکروگرم بر میلی 05/0 کش آفتاین  ةکشند

اندکی  اکنون پژوهش دستاوردهابا شده که  برآورد

 ینسن به دلیل متفاوت بودن تواند یمکه  دارد اختالف

. باشدحاضر  پژوهش با ادشدهیالروی در آزمایش 

( Roditakis et al., 2013) پژوهشدر یک  وجود نیباا

  روی الرو سن دومکش  آفتاین  LC50میزان 

 یپژوهشو در  لیتر میکروگرم بر میلی 97/7-97/0

 روی الرو سن اول  (Bassi et al., 2016)دیگر 

 شده که برآورد لیتر میکروگرم بر میلی 449/0-19/0

 .است سو همحاضر  پژوهشبا نتایج 

مورد آزمایش اثر  کش آفتاستامیپرید دیگر 

در  Chen et al. (2013) نشان نداد. یفراوان ینشیگز

 ۀبه نتیج T. nubilaleآزمایش خود روی زنبور 

استامیپرید  LC50میزان  ها آن. اند افتهیدست  یهمسان

و میزان  تریل یلیممیکروگرم بر  27/0را برای این زنبور 

ی ها گروهرا در  کش این آفت برآمده ازکاهش پارازیتسیم 

 در سنجش بادرصد  10 تا 20 انیمتیماری  گوناگون

های این  ی در رقمناهمسان. دلیل نمودند برآوردشاهد 

و نیز شیوة  ها گونهی در ناهمسانحاضر  هشپژوبررسی با 

ی دیگر که پژوهشهمچنین در  تیمار زنبور بوده است.

ه بر لیتر روی مؤثرگرم مادة  05/0استامیپرید در دز  ریتأث

 ,.Maura et alبررسی شده ) T. pretiosumافراد بالغ 

( میزان پارازیتیسم افراد بالغ در سنجش با شاهد 2006

 ریغدرصد کاهش نشان داده است که نشان از  43

 کش دارد. گزینشی بودن این آفت

استامیپرید برای الروهای  LC50دیگر  یپژوهشدر 

گرم  میلی 77/9 یفرنگ گوجهمینوز  ةپر شبسن سوم 

که با  (Radwan & Taha, 2012شده )گزارش  بر لیتر

در بررسی حاضر برای الرو سن یک  شده محاسبه ةانداز

 LC50میزان چندانی ندارد. همچنین  یناهمسان

 T. chilonis، 0021/0کامل  ةحشرروی  استامیپرید

 است شده گزارش لیتر میکروگرم بر میلی

(Gnanadhas et al., 2009) یدستاوردهابا  آن نیز که 

 .است ندهمان یموردبررس ۀروی دو گونحاضر  پژوهش

که هرچند استامیپرید  بازگو کرد توان یم یطورکل به

نسبت خطر  یولنشان نداد  ینشیگزدر این بررسی اثر 

دیگر یعنی امامکتین  کش آفتبا دو  سنجشآن در 

 ازین وجود نیباابنزوات و آبامکتین کمتر بوده است 

 ها آفت مهارتلفیقی  یها برنامهدر کاربرد آن در  است

 .کار برده شودبه دقت کافی 

 امامکتین بنزواتهمچنین نشان داد که  پژوهشاین 

ی برای پارازیتوئیدهای مورد آزمایش نشیگزاثر  بدون

 2/9امامکتین بنزوات در دز  ریتأثی دیگر پژوهشدر است. 

روی میزان پارازیتیسم افراد بالغ  تریل یلیممیکروگرم بر 

Trichogramma chilonis درصد کاهش در 32، باعث 

ی ا نشانه( که Sattar et al., 2011پارازیتیسم شده است )

 است. کش آفتگزینشی بودن این  ریغاز 

الرو سن دوم مینوز برگ  روی در یک بررسی که

 کش حشرهاین  LC50میزان انجام گرفته  یفرنگ گوجه

است شده  برآوردلیتر  میکروگرم بر میلی 72/0-09/0

(Roditakis et al., 2013که ) با  یا اندازه تا

 یپژوهش .ر همخوانی داردحاض پژوهش یدستاوردها

امامکتین بنزوات برای الرو سن  LC50مقدار دیگر 



 994 7941پاییز و زمستان ، 2 ة، شمار94 ة، دورایران دانش گیاهپزشکی 

 

را  یفرنگ گوجهمینوز  ةپر شب یا مزرعه جمعیتچهارم 

 Sallamکرده است ) برآورد گرم بر لیتر میلی 979/52

et al., 2015)  در سنین الروی  اریبسدلیل تفاوت بهکه

در  .نیست ریسنجش پذ ادشدهیدو آزمایش  انیم

امامکتین بنزوات برای الرو  LC50میزان بررسی دیگر 

میکروگرم  77/0 یفرنگ گوجهمینوز  ةپر شبسن دوم 

که  (Esmaeili et al., 2016شده ) گزارش لیتر بر میلی

همچنین . است همانندحاضر  پژوهش یدستاوردهابا 

ین بنزوات روی امامکت کش حشره ریتأث پژوهشدر یک 

این  LC50 ، میزانT.brassicaeزنبور پارازیتوئید 

میکروگرم  007/0برای این زنبور پارازیتوئید  کش آفت

 (Jafari et al., 2016) شده است برآورد لیتر بر میلی

. دارد یهمانندحاضر  پژوهش یدستاوردهاکه با 

گرفت که امامکتین  ندیبرآچنین  توان یم یطورکل به

 ةبنزوات هرچند روی مرحله الرو سن اول و شفیر

 ینشیگزاثر  بدوناست ولی  مؤثر یفرنگ گوجهمینوز 

 بوده و سمیت شدیدی روی پارازیتوئیدها دارد.

در  پژوهشاین  دستاوردهاآبامکتین نیز  ةدربار

 ازجملهرا  آناست که  ییها پژوهشراستای دیگر 

زنبورهای تریکوگراما دانسته  خطرناک برای ها کش آفت

 073/0آبامکتین در دز  ،همساناست. در یک بررسی 

 T. pretiosumبر لیتر روی افراد بالغ  مؤثر ةگرم ماد
 700میزان پارازیتیسم افراد بالغ نسبت به شاهد را 

. (Maura et al., 2006درصد کاهش داده است )

آبامکتین  LC50میزان  Zhao et al. (2012) همچنین

 5/0برابر  Trichogramma nubilaleرا برای زنبور 

 دیاز دکرده و آن را  یریگ اندازه تریل یلیممیکروگرم بر 

( قرار انهیمدوم )سمیت کم تا  ۀریسک خطر در درج

بررسی حاضر همخوانی  یدستاوردهاکه با  اند داده

برای زنبور  کش این آفتما سمیت  پژوهشندارد. در 

سوم )سمیت  ۀدر درج که یطور بهر بود بسیار بیشت

 گوناگون ةمتفاوت زنبور و شیو ۀ( قرار گرفت. گونزیاد

این  شدن داریپد ها ییچرااز  تواند یم یسنج ستیز

 & Bostanianدیگر ) یپژوهشاختالف باشد. در 

Akalack, 2006 گرم مادة  003/0( آبامکتین با غلظت

 Orius insidiosus Say یها پورهروی مؤثره بر لیتر 

(Hem: Anthocoridae) ،700  ایجاد  ریوم مرگدرصد

 کردند.

 آبامکتیندرصد  50 ةغلظت کشند پژوهشدر این 

میکروگرم  42/0 یفرنگ گوجهبرای الرو سن اول مینوز 

ۀ لیوس بهکش  ه است. این آفتبرآورد شد لیتر بر میلی

Sallam et al. (2015)  مقدار نیز بررسی شده وLC50 

 02/93 مینوز ) ةپر شبچهارم  برای الرو سن آن

به دلیل که گردیده است  برآورد لیتر میکروگرم بر میلی

 پژوهشاین  یدستاوردهابا  سن الروی بودن ناهمسان

آبامکتین در  ریتأثدیگر  یپژوهشمتفاوت است. در 

 مینوزشرایط آزمایشگاهی روی الروهای سن دوم 

 mg/l 90/0 کش آفتاین  LC50میزان  یفرنگ گوجه

 Amizadeh et) است شدهگزارش گرم بر لیتر  میلی

al., 2015) حاضر اندکی  پژوهش دستاوردهابا  که

به دلیل  نیشیپمانند مورد  تواند یم ودارد  یناهمسان

 یناهمگونو نیز شده  تیماردر سن الروهای  یناهمسان

در یک  وجود نیبااباشد.  ها تیجمعدر حساسیت 

 یها تیجمعی آبامکتین رو ریتأثدیگر که  پژوهش

در  یفرنگ گوجهمینوز  پره شبالرو سن دوم  گوناگون

( Silva et al., 2011بررسی شده )شرایط آزمایشگاهی 

میکروگرم بر  59/0-93/9کش  آفتاین  LC50مقدار 

 پژوهش یدستاوردهاشده که با  برآورد لیتر میلی

غلظت این  دیگر یپژوهشدر  .حاضر همخوانی دارد

مینوز  گوناگون یها تیجمعالرو سن اول  برای

 9/0-9/2 ۀی در دامندر شرایط آزمایشگاه یفرنگ گوجه

 ,.Dagli et alشده ) برآورد لیتر میکروگرم بر میلی

حاضر  پژوهش یدستاوردهابا  از همخوانی که (2012

بررسی حاضر نیز نشان داد  یطورکل به .برخوردار است

مینوز  مهارتأثیر مناسب آبامکتین در  باوجودکه 

 ۀبرای هر دو گون اریبس، به دلیل سمیت یفرنگ گوجه

 است. ینشیگزاثر  بدونپارازیتوئید تخم، 

مراحل رشدی آفت با  انهیمی حساسیت سنجهم

ة تحمل بسیار بیشتر دهند نشان، LC50نسبت  برآورد

 یها کش آفت با الرو سن اول در برابر سنجششفیره در 

 ةدربار ژهیو بهاین نسبت  بوده است. یموردبررس

برابر  70امامکتین بنزوات و فلوبندیامید )با بیش از 

اگر  گرید عبارت به( چشمگیر بوده است. یناهمسان

شفیرگی، تیمار در مرحله الرو  هنگامتیمار در  یجا به

سن اول صورت بگیرد میزان سم مصرفی ممکن است 

 یهم سنجچنین در برابر کاهش یابد. هم 70تا 
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پارازیتوئید با  ۀکامل هر دو گون های حشرهحساسیت 

آبامکتین این نسبت  ةدربارالرو سن اول میزبان 

فلوبندیامید  ةدربار که یدرحالبرابر بود.  100 به کینزد

کامل پارازیتوئید نسبت به الرو  ةحساسیت حشر

دو برابر بوده  به کینزدو برای شفیره  2/0 به کینزد

وجود اثر  ةدهند نشان یروشن به عددهااست. این 

 چشمگیر فلوبندیامید است. ینشیگز

با توجه به حساسیت بیشتر الرو سن اول آفت 

 ۀنسبت به شفیره و همچنین حساسیت بیشتر دو گون

 یپاش سم که یدرصورتزنبور پارازیتوئید نسبت به آفت 

 های مرحلهبه سازگار انجام شده و  های کش آفتبا 

کاهش  یپاش سمدز  ،حساس زندگی آفت محدود شود

دیگر دشمنان طبیعی آسیب کمتری  یاز سویافته و 

به  ها کش آفتکاربرد  یمحدودسازخواهند دید. 

ها  کش ی آفتریکارگ بههای حساس زندگی آفت و  مرحله

 کاربردیۀ کاهش میزان ما نکهیافزون بر ای نشیگزبا اثر 

ی نگهدارو  ستیز طیمحی کمتر برای امدهایپها و  آن

ة کنند مصرف، شود یمبیشتر از دشمنان طبیعی 

ی ناخواستۀ این امدهایپی کشاورزی را نیز از ها فرآورده

ة دربار ژهیو به. این امر دارد یم نگاهها  کش آفت

 همانندکه  ابدی یمبیشتری  ارزشیی ها فراورده

 نیکمتر . اینشوند یمتازه مصرف  صورت بهی فرنگ گوجه

ی ها فرآورده دکنندگانیتولی است که مدیران و ا فهیوظ

کشاورزی در راستای اهداف کشاورزی پایدار برای 

ی از بانیپشتو  کنندگان مصرفی تندرستی از نگهدار

 دارند. بر دوش دشمنان طبیعی بندپا
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