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 ، اثرات کشنده، اثرات زیرکشنده  T. brassicaeتیودیکارب، هگزافلومورون، زنبور  های کلیدی:واژه

 19-608-68  یشناسه یشمارهبه طرح تحقیقاتی  منبع یافته:

 علی ایرجی  پور چناری، ، الهام حمزهعلی افشاری نویسنده)گان(:

 19-608-68 شماره:

 91/99/9611  تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی

، Helicoverpa armigera (Hübner)ی پنبه، کرم غوزهه علی های مهم مورد استفادهکشاثرات جانبی حشره عنوان:

   در شرایط آزمایشگاهی .Trichogramma brassicae Bezdبر زنبور پارازیتویید 
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 اهمیت موضوع

فرنگی و از آفات مهم محصوالت مختلف کشاورزی از جمله پنبه، سویا، گوجه، Helicoverpa armigera، ی پنبهکرم غوزه

های ساله در انسکتاریومد که همهباشیک پارازیتویید مهم تخم می Trichogramma brassicae. زنبور رودشمار میبهذرت 

ی پنبه در مزارع مختلف رهاسازی ویژه کرم غوزههمنظور کنترل آفات بالپولکدار بیابد و بهخصوصی و دولتی ایران تکثیر می

ارع ی پنبه در مزهای شیمیایی مانند تیودیکارب و هگزافلومورون همچنان در مدیریت کرم غوزهکششود. با این وجود، حشرهمی

های مختلف تریکوگراما به دهند که گونهای نشان میایران نقش مهمی دارند. بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی و مزرعه

خطر امکان تلفیق های انتخابی یا کمکشهای مرسوم بسیار حساس هستند و به همین دلیل، شناسایی و کاربرد حشرهکشحشره

ی اثرات کش، مطالعهاثرات نامطلوب یک حشره شناخت کاملمنظور به دهد.افزایش می را زیستیهای کنترل شیمیایی و برنامه

. با توجه به ضرورت استزیرکشنده مانند کاهش طول عمر و قدرت پارازیتیسم در کنار مرگ و میر مستقیم ناشی از آن ضروری 

ی پژوهش با هدف ارزیابی اثرات کشنده و زیرکشندهی پنبه، این و شیمیایی در مدیریت کرم غوزه زیستیکنترل  راهکارهایتلفیق 

  کش پرمصرف علیه این آفت در مزارع ایران انجام شد.دو حشره

 مقدمه )شرح مساله(

رود و استفاده از شمار مییکی از اهداف اصلی کشاورزی پایدار به های کشاورزینظامحفاظت از دشمنان طبیعی در بوم

زنبور  ،های کشاورزی ایراننظامدر بومشود. رسیدن به این هدف محسوب میبرای خطر از راهکارهای اصلی کم هایکشآفت

نقش ، Helicoverpa armigera، ی پنبهویژه کرم غوزههدر کنترل بالپولکداران آفت، ب Trichogramma brassicaeپارازیتویید 

 علیهپرمصرف  کشدو حشرهتیودیکارب و هگزافلومورون ) یمنظور ارزیابی اثرات کشنده و زیرکشندهمهمی دارد. این پژوهش به

 در سه غلظت مختلف از هاکشنما و تولیدمثل این پارازیتویید در شرایط آزمایشگاه انجام شد. حشره و ی پنبه( بر نشوکرم غوزه

عسل ده درصد( به کردن غذای حشرات کامل )آبها به چهار روش آغشتهشدند و تاثیر آن تهیهشده در مزارع جمله غلظت توصیه

ی های سالم )پارازیته نشده( و پارازیته شدهو فرو بردن تخم کشی حشره، قرار دادن حشرات کامل در معرض باقیماندهکشحشره

  ، روی زنبور بررسی گردید.کششفیرگی زنبور( درون محلول حشرهشیی پمیزبان )در مرحله

 هاترین یافتهمهم

اثورات  Trichogramma brassicaeزادآوری زنبوور ، طوول عمور و یموانتیودیکارب و هگزافلوموورون بور زنوده ◄

 نامطلوبی داشتند.
 

 تر بود.بیشاثرات نامطلوب تیودیکارب به مراتب از هگزافلومورون ◄
 

در هر دو شوکل خووراکی و تماسوی  (، تیودیکاربIOBC) کنترل زیستیالمللی بندی سازمان بینبر اساس طبقه ◄

  بندی شدند.ضرر طبقهکش کمعنوان یک حشرهکش مضر و هگزافلومورون بهعنوان یک حشرهبه
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 9000و  500، 050های آن در هر سه غلظت مورد آزمایش )عسل آغشته به تیودیکارب یا تماس با باقیمانده( تغذیه از آب9

 پی.پی.ام( موجب مرگ و میر صد درصدی حشرات کامل نر و ماده شد.

ترتیب موجب مرگ و میر های آن بهی هگزافلومورون و تماس با باقیماندهشدههای توصیهعسل آغشته به غلظت( تغذیه از آب0

 درصدی زنبورهای ماده شد. 6/02و  9/66

ترتیب موجب مرگ و ی تیودیکارب و هگزافلومورون بهشدههای توصیهمیزبان درون غلظتی شدههای پارازیتهفرو بردن تخم (6

 ها گردید.شفیرهدرصدی پیش 1/80و  6/68میر 

ترتیب موجب ی تیودیکارب و هگزافلومورون بهشدههای توصیههای سالم )پارازیته نشده( میزبان درون غلظتفرو بردن تخم (2

  ها شد.میزان پارازیتیسم آندرصدی  8/26 و 6/55کاهش 


