
 

  والریت روي سرخرطومی برگ یونجه هاي گیاهی پالیزین و شیمیایی فنکشبررسی اثر آفت

Hypera postica (Col.: Curculionidae) و دشمن طبیعی آن  

  Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae)  
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  چکیده

و تخـم    Hypera postica (Gyllenhal) والریت روي حشرات کامل سرخرطومی برگ یونجهشیمیایی فن کش گیاهی پالیزین ودو آفت در این تحقیق اثر

اي همچنین آزمایشی در شرایط مزرعـه . در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت  Chrysoperla carnea (Stephens)و الروهاي سن اول بالتوري سبز

تعداد حشرات کامـل  . و پنج تکرار در قالب طرح بلوك کامل تصادفی انجام گرفت) آّب پاشی(ام، شاهد پیپی 1000ام، فن والریت پیپی 2500ار شامل پالیزین با سه تیم

در شـرایط  . تیمـار شـمارش شـدند    یک روز بعد ازوهاي یک روز قبل و سه، هفت، چهارده و بیستو الروهاي سرخرطومی برگ یونجه و الروهاي بالتوري سبز در نوبت

. ام بـرآورد شـد  پـی پی 87/321و  72/601ترتیب ساعت از زمان تیمار به 24با گذشت  H. posticaترکیبات ذکر شده روي حشرات کامل  LC50آزمایشگاهی، میزان 

 C. carneaوالریت روي تخم و الرو سن اول کش فنحشره  LC50میزان. کش پالیزین براي بالتوري سبز داشتوالریت سمیت باالتري نسبت به آفتکش فنحشره

کـش پـالیزین دوام اثـر    اي، آفـت در شـرایط مزرعـه  . ام برآورد شـد پیپی 1633و  1664ترتیب کش پالیزین بهآفت LC50ام و میزان پیپی 46/178و  02/563ترتیب به

-برداري در گروه سموم با خطر کم و حشـره هاي نمونهکش پالیزین در تمامی زمان، آفتIOBCبر اساس معیارهاي . تري روي سرخرطومی برگ یونجه داشتطوالنی

 . بندي شدنددسته C. carneaوالریت در گروه سموم خطرناك براي بالتوري سبز کش فن

  

 IOBCتخم، حشرات کامل، سمیت، : هاي کلیديواژه

  

     1 مقدمه

اي اهان علوفهیکی از مهمترین گی  .Medicago sativa Lیونجه

ایـن گیـاه بوسـیله    . شـود است و در مناطق وسیعی از جهان کشت می

سـرخرطومی بـرگ   . گیـرد طیف وسیعی از آفات مورد حمله قـرار مـی  

 Hypera postica (Gyllenhal) (Col: Curculionidae)یونجـه  

ترین حشرات آفت یونجه در اکثر مناطق جهـان اسـت   یکی از مخرب

یک حشره الیگوفاژ است که منحصـراً از گیاهـان   این آفت عمدتاً  ).4(

گرچه ممکن است گـاهی  . کندتغذیه می Medicagoلگومینوز جنس 

هاي وابسته به جنسهاي شـبدر و شـنبلیله نیـز تغذیـه     از برخی از گونه

دهی و کیفیـت در چـین اول و دوم   این آفت باعـث کـاهش بـاز   . کند

ي آفت اسـت کـه در   بیشترین خسارت مربوط به الروها). 11(شود  می

ریزي و کاهش شـدید محصـول در چـین    آلودگیهاي شدید باعث برگ

اي بـا  مزارع شدیداً آلوده شده ممکن است سفید یا نقـره . شونداول می
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). 4(تعداد زیادي از برگهاي مشبک یا کامالً خورده شده به نظر برسند 

مانند باعـث  اگر تعداد زیادي از الروها یا بالغین تا زمان برداشت باقی ب

ها شده و منجر بـه تـأخیر افتـادن در    ها و نوك جوانهخسارت به ساقه

سرخرطومی بـرگ یونجـه داراي دشـمنان    ). 11(شوند رشد مجدد می

، سـن  .Bathyplectes spطبیعی متعددي از جمله زنبـور پارازیتوئیـد   

ــکارگر  ــدوزك Geocoris megacephalus (Rossi)شـ ، کفشـ

ــکارگر ــبز   Coccinella septempunctata  (.L)ش ــالتوري س و ب

Chrysoperla carnea (Stephens)  بـالتوري سـبز   ). 32(استC. 

carnea فاژي اسـت کـه بـه دلیـل پـراکنش جغرافیـایی       شکارگر پلی

هاي مختلف، قابلیت جستجوي گسترده، سازگاري بسیار باال به سیستم

هــاي کنتــرل بــاال و پــرورش آســان یکــی از اجــزاء مهــم در برنامــه

در یک بررسی آزمایشگاهی مشخص شد میزان ). 39(بیولوژیکی است 

عدد و هـر الرو سـن    2/1تغذیه روزانه هر الرو سن دوم این بالتوري 

کنترل ). 32(باشد عدد الرو سرخرطومی برگ یونجه می 2/3سوم آن 

H. postica هـاي شـیمیایی سـنتتیک    کـش اغلب با استفاده از حشره

هاي شـیمیایی اغلـب روي موجـودات    کشرهحش). 36(گیرد انجام می

هـاي  کـش به عنوان مثال اکثـر حشـره  . غیر هدف نیز تاثیر سوء دارند
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شیمیایی به کار برده شده بـراي مـدیریت ایـن آفـت زیانهـاي قابـل       

ــه ) 27(تــوجهی بــراي زنبــور عســل  و دیگــر حشــرات مفیــد از جمل

 Oomyzusو   Bathyplectes curculionis (Thomson)زنبورهاي

incertus Ratcburg 20(اند داشته.(  

توانند به عنوان یـک  هاي طبیعی میکشبراي این منظور، حشره

زیـرا ایـن   . هـاي سـنتتیک باشـند   کـش جایگزین مناسب براي حشـره 

ها خطرات کمتري براي پستانداران داشته و عالوه بر ایـن،  کشحشره

سـالهاي   در). 21(اثرات سوءکمتري روي موجودات غیر هـدف دارنـد   

هاي طبیعی براي کنترل انواع مختلفـی  کشاخیر تعداد زیادي از حشره

و سـخت بالپوشـان آفـت    ) 35(ها تریپس) 34(ها از آفات از جمله شته

بنابراین درك این مطلب که چگونـه  . اندمورد استفاده قرار گرفته) 37(

گیرنـد بسـیار   ها قرار مـی کشدشمنان طبیعی و آفات تحت تاثیر آفت

کش گیاهی پـالیزین  اي تاکنون اثرات آفتهیچ مطالعه). 8(مهم است 

بنـابراین  . را روي این آفت بررسی نکرده است) صابون روغن نارگیل(

 .Hکش روي حشرات کامـل  در این تحقیق اثرات کشندگی این آفت

postica   ــی آن ــمن طبیع ــین دش ــرایط  C. carneaو همچن در ش

والریـت مـورد بررسـی قـرار     سه با فناي در مقایآزمایشگاهی و مزرعه

  .گرفت

  

  هامواد و روش

  ترکیبات مورد استفاده در تحقیق

کـش شـیمایی   کش گیاهی پالیزین و حشرهدر این تحقیق از آفت

ذکـر   1والریت استفاده شد که خصوصیات این دو ترکیب در جدول فن

  .شده است

  

  هاي مورد استفاده در تحقیقکشآفت - 1جدول

Table 1- Pesticides used in research  

 شرکت

Company 

 50دز کشنده 

 درصد

LD50 

(mg/kg) 

غلظت پیشنهاد شده 

ايمزرعه  

RFC* 

(ppm) 

 فرموالسیون

Formulation 

 گروه شیمیایی

Chemical group 

 نام تجارتی

Trade 
name 

 نام عمومی

Common name 

Kimia 
Sabzavar 

˃5000  2500 SL 65% 
Biorational 
insecticide 

Palizin 
Insecticidal gel 

(IG) 

Agro Xir 451 1000 EC 20% 
Synthetic 

Pyrethroides 
Sumicidin Fenvalerate 

ايغلظت پیشنهاد شده مزرعه*  

* Recommended Field Concentration 

  

  H. posticaپرورش 

از مزارع یونجه آلوده به این آفت واقـع در   H. posticaالروهاي 

ــه  )37º1ʹ49ʺ N, 46º4ʹ65ʺE(یانــدوآب شهرســتان م کــه هیچگون

آوري و بـه آزمایشـگاه   پاشی در آنها انجام نشده بود جمـع عملیات سم

 5×10×20الروهــا بــه ظــروف پالســتیکی بــه ابعــاد  . منتقــل شــدند

سانتیمتري که درب آنها به منظور تهویه سـوراخ و بـا تـوري مسـدود     

هـاي یونجـه   ا از جوانـه بـراي تغذیـه الروهـ   . شده بودند، منتقل شدند

اي هاي شیشـه ها درون لولهبه منظور حفظ طراوت، جوانه. استفاده شد

ظـروف بـه   . ها با پنبه مسدود شدحاوي آب قرار گرفته و اطراف ساقه

 65±5درجـه سلسـیوس و رطوبـت نسـبی      25±2ژرمیناتور با دمـاي  

مـل  درصد منتقل شده تا الروها رشد خود را کامل کرده و به حشره کا

  . تبدیل شوند

 
  C. carneaپرورش 

حشرات کامل بالتوري سبز از مزارع یونجه شهرسـتان میانـدوآب   

پاشی انجام نشده بـود بـا اسـتفاده از    که در آنها هیچگونه عملیات سم

گیـري جمـع آوري و بـه منظـور شناسـایی بـا اسـتفاده از        تور حشـره 

. منتقل شـدند و پرورش به آزمایشگاه ) 26، 14، 9(کلیدهاي شناسایی 

اي بـه  هاي پلـی اتـیلن اسـتوانه   به منظور پرورش این حشرات از لوله

سـانتیمتري کـه دو سـمت آن بـا تـوري       15و قطر دهانـه   25ارتفاع 

هـا ابتـدا توسـط    درون لولـه . ارگاندي مسدود شده بودند، استفاده شـد 

هاي گذاشته شده به راحتـی قابـل   کاغذهاي رنگی پوشیده شد تا تخم

جفت حشـره کامـل نـر و مـاده درون      10سپس تعداد . باشندبرداشت 

% 50بـراي تغذیـه حشـرات کامـل از مخلـوط      . ها رهاسازي شدندلوله

کاغـذهایی بـه ابعـاد    ). 23(آب استفاده شـد  % 25+عسل% 25+مخمر

سانتیمتر تهیه شده و پس از آغشته شدن به مـواد غـذایی، درون    1×4

. ورت روزانه تعـویض شـدند  کاغذها به ص. ظروف پرورش قرار گرفتند

براي تأمین آب مورد نیاز حشرات کامل، یک اسفنج اشباع از آب روي 

هاي گذاشته شده بـه ظـروف پالسـتیکی بـه     تخم. ظروف قرار گرفت

سانتیمتري کـه درب آنهـا بمنظـور تهویـه بـا تـوري        20×5×15ابعاد 

ظروف به صورت روزانه بازدید شـده و  . مسدود شده بود، منتقل شدند

هـا مـورد اسـتفاده    الروهاي سن یک جداسازي و براي زیست سنجی

  . قرار گرفتند
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  سنجی در شرایط آزمایشگاهیهاي زیستآزمایش

 H. posticaسنجی روي حشرات کامل زیست

ــدا یکســري آزمایشــات م ــه منظــور بدســت آوردن  ابت ــدماتی ب ق

هاي حداقل و حداکثر ترکیبات ذکر شـده روي حشـرات کامـل     غلظت

H. postica هـا، پـنج   سپس براساس نتایج این آزمایش. انجام گرفت

بین این دو غلظـت  ) 29(غلظت که به صورت لگاریتمی انتخاب شدند 

هاي نهایی با هفت غلظت براي هر کدام از سـموم و  منظور و آزمایش

هاي مورد اسـتفاده از  غلظت. با در نظر گرفتن تیمار شاهد انجام شدند

ــت ــالیزین  آف ــش پ  2500و  1842، 1357، 1000، 737، 543، 400ک

، 622، 468، 353، 265، 200والریـت  کش فـن ام و براي حشرهپی پی

حشرات کامل به مدت دو دقیقه در دماي . ام بودندپیپی 1200و  827

عدد  15سپس تعداد . درجه سانتیگراد قرار گرفته تا کم تحرك شوند 4

ـ  حشره کامل درون ظروف پتري  5/1و ارتفـاع   9ه دیش به قطـر دهان

سانتیمتري که درب آنهـا بـه منظـور تهویـه سـوراخ و توسـط تـوري        

ارگاندي پوشانده شده بود، منتقل شده و سپس با اسـتفاده از دسـتگاه   

تیمـار  ) ایـنچ /بـار 1میکرولیتر با فشـار پاشـش    500حجم (برج پاشش 

در ادامه برگهـاي جـوان   . ظروف شاهد با آب مقطر تیمار شدند. شدند

ه به عنوان منبع غذایی حشرات به ظروف تیمـار شـده اضـافه و    یونج

درجه سلسـیوس و رطوبـت    25±2سپس ظروف به ژرمیناتور با دماي 

ساعت از زمان تیمـار،   24با گذشت . درصد منتقل شدند 65±5نسبی 

حشـراتی  . تعداد حشرات زنده و مرده در هر تیمار شمارش و ثبت شـد 

ثانیـه قـادر بـه راه     5س از گذشت که با وجود تحریک با سوزن داغ پ

  .مرتبه تکرار شد 5این آزمایش . شدندرفتن نبودند مرده تلقی می

  

 C. carneaسنجی روي تخم زیست

ورسـازي اسـتفاده شـد    ها از روش غوطـه سنجی تخمبراي زیست

 3500و  2840، 2305، 1871، 1519، 1233، 1000هاي غلظت ).31(

و  1082، 818، 648، 478، 387، 300 کش پـالیزین و ام از آفتپیپی

سـنجی مـورد   والریـت بـراي زیسـت   کش فـن ام از حشرهپیپی 1400

عـدد   20ها، تعداد کشپس از تهیه محلول حشره. استفاده قرار گرفتند

ساعته که توسط حشرات ماده روي نوارهاي کاغذي گذاشته  24تخم 

سموم فرو بـرده  هاي ثانیه در هرکدام از غلظت 10شده بودند به مدت 

هـا بـه   در ادامه تخم. براي تیمار شاهد از آب مقطر استفاده شد. شدند

دقیقه در دماي محیط قرار داده شده تا خشک شوند و سپس  20مدت 

 25±2ظروف به ژرمیناتور بـا دمـاي   . درون ظروف پتري قرار گرفتند

با گذشـت  . درصد منتقل شدند 65±5درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 

در . ها شمارش و ثبت شـد ساعت از زمان تیمار، میزان تفریخ تخم 96

ایـن  . هاي تفریخ نشده مرده محسوب شـدند صورت عدم تفریخ، تخم

  .مرتبه تکرار شد 5آزمایش 

  

 C. carneaسنجی روي الرو سن اول زیست

به منظور بررسی اثرات کشـندگی ترکیبـات ذکـر شـده روي الرو     

ــن اول  ــ  C. carneaسـ ــس از انجـ ــدماتی،  اپـ ــات مقـ م آزمایشـ

ــاي غلظــــت  3200و  2788، 2429، 2116، 1844، 1607، 1400هــ

و  565، 399، 282، 199، 141، 100کـش پـالیزین و    ام از آفتپی پی

در ادامـه  . والریت در نظـر گرفتـه شـدند   کش فنام از آفتپیپی 800

ساعت عمر داشتند بـراي   24عدد الرو سن اول که کمتر از  15تعداد 

به دلیل خاصیت همخواري الروهـا، درون هـر   . یش انتخاب شدندآزما

سپس ظروف پتري با استفاده از بـرج  . پتري یک عدد الرو قرار گرفت

. ها تیمار شدندمیکرولیتر از هر کدام از غلظت 500پاشش و به میزان 

پـس از اعمـال   . براي تغذیه الروها از تخم بیـد غـالت اسـتفاده شـد    

درجه سلسیوس و رطوبت  25±2یناتور با دماي تیمارها، ظروف به ژرم

ساعت از زمان تیمـار،   24درصد منتقل شده و با گذشت  65±5نسبی 

 5ایـن آزمـایش   . تعداد الروهاي مرده و زنده شـمارش و ثبـت شـدند   

  .مرتبه تکرار شد

 
  اي هاي مزرعه آزمایش

سـال اول بـه   . این تحقیق در شهرستان میاندوآب انجـام گرفـت  

به همین منظـور یـک قطعـه    . ار یونجه اختصاص داشتکشت و اسقر

مزرعه در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سـه تیمـار و پـنج تکـرار     

ردیف  6مترمربع به صورت  15اندازه هر کرت آزمایشی . کشت گردید

فاصـله بـین   . سـانتیمتري بـود   50هاي متر و فاصله ردیف 5به طول 

بهار سـال دوم پـس از اینکـه    در . مترمربع درنظر گرفته شد 20کرتها 

هــا بــه ســانتیمتري رســید و بوتــه 30هــاي یونجــه بــه ارتفــاع بوتــه

پاشی در مزرعه انجام سرخرطومی برگ یونجه آلوده شدند عملیات سم

دار مجهز بـه  پاش پشتی موتوري النسپاشی با استفاده از سمسم. شد

 -1: تیمارهـاي مـورد آزمـایش شـامل    . نازل مخروطی انجـام گرفـت  

-آّب(شـاهد   -3ام پـی پی 1000فن والریت -2ام پیپی 2500پالیزین 

بـرداري از جمعیـت آفـت و دشـمن طبیعـی آن در      نمونه. بودند) پاشی

یک روز پس از ونوبت هاي یک روز قبل و سه، هفت، چهارده و بیست

بوتـه از هـر کـرت     5براي این منظـور تعـداد   . پاشی انجام گرفتسم

آوري و پس هاي کناري به صورت تصادفی جمعهآزمایشی با حذف بوت

در . هاي پالستیکی به آزمایشگاه منتقل شدنداز قرار دادن درون کیسه

و هچنین الروهاي  H. posticaآزمایشگاه تعداد حشرات کامل و الرو 

C. carnea شمارش شدند .  

 

  هاتجزیه و تحلیل داده

تیمارهـا   ومیـر سـایر  ومیر در شـاهد، مـرگ  در صورت وجود مرگ

اصالح و سپس بـاروش تجزیـه پروبیـت و بـا     ) 1(توسط فرمول ابوت 

ترکیبات  LC90و  LC50، 16نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار آماري 
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اي درصد تاثیر هر یک از سـموم بـا   در آزمایش مزرعه. محاسبه گردید

  ).15(تیلیتون تعیین گردید -استفاده از فرمول هندرسون

درصد تلفات=  100 × {1- [(Cb × Ta) ÷ (Ca × Tb)]} 
قبـل از   یمـار تعـداد آفـت در قطعـه ت    میـانگین =Tbدر این فرمول

= Cbیش،بعد از آزمـا  یمارتعداد آفت در قطعه ت یانگینم= Taیش،آزما

یـانگین  م= Caو  یشتعداد آفت در قطعه شـاهد قبـل ازآزمـا    یانگینم

نرمـال   بـه منظـور  . باشـد تعداد آفت در قطعه شاهد بعد از آزمایش می

و بـه کمـک نـرم افـزار      Arcsin√xها با استفاده از رابطـه  شدن داده

Excel هـا بـه کمـک    ها صورت گرفت و مقایسه میـانگین تبدیل داده

بندي اثر سموم براي تقسیم. اي دانکن صورت گرفتآزمون چند دامنه

بندي انجـام شـده توسـط سـازمان بـین      روي دشمن طبیعی از تقسیم

این تقسیم بندي به ایـن  . استفاده شد IOBCلوژیک المللی کنترل بیو

-50(با خطر کم : II، )ومیردرصد مرگ ˂25(خطر بی: I. صورت است

) ومیـر درصد مرگ 51-75(با خطر متوسط : III، )ومیردرصد مرگ 25

 ).13) (ومیردرصد مرگ ˃75(خطرناك : IVو 

  

  نتایج

 سنجی آزمایشگاهیزیست

روي حشرات کامل سرخرطومی  نتایج زیست سنجی آزمایشگاهی

بـا مبنـا قـرار دادن هـر دو     . ارایه شده اسـت  2برگ یونجه در جدول 

درصـدي   95درصـدي و محـدوده اطمینـان     90و  50غلظت کشـنده  

والریـت بـراي حشـرات کامـل     کـش فـن  مشخص شد سمیت حشـره 

کش پـالیزین  داري باالتر از آفتطور معنی سرخرطومی برگ یونجه به

در  H. posticaومیـر حشـرات کامـل    پروبیـت مـرگ  شیب خـط  . بود

هـاي تیمـار   تر از نمونهکش پالیزین پایینهاي تیمار شده با آفتنمونه

کـش  به بیان دیگر در مـورد حشـره  . والریت بودکش فنشده با حشره

کـش، افـزایش   والریت به ازاي هر واحد افزایش در غلظـت حشـره  فن

  ).2جدول (ین بود کش پالیزدرصد تلفات بیشتر از حشره

  

  ساعت پس از تیمار H. postica 24سنجی روي هاي زیستنتایج تجزیه پروبیت داده -2 جدول

Table 2- Probit analysis of bioassay data on H. postica 24 h post treatment 

کشآفت  

Pesticides 

تعداد 

 کل

Total 

LC50 (ppm) 
(CL*) 

LC90 (ppm) 
(CL) 

Slope (±SE) ᵪ2 p-value 

Palizin 600 
601.72 

(508.4- 686.8) 
2234 

(1836.3-2965.3) 
2.24 

(±0.4) 
0.63 0.98 

Fenvalerate 600 
321.87 

(279- 362.1) 
1106 

(913.4-1455.8) 
2.93 

(±0.4) 
1.13 0.95 

*
CL : محدوده اطمیناننشان دهنده  

*CL: denotes confidence limit 

  

  ساعت پس از تیمار C. Carnea 24 سنجی روي تخم و الرو سن اولهاي زیستدادهنتایج تجزیه پروبیت  -3 جدول

Table 3- Probit analysis of bioassay data on egg and 1st instar larvae C. Carnea 24 h post treatment 

کشآفت  

Pesticides 

 مرحله

Stage 

تعداد 

 کل

Total 

LC50 (ppm) 
(CL*) 

LC90 (ppm) 
(CL) 

Slope (±SE) ᵪ2 p-value 

Palizin 
egg 800 

1664 
(1555.9- 1722.3) 

3693 
(3292.5-4302.9) 

3.7 
(±0.3) 

0.98 0.96 

larvae 600 
1633 

(1479.9- 1755.2) 
3290 

(2944.5-3904.5) 
4.21 

(±0.52) 
0.78 0.97 

        

Fenvalerate 
egg 800 

563.02 
(519.12- 607.87) 

1489 
(1292.8- 1797.5) 

3.03 
(±0.24) 

3.27 0.65 

larvae 600 
178.46 

(152.07- 203.88) 
712.76 

(576.9-960.9) 
2.3 

(±0.21) 
3.44 0.63 

*
CL : محدوده اطمیناننشان دهنده  

*CL: denotes confidence limit 

  

هـاي زیسـت سـنجی روي تخـم و الرو     نتایج تجزیه پروبیت داده

بر اساس نتایج و بـا   .ذکر شده است 3در جدول  C. carneaسن اول 

کـش  سـمیت حشـره   درصـدي،  50مد نظر قرار دادن غلظت کشـنده  

 .Cوالریـت روي هـر دو مرحلـه تخـم و الرو سـن اول      شیمیایی فن
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carnea کـش گیـاهی پـالیزین بـود    داري بیشتر از آفتبه طور معنی .

مقایسه حساسیت مراحل رشدي ذکر شده با مد نظر قرار دادن غلظـت  

ي نشان داد الروهاي سن اول بالتوري سبز نسبت به درصد 50کشنده 

. تخم حساسیت بـاالتري بـه هـر دو ترکیـب مـورد اسـتفاده داشـتند       

همچنین حشرات کامل سرخرطومی برگ یونجـه حساسـیت بـاالتري    

ــن ا    ــاي س ــم و الروه ــه تخ ــبت ب ــر   نس ــبز در براب ــالتوري س ول ب

  .والریت داشتندهاي پالیزین و فن کش حشره

  
  اي رعهزیست سنجی مز

در  H. posticaکامـل  نتایج نشان داد میانگین تعداد الرو و حشره

پاشـی تقریبـاً در   برداریهاي قبل از عملیات سمتمامی تیمارها در نمونه

یک سطح بوده و از لحاظ آماري، اختالفـی بـین آنهـا مشـاهده نشـد      

 برداریهاي سه روز پس از تیمار، میانگین تعداد آفتدر نمونه). 1شکل (

والریـت بـه طـور    کش پـالیزین و فـن  در قطعات تیمار شده با دو آفت

روز از زمان تیمـار نیـز میـانگین     7با گذشت . داري کاهش یافتمعنی

ها در کشدر قطعات تیمار شده با حشره H. posticaتعداد الرو و بالغ 

داري بین آنها مشاهده نشـد امـا ایـن    یک سطح بوده و اختالف معنی

داري کمتر از تعداد مشاهده شده در قطعات شاهد طور معنیفراوانی به 

روز پس از تیمار و در قطعات تیمار شده با  21برداریهاي در نمونه. بود

افزایش یافت به طوریکـه   H. posticaوالریت جمعیت کش فنحشره

داري بیشتر از قطعات تیمـار  فروانی الرو و بالغ این آفت به طور معنی

در . (df=2,8; F= 104.84; P=0.001)پالیزین بود کش شده با آفت

برداریهاي هاي این حشره در نمونهمورد بالتوري سبز نیز میانگین الرو

والریـت و  کـش فـن  پاشی در قطعات تیمار شـده بـا حشـره   قبل از سم

ــود   آفــت ــالیزین در یــک ســطح ب ــب (کــش پ ــه ترتی و  1/4±14/0ب

ــی) 17/0±2/4 ــین و اخــتالف معن ــاري ب ــار نشــد دار آم ــن دو تیم ای

)df=2,8; F= 10.92; P=0.001 .(برداري سـه روز پـس از   اما نمونه

ــت  ــا   C. carneaتیمــار نشــان داد جمعی ــات تیمــار شــده ب در قطع

داري بـه طـور معنـی   ) 26/0±09/0(والریـت  کش شیمیایی فـن  حشره

گرچـه در تمـامی   ). df=2,8; F= 17.52; P=0.001(کـاهش یافـت   

ري، جمعیت این دشمن طبیعـی در قطعـات تیمـار    برداهاي نمونهزمان

تر از قطعـات شـاهد بـود امـا از     کش گیاهی پالیزین پایینشده با آفت

  .دار بین این دو تیمار مشاهده نشدلحاظ آماري اختالف معنی

 

  
 برداريهاي مختلف نمونهدر زمان) به ازاي هر گیاه( C. carneaو  H. posticaمیانگین تعداد  - 1شکل 

  )دهنددرصد را نشان می 5حروف غیر مشابه اختالف معنی دار در سطح (

Figure 1- Average number of H. postica and C. carnea (per plant) at different time of sampling 
(Different letters showed significant differences (P≤0.05).) 

 

کش پالیزین و دو آفت ومیر ایجاد شده توسطمیانگین درصد مرگ

هـاي  طـی زمـان   H. posticaوالریت در الروها و حشرات کامـل  فن

ومیـر  میـزان مـرگ  . ذکر شده اسـت  4برداري در جدول مختلف نمونه

برداریهاي سه روز پس ایجاد شده توسط دو ترکیب ذکر شده در نمونه

کش میزان دوام اثر حشره. درصد بود 07/72و  1/68ترتیب از تیمار به

ومیـر ایجـاد شـده در    شیمیایی چندان باال نبود چنانچـه میـزان مـرگ   

 24/24و  94/31ترتیـب  روز پس از تیمار به 21و  14برداریهاي نمونه

ومیـر ایجـاد شـده در    داري کمتـر از مـرگ  درصد بود که به طور معنی

کـش  در مورد آفـت . کش گیاهی پالیزین بودقطعات تیمار شده با آفت

بـرداري از لحـاظ عـددي    هـاي مختلـف نمونـه   ر زمانگیاهی گرچه د

ومیر ایجاد شـده در جمعیـت الرو و   داري در درصد مرگاختالف معنی

مشاهده شد اما این اختالف از لحـاظ آمـاري    H. posticaحشره بالغ 

 ).df= 9,14; F= 9.39; P= 0.001(دار نبود معنی
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 ايوالریت در آزمایش مزرعهتیمار شده با پالیزین و فن H. postica) خطاي استاندارد±(ومیر میانگین درصد مرگ -4جدول 

Table 4- Average mortality% (±SE) of H. postica treated with palizin and Fenvalerate in the field trial* 

کشآفت  

Pesticides 

)روز(زمان پس از تیمار   

Time after treatment (day) 

3 7 14 21 

Palizin 68.1±3.07 a (A) 76.98±1.74 a (A) 79.66±2.63 a (A) 81.36±4.41a (A) 

Fenvalerate 72.07±9.95 a (A) 71.43±4.7 a (A) 31.94±6.07 b (B) 24.24±10.5 b (B) 

  )P<0.05(  دهندرا نشان میدار در هر ردیف و ستون حروف کوچک و بزرگ غیر مشابه به ترتیب اختالف معنی*

*Different lowercase and uppercase letters showed significant differences in each row and column respectively (P<0.05). 
 

در قطعات تیمار  C. carneaمیزان تلفات ایجاد شده در الروهاي 

 40برداري کمتر از هاي نمونهکش پالیزین در تمامی زمانشده با آفت

کـش  حالیکه در قطعات تیمار شده بـا حشـره   در). 5جدول (درصد بود 

مقایسه میانگین . درصد بود 80والریت میزان تلفات باالي شیمیایی فن

ومیـر  برداري میـزان مـرگ  هاي نمونهها نشان داد در تمامی زمانداده

والریـت بـه طـور    کـش فـن  ایجاد شده در قطعات تیمار شده با حشـره 

شـده در قطعـات تیمـار شـده بـا      میر ایجـاد  داري باالتر از مرگمعنی

بر اساس . (df=9,14: F= 26.46; P= 0.001)کش پالیزین بود  آفت

بندي اثـر سـموم روي دشـمنان طبیعـی،     در تقسیم IOBCمعیارهاي 

بـرداري در گـروه   هاي نمونـه کش گیاهی پالیزین در تمامی زمانآفت

والریـت در گـروه سـموم    کش شیمیایی فـن سموم با خطر کم و حشره

 .دسته بندي شدند C. carneaطرناك براي خ

  

 ايوالریت در آزمایش مزرعهتیمار شده با پالیزین و فن  C. carnea) خطاي استاندارد±(ومیر میانگین درصد مرگ -5جدول 

Table 5- Average mortality% (±SE) of C. carnea treated with palizin and Fenvalerate in the field trial* 

کشتآف  

Pesticides 

)روز(زمان پس از تیمار   

Time after treatment 
(day) 

ومیرمیانیگین درصد مرگ  

Average mortality% 
(±SE) 

 IOBCگروه 

IOBC group 

Palizin 

3 26.67±13.6 b II 

7 36.59±6.74 b II 
14 30.14±5.65 b II 
21 29.66±8.44 b II 

    

Fenvalerate 

3 90.16±5.44 a IV 

7 84.71±2.47 a IV 
14 81.95±2.69 a IV 
21 83.90±2.42 a IV 

(P≤0.05) دندهدار را نشان میحروف غیر مشابه اختالف معنی* 
  

*Different letters showed significant differences (P≤0.05). 

  

  بحث

هاي آزمایشگاهی نشان داد هر دو ترکیـب بـه   سنجینتایج زیست

 H. posticaومیـر در حشـرات کامـل    ده باعث ایجاد مرگکار برده ش

والریـت بـاالتر از   کـش شـیمیایی فـن   هرچند سـمیت آفـت  . شوندمی

کش گیاهی پالیزین بود اما بایستی توجه نمود کـه انتخـاب یـک     آفت

کش مناسب در برنامه مدیریت تلفیقی تنها بـه مـوثر بـودن آن    حشره

سـمیت آن ترکیـب روي   ترکیب روي آفت هدف بستگی ندارد بلکـه  

با توجه به اینکه . اي برخوردار استدشمنان طبیعی نیز از اهمیت ویژه

ها ممکن است باعث اثرات نامطلوب روي دشمنان کشاستفاده از آفت

تـوان از طریـق   طبیعی و در نتیجه طغیان آفات ثانویـه شـود لـذا مـی    

انتخـابی از   ها و یا استفاده از ترکیباتکشزمانبندي دقیق کاربرد آفت

کـش گیـاهی مـورد    آفـت ). 30(بروز چنین خطراتی پیشـگیري نمـود   

کش استفاده در این تحقیق نشان داد سمیت پایینتري نسبت به حشره

. والریت بـراي تخـم و الرو سـن اول بـالتوري سـبز دارد     شیمیایی فن

سمیت باالتر ترکیبات شیمیایی نسبت به ترکیبات طبیعی بر روي الرو 

. لتوري سبز در تحقیقات دیگري نیز به اثبات رسـیده اسـت  سن اول با

کـش آزادیـراختین   نشـان دادنـد حشـره   ) 3(اسدي عیدوند و همکاران 

هـاي فلونیکامیـد، تیاکلوپرایـد و    کـش سمیت کمتري نسبت به حشـره 

ــالتوري ســبز دارد  ــراي الرو ســن اول ب ــزان . تیوســیکالم ب  LC50می

ام پـی پـی  3/271و  3/124 ،8/34، 596ترتیـب  ترکیبات ذکر شده بـه 
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کـش شـیمیایی   حشـره  LC50در تحقیق حاضر نیز میـزان  . برآورد شد

ام و پـی پی 46/178والریت روي الرو سن اول این عامل بیوکنترل فن

  . ام برآورد شدپیپی 1633کش پالیزین آفت LC50میزان 

ها روي بندپایان مفید بـراي تلفیـق کنتـرل    کشدانش اثرات آفت

هـاي کشـاورزي ضـروري    یکی با سموم شیمیایی در اکوسیستمبیولوژ

ها روي دشمنان طبیعی اغلب کشمطالعه اثرات کاربرد آفت). 6(است 

کش، تغذیه از غذاي آلـوده بـه   به صورت تماس دشمن طبیعی با آفت

اي کش، قرارگرفتن در معرض باقیمانده سم و یا مطالعات مزرعـه آفت

ت دشمنان طبیعی در پاسخ به کاربرد براي تشخیص تغییرات در جمعی

تحقیــق حاضـر اثــرات تماســی دو   در). 22، 10(هـا اســت  کــشآفـت 

والریت و پـالیزین روي تخـم و الرو سـن اول بـالتوري     کش فن حشره

به طور کلی مرحله تخم نسبت بـه الرو  . سبز مورد بررسی قرار گرفت

داد هاي مورد آزمایش حساسیت کمتري نشـان  کشسن اول به حشره

عموماً ). 25و  3(که با نتایج سایر محققین در این زمینه مطابقت دارد 

واین مقاومت ) 12(ها دارد کشمرحله تخم تحمل باالیی به عمل آفت

و بئنـو و  ) 23(بوسـیله مـدینا و همکـاران      C. carneaهـاي  در تخم

تر بودن حساسیت تخم نسـبت بـه   پایین. اثبات شده است) 5(فریتاس 

کن است به دلیل غشاء کوریونی محکم تخم باشد که مانع از الرو مم

در تحقیقی اثرات کشندگی چنـد  . شودنفوذ ترکیبات سمی به تخم می

کش طبیعی آزادیراختین روي تخم بـالتوري سـبز   ترکیب از جمله آفت

. ام براورد شـد پیپی 1810ترکیب ذکر شده  LC50میزان . بررسی شد

کش درصدي مشخص شد آفت 50کشنده با مد نظر قرار دادن غلظت 

کـش  نسـبت بـه حشـره   ) =1664LC50(تـري  پـالیزین سـمیت پـایین   

  ). 3(آزادیراختین براي تخم بالتوري سبز دارد 

والریـت  کش فـن کش پالیزین سمیت کمتري نسبت به حشرهآفت

) 2(براي الرو سن یک بالتوري داشت کـه بـا نتـایج آگـاروال و بـرار      

 Neemهاي طبیعـی  کشقین نشان دادند آفتمطابقت دارد این محق

Azal ،Nimbecidine  وGodrej Achook  800در غلظــــــت 

درصـدي را   66/41و  47، 33/45ومیـر  ترتیب مرگگرم برلیتر به میلی

کنند در حالیکه میزان تلفات ایجـاد  در الرو سن یک بالتوري ایجاد می

نتـایج   .درصـد بـود   85آزوفـوس  کش شیمیایی تريشده توسط حشره

از (بـا ترکیـب بیفنـدرین    ) 33(مشابه در مطالعات اسکاستر و اسـتنلی  

ایـن محققـین   . مشاهده شـد ) ترکیبات گروه پایروتروئیدهاي مصنوعی

کش شیمیایی به کار بـرده شـده سـمیت تماسـی و     نشان دادند حشره

کنترل شـیمیایی و  . باقیمانده سمی باالیی براي الرو بالتوري سبز دارد

در سـالهاي  . هر دو براي مدیریت حشرات آفت مهم هستند بیولوژیکی

هاي با نحوه اثر جدید نشان دادند سمیت زیادي بـراي  کشاخیر حشره

آفات هدف داشته در حالیکـه سـمیت نسـبتاً کمتـري بـراي دشـمنان       

نشـان دادنـد   ) 38(به عنوان مثال یاردیم و همکاران . اندطبیعی داشته

اي از ر باالیی را در الروهاي گونـه ومیمرگ neemکش طبیعی حشره

ایجاد کرده اما اثرات  .Hypera variabilis Hbstسرخرطومی یونجه 

. داري روي مجموع تعداد شـکارگرها در مزرعـه یونجـه نداشـت    معنی

ــت ــته   آف ــیل پس ــوثر پس ــرل م ــمن کنت ــالیزین ض ــاهی پ ــش گی  ک

Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauteree   اثرات منفی

کش شیمیایی موسـپیالن و کنسـالت روي   ي نسبت به دو حشرهکمتر

). 16(ایــن آفــت داشــت ) شــکارگرها و پرداتورهــا(دشــمنان طبیعــی 

ومیر باالیی در حشرات کامل شته کش باعث مرگهمچنین این حشره

شد در حالیکه اثرات سو کمتري براي  Glover Aphis gossypiiپنبه 

 Viereck  Aphidius colemaniدشمن طبیعی آن، زنبور پارازیتوئیـد 

  ).17(داشت 

والریـت  کش شیمیایی فناي نشان داد حشرهنتایج آزمایش مزرعه

سمیت باالیی براي بالتوري سبز داشـته و در گـروه سـموم خطرنـاك     

-کش فنسمیت باالي حشره. بندي شدروي این دشمن طبیعی دسته

اسـت بـه    والریت براي دشمنان طبیعی دیگري نیز بـه اثبـات رسـیده   

کــش نشــان دادنــد حشــره) 28(اران عنــوان مثــال پــورهمتی و همکــ

  (Marshall)والریت سمیت بسیار باالیی بـراي زنبـور پارازیتوئیـد    فن

Lysiphlebus fabarum  داشته و در گروه سموم خطرناك براي این

کـش گیـاهی مـورد اسـتفاده در     آفـت . بندي شـد دشمن طبیعی دسته

 .Hر اینکه موجب تلفات باالیی در جمعیـت  تحقیق نشان داد عالوه ب

postica شود از لحاظ ماندگاري نیز اثر مناسبی داشت چنانچـه در  می

 36/81(ومیـر بـاالیی   روز پس از تیمار نیـز مـرگ   21برداریهاي نمونه

کـش در تحقیقـات   دوام اثر طوالنی مدت این آفت. ایجاد نمود) درصد

کـش  در مقابـل حشـره  ). 16، 7(دیگري نیز بـه اثبـات رسـیده اسـت     

والریت دوام چندانی نداشت و با گذشت دو هفته از زمـان  شیمیایی فن

ومیر داري کمتر از مرگومیري که ایجاد نمود به طور معنیتیمار مرگ

توانـد بـه   کش گیاهی پالیزین بود این امـر مـی  ایجاد شده توسط آفت

ت اثـرات سـریع و   دلیل نحوه اثر پایروتروئیدها باشد چراکه این ترکیبا

از طرفـی بـا توجـه بـه اینکـه      . اي داشته و دوام چندانی ندارنـد ضربه

ومیر بیشتري نسبت به پالیزین در جمعیـت  والریت مرگکش فنحشره

توانـد  بالتوري سبز ایجاد نمود، این کاهش جمعیت دشمن طبیعی مـی 

در قطعات تیمار شده با ایـن   H. posticaدلیلی براي افزایش جمعیت 

  . کش پالیزین باشدکش نسبت به قطعات تیمار شده با آفتفتآ

روي  H. posticaچندین روش کنترلی بـراي مـدیریت جمعیـت    

رسد اما به نظر می). 24 و 19، 18(یونجه در ایران پیشنهاد شده است 

بهترین و موثرترین روش، استفاده از ترکیباتی باشد که ضمن کنتـرل  

. ی نیـز سـمیت بـاالیی نداشـته باشـند     موثر آفت، براي دشمنان طبیع

ومیر باالیی را کش گیاهی مورد استفاده در تحقیق نشان داد مرگ آفت

کند و یکی از مهمترین آفات یونجه ایجاد می H. posticaدر جمعیت 

والریـت  کش شیمایی فـن از طرفی اثرات سوء کمتري نسبت به حشره

رد لذا ایـن ترکیـب   براي یکی از مهمترین دشمنان طبیعی این آفت دا

هاي کنترل در برنامه مدیریت تلفیقی تواند به عنوان یکی از گزینهمی

 .این آفت در مزارع یونجه مطرح باشد
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