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متروزین روی واکنش عددی های ایمیداکلوپرید و پایکشحشره اثر زیرکشنده
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 چکیده

د. در این پژوهش، منان طبيعي را تحت تاثير قرار دهرفتار و کارایي دشهای زیستي، ویژگي ممکن است هاکشآفتکاربرد 

 Lysiphlebus fabarumواکنش عددی زنبور پارازیتوئيد  متروزین رویایایميداکلوپرید و پ کشاثر زیرکشنده دو حشره

(Marshall)  اعت س24مدتبه (ساعت 12عمر کمتر از با )پارازیتوئيد زنبورهای  مورد بررسي قرار گرفت.در شرایط آزمایشگاهي

-ایپکش حشره( برای 25LC) امپيپي 6/2586و ایميداکلوپرید  کشحشرهبرای ( 25LC) امپيپي 2/3غلظت مانده باقيدر معرض 

هر و  شد طور تصادفي انتخاببه زنده ماندهزنبور جفت  6ساعت،  24بعد از  .قرار گرفتند یاای شيشهاستوانه ظروف در متروزین

 Aphis fabae Scopoliپوره سن سوم شته  64و  32، 16، 8، 4، 2 یهاتراکم های باقال دارایگياهچهظروف حاوی جفت به 

مير و باروری زنبورهای پارازیتوئيد تا آخر عمر هر زنبور ماده و روزانه مرگ  تکرار داشت. 15هر تراکم ميزبان  د.رهاسازی شدن

 25LCپارازیتوئيدی که در معرضهای موميایي شده در کل دوره زندگي زنبورهای ميانگين طول عمر و تعداد شتهثبت شد. 

 طبق. بود های شته ميزبانتراکمبيشتر  درمتروزین کمتر از شاهد و تيمار پایداری طور معنيایميداکلوپرید قرار گرفته بودند، به

متروزین یادر مقایسه با پ L. fabarum ، ایميداکلوپرید اثرات منفي بيشتری روی حشرات کامل زنبور پارازیتوئيدتایج حاصلن

 .شودپيشنهاد مي A. fabae متروزین در قالب کنترل تلفيقي برای کنترل شتهیاکاربرد پ ،بنابراین .داشت

 ، مدیریت تلفيقي آفت، باروری، نئونيکوتينوئيدشته سياه باقال های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 naminijam@jsu.ac.ir: *نویسنده مسئول



 Lysiphlebus fabarumها روی واکنش عددی زنبور پارازیتوئيد کشاميني جم، اثر حشره                                                  80

 Lysiphlebus fabarumزنبور پارازیتوئيد

(Marshall) ترین عوامل کنترل زیستي شته یکي از مهم

-این زنبور یک گونه چندین شود.سياه باقال محسوب مي

از مناطق ( و Volkl and Stechmann, 1998بوده ) خوار

 Staryet al., 2001; Baghery) و جهان مختلف ایران

Matin et al., 2005; Mossadegh et al., 2011 از )

آوری ( جمعMossadegh et al., 2011جمله خوزستان )

کاربرد مفيد و مؤثر زنبورهای . و گزارش شده است

برهمکنش  اطالعاتي در زمينه نشتپارازیتوئيد، نيازمند دا

و همچنين پارامترهای موثر بر شایستگي  ميزبان -پارازیتوئيد

 ,.Roitberg et al. 2001; Almasi et al) باشدآنها مي

های ارزیابي شایستگي یک از جمله روش. (2018

یا به عبارتي تغيير در  پارازیتوئيد، بررسي واکنش عددی

تعداد افراد پارازیتوئيد در واکنش به تغييرات تراکم ميزبان 

باشد. این واکنش یک راهبرد از سوی زنبور پارازیتوئيد مي

ماده بالغ بوده تا نتاج خود را در زمان فراواني آفت ميزبان 

 .(Holling, 1966) افزایش دهد

های زیستي و فيزیولوژی، ویژگيتوانند ها ميکشآفت

دشمنان طبيعي آفات را تحت تاثير قرار  های رفتاریواکنش

-کشاگرچه اثرات آفت .(Desneux et al., 2007) دهند

زیستي و جمعيتي پارازیتوئيدها مورد  هایها روی فراسنجه

 Sabahi et al., 2011; Staraبررسي قرار گرفته است )

et al., 2011; Aminijam et al., 2015; Mardani et 

al., 2016; D'Ávila et al., 2018; Ricupero et al., 

ها روی کشاما در زمينه بررسي اثرات آفت (،2020

های ها بررسيپارازیتوئيد شته هایواکنش عددی زنبور

این پژوهش مبني بر  فرضيهچنداني صورت نگرفته است. 

متروزین، یاهای ایميداکلوپرید و پکشآن است که حشره

تحت را زنبور پارازیتوئيد مزبور واکنش عددی  توانندمي

ها روی کشاثر زیرکشنده حشره ،. بنابراینقرار دهند تاثير

مورد مطالعه قرار گرفت تا  L. fabarumواکنش عددی 

در یک برنامه منظور کنترل شته به ترکش مناسبحشره

 مشخص شود.مدیریت تلفيقي توسط پارازیتوئيدها 

 .A شته هایي از جمعيتبرای تهيه کلني حشرات، نمونه

fabae  و زنبور پارازیتوئيدL. fabarum  از یک مزرعه

منظور تشکيل کلني شته، بهد. ش آوریباقال در اهواز جمع

عنوان به( .Vicia fabae L)باقال  گياه های حاویگلدان

متر سانتي 75×75×150وری به ابعادت قفس وندر ميزبان شته

 .Lزنبورپارازیتوئيد به منظور پرورش . قرار داده شد

fabarum65×65×120به ابعاد  يقفسدرون ، زنبورها 

، رها سازی حاوی شته بود باقال هایبوتهکه دارای  مترسانتي

منظور تغذیه زنبورها از تعدادی نوار روغني آغشته به شدند.

پس از درصد( استفاده شد.  30به محلول آب و عسل )

استفاده شد.  نسل، از زنبورها برای انجام آزمایش 3گذشت 

درجه  21±1 دمای آزمایشگاهي شامل در شرایط هانمونه

 16:8صد و دوره نوری در 70±5سلسيوس، رطوبت نسبي 

 . پرورش داده شدند ،(روشنایي: تاریکيساعت )

 SC 35®)کونفيدور یميداکلوپریدهای اکشحشرهاز 

متـروزین یامتروزین )پیاپ و آلمان(بایر، درصد( )شرکت

در این ان( ، ایرشيمي درصد )شرکت آریا WP25 ®اآری

-حشره هزیرکشند منظور بررسي اثربه استفاده شد.پژوهش 

 .Lروی واکنش عددی زنبور پارازیتوئيد هاشک

fabarum،  عمر )جفت زنبور پارازیتوئيد  150تعداد حدود

 باقيماندهاعت در معرض س24 مدتبه (ساعت 12کمتر از 

و کش ایميداکلوپرید حشره )25LCام )پيپي 2/3غلظت 

 درمتروزین کش پایحشره (25LC) امپيپي 6/2586

 متر(سانتي 10و ارتفاع  6)قطر  ایای شيشهاستوانه ظروف

سطح . (Aminijam and Saber, 2022) قرار گرفتند

-مذکور حشرهميکروليتر از غلظت  150داخلي هر ظرف با 

ها آغشته شد. یک ساعت بعد از خشک شدن، زنبورها کش

ساعت برای هر تيمار،  24بعد از  در ظرف رهاسازی شدند.

-طور تصادفي انتخاب و بهجفت زنبور زنده مانده به 90

 50متر و ارتفاع سانتي 25قطر )صورت انفرادی در ظروف 

های تراکم شته بادارای  باقال هایگياهچهحاوی  (مترسانتي

از پوره سن سوم شته سياه  64و  32، 16، 8، 4، 2 مشخص

سن  A. fabaeپوره سن سوم شته  د.رهاسازی شدنباقال

 L. fabarumگذاری زنبور پارازیتوئيد ترجيحي برای تخم

منظور تغذیه به(. Baghery Matin et al., 2005است )

زنبورهای پارازیتوئيد از یک نوار کوچک روغني آغشته به 
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 24پس از درصد استفاده شد.  30محلول آب و عسل 

ساعت، پارازیتوئيدها از داخل هر ظرف برداشته شدند و هر 

شته با و پوره  گياهچهروز به یک ظرف جدید که حاوی 

تا بود، منتقل شدند. این جابجایي هر روز  تراکم مشخص

ماني و باروری زنبور عمر زنبور ماده ادامه یافت. زندهپایان 

تا آخر عمر هر زنبور پارازیتوئيد ماده ثبت شد. ظروف تا 

 شدهبا شرایط بيانژرميناتور زمان ظهور حشرات کامل در 

تکرار  15برای هر تراکم  هاآزمایش نگهداری شدند. در این

-پي 500همراه مقطر بهشد. برای شاهد از آب  در نظر گرفته

های مربوط به طول عمر و دادهاستفاده شد.  20توئين  امپي

های موميایي شده در طول دوره زندگي زنبور تعداد شته

در SAS  پارازیتوئيد در هر آزمایش با استفاده از برنامه

ها واریانس شدند و ميانگين تجزیهقالب طرح کامال تصادفي 

-به .مورد مقایسه قرار گرفتندLSD  با استفاده از آزمون

ها روی کشمنظور بررسي احتمال اثرات متفاوت حشره

های موميایي شده پارازیتوئيد و تعداد شتهزنبور طول عمر 

تجزیه  های ميزبان ازدر هر یک از تراکمتوسط آنها 

فاکتوریل استفاده شد. در این طرح فاکتور  واریانس با طرح

متروزین و ایميداکلوپرید( و اول در سه سطح )شاهد، پای

 سطح تراکم ميزبان بود. 6فاکتور دوم در 

توليد شده  های موميایييانگين طول عمر و تعداد شتهم

 .Lدر طول دوره زندگي توسط زنبورهای پارازیتوئيد ماده 

fabarum تلف پوره سن سه شته سياه های مخدر تراکم

ترتيب ها بهکشحشرهتيمارهای شاهد و  در A. fabae باقال

نتایج تجزیه  نشان داده شده است. 2و  1های در جدول

های مختلف پوره سن سه شته واریانس نشان داد که تراکم

A. fabae داری روی طول عمر زنبورهای اثر معني

 F ،5،84= 08/0)پارازیتوئيد ماده در تيمارهای شاهد 

=df،99/0=P1/0یميداکلوپرید )(، ا =F ،5،84=df ،

99/0=Pیا( و پ( 04/0متروزین =F ،5،84 =df ،99/0=P )

نتایج نشان داد که طول عمر حشرات  (.1نداشت )جدول 

 25LCماده زنبور پارازیتوئيد مذکور که در معرض غلظت 

 2های کش ایميداکلوپرید قرار گرفته بودند، در تراکمحشره

(4 =F ،2،42 =df ،03/0=P و )22/3) 4 =F ،2،42 =df ،

05/0=P )داری کمتر از تيمار شاهد بودطور معنيميزبان به، 

در  داری نداشت؛متروزین تفاوت معنيایولي با تيمار پ

که طول عمر حشرات تيمار شده با ایميداکلوپرید در حالي

 16 (98/4(، F ،2،42 =df ،01/0=P= 39/5ميزبان ) 8تراکم 

=F ،2،42 =df ،01/0=P ،)32 (07/5=F،2،42 

=df،01/0=P 64( و ( 27/3ميزبان =F ،2،42 =df ،04/0=P )

متروزین یاداری کمتر از تيمارهای شاهد و پطور معنيبه

طرح با نتایج حاصل از تجزیه واریانس  (.1بود )جدول 

عمر فاکتوریل نشان داد که اثر تيمار به تنهایي روی طول 

، P ،252 ،2=df< 0001/0زنبورهای پارازیتوئيد )

25/25=F99/0تراکم به تنهایي )اثر ولي  ،بوددار ( معني 

=P ،252،5 =df ،02/0 =F و نيز اثر متقابل تيمار و تراکم )

(99/0 =P ،252،10 =df ،10/0 =F ) روی طول عمر زنبور

شده  های موميایيمقایسه ميانگين تعداد شته دار نبود.معني

 L. fabarum زندگي زنبورهای پارازیتوئيد مادهدر طول 

های نشان داد که با افزایش تراکم ميزبان، ميانگين تعداد شته

، F ،5،84 =df= 30/55تيمار شاهد )در شده  موميایي

0001/0>P ،)( 33/46ایميداکلوپرید =F ،5،84 =df ،

0001/0>P67/56متروزین )یا( و پ=F ،5،84 =df ،

0001/0>P(. ميانگين تعداد شته2جدول ) یابد( افزایش مي-

شده در طول دوره زندگي توسط زنبورهای  های موميایي

پارازیتوئيدی که در معرض ایميداکلوپرید قرار گرفته 

 4(، F ،2،42=df ،001/0=P= 13/8) 2های بودند، در تراکم

(15/10 =F ،2،42=df ،0003/0=P ،)8 (14/8 =F ،

2،42=df ،001/0=P ،)16 (35/6=F ،2،42=df ،

004/0=P ،)32 (10/10 =F ،2،42=df ،0003/0=P و )64 

-طور معني(، بهF ،2،42 =df ،0001/0=P= 03/15ميزبان )

متروزین بود )جدول یاداری کمتر از تيمارهای شاهد و پ

نتایج حاصل از تجزیه واریانس با طرح فاکتوریل نشان  (.2

( و P ،252،2 =df ،61/43 =F< 0001/0داد که اثر تيمار )

( هر کدام به P ،252،5 =df ،02/153 =F< 0001/0تراکم )

های تنهایي و نيز اثر متقابل تيمار و تراکم روی تعداد شته

-معني( P ،252،10 =df ،64/5 =F< 0001/0)موميایي شده 

 دار بود.
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ایميداکلوپرید و  25LCتيمار شده با  Lysiphlebus fabarumزنبور پارازیتوئيد  (خطای معيار ±) طول عمرميانگين  -1جدول 

 Aphis fabaeهای مختلف پوره سن سه شته متروزین در مقایسه با شاهد در تراکمپای

of imidacloprid and  25exposed to LC Lysiphlebus fabarumTable 1. Mean (± SE) longevity of 

Aphis fabaeinstar nymphs of  throzine in comparison with control at different densities of 3pymet 
instar nymphs thDensity of black bean aphid 3 Treatment 

64 32 16 8 4 2  
Aa 1.02±  9 Aa 0.72±  9.3 Aa 1.01 9.7± Aa 0.84±  9.2 Aa 0.88 9.1± *Aa 0.89±  9.5 Control 

Ab 0.63±  6.2 Ab 0.66±  5.8 Ab 0.76±  5.6 Ab 0.73±  5.9 Ab 0.66±  6.2 Ab 0.88±  6 Imidacloprid 
Aa 0.81±  8.6 Aa 0.99±  8.2 Aa 1.02±  8.5 Aa 0.68±  8.7 Aab 1±  8.6 Aab 0.92±  8.3 Pymetrozine 

Means in a column followed by different lower case letters, or in a row by different upper case letters 

differ significantly (P< 0.05) 

 

 Lysiphlebus fabarumدر طول زندگي زنبور پارازیتوئيد  (خطای معيار ±) های توليد شدهتعداد موميایيميانگين  -2جدول 

 Aphis fabaeمتروزین در مقایسه با شاهد در تراکم های مختلف پوره سن سه شته ایميداکلوپرید و پای 25LCتيمار شده با 
Table 2. Mean (± SE) number of produced mummies during life of Lysiphlebus fabarum exposed to 

LC25 of imidacloprid and pymetrozine in comparison with control at different densities of 3th instar 

nymphs of Aphis fabae 
instar nymphs thDensity of black bean aphid 3 Treatment 

64 32 16 8 4 2  
 12.56 133.1±

Aa 
 5.33±  79.3

Ba 

 4.45±  57.3
Ca 

 2.72±  33.5
 Da 

 1.99±  22.1
DEa 

Ea 1.25±  11.9 Control 

Ab 4.3±  68.2  4.53±  42.8
Bb 

 4.56±  33.4
Bb 

 2.69±  20.1
Cb 

 1.37±  10.6
DCb 

Db 0.99±  5.6 Imidacloprid 

Aa 9.17±  128.1  8.58±  76.5
Ba 

 6.48±  55.2
Ca 

 1.81±  30.2
Da 

 2.03±  17.5
DEa 

Ea 0.92±  9.8 Pymetrozine 

Means in a column followed by different lower case letters, or in a row by different upper case letters 

differ significantly (P< 0.05) 

 

-اثر یک زنبور پارازیتوئيد روی جمعيت ميزبان خود به

شدت وابسته به توانایي آن در پيدا کردن ميزبان و پارازیته 

و افزایش تعداد نتاج خود در واکنش به افزایش  کردن آن

هي و همکاران  .(Mackauer, 1983) تراکم ميزبان است

(He et al., 2006) مثلي زنبور بررسي استراتژی توليد در

در واکنش به  Aphidius ervi (Haliday)پارازیتوئيد 

 Acyrthosiphon pisum Harris تراکم شته نخود

های پارازیته شده ميانگين تعداد شته که زارش نمودندگ

تراکم توسط این زنبور در تمام دوره زندگي آن با افزایش 

دست آمده در این ميزبان افزایش یافته است که با نتایج به

-اثر زیرکشنده دو حشره در بررسي مطالعه مطابقت دارد.

کش ایميداکلوپرید و پيریميکارب روی واکنش عددی 

 Aphidius matricariae Halidayزنبور پارازیتوئيد 

طور کش ایميداکلوپرید بهحشرهکه  گزارش شده است

های توليد شده در ری طول عمر و تعداد موميایيدامعني

شاهد و را در مقایسه با  ول زندگي زنبور پارازیتوئيد مزبورط

 های مختلف کاهش داده استپيریميکارب در تراکمتيمار 

(Aminijam et al., 2015).  کش پایحشرهعدم تاثير-

زنبورهای پارازیتوئيد باروری و طول عمرمتروزین روی 

 L. fabarum (Mardani زایمادهجمعيت  قبيل ها ازشته

et al., 2016)،  زنبورA. ervi (Acheampong and 

Stark, 2004 و )Diaeretiella rapae (M´Intosh) 

(Kheradmand et al., 2012گزارش شده است )در  ؛

 های نئونيکوتينوئيدی از جملهکشکه حشرهاليح

زنبورهای مزبور زیستي های ایميداکلوپرید ویژگي

 دادندطور منفي تحت تاثير قرار را بههاپارازیتوئيد شته
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(Kheradmand et al., 2012; Aminijam et al., 

2015; Rezaei et al., 2018; Aminijam and 

Saber, 2020)اصل از پژوهش حاضر که با نتایج ح

 متروزین درکش پاینتایج نشان داد حشره .مطابقت دارد

کمتری روی زنبور  مقایسه با ایميداکلوپرید اثر منفي

پس از تایيد نتایج  ،بنابراین دارد؛ L. fabarumپارازیتوئيد 

کش پای متروزین حشرهآزمایشگاهي در شرایط صحرایي، 

 استفاده شود.ر کنترل تلفيقي شته سياه باقال تواند به منظومي

 

 سپاسگزاری

 پژوهشي معاونت مالي هایحمایت از وسيلهبدین

 .شودمي تشکر دزفول شاپور جندی صنعتي دانشگاه
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Abstract 

The application of pesticides may affect biological characteristics, behavior and efficiency of 

natural enemies. In this research, sublethal effect of two insecticides imidacloprid and pymetrozine 

was investigated on the numerical response of Lysiphlebus fabarum (Marshall) under laboratory 

conditions. The parasitoid wasps (< 12 h old) exposed to residual concentrations of 3.2 and 2586.6 

ppm (LC25) of imidacloprid and pymetrozne, respectively in glass vials. After 24 h, six pairs randomly 

alived parasitoid wasps were selected and each pair were transferred to containers containing seedlings 

infested by different densities (2, 4, 8, 16, 32, and 64) of the third instar of Aphis fabae Scopoli 

nymphs. Each density had 15 replications. Mortality and fecundity of the L. fabarum were recorded 

every 24 h. until the females died. Mean longevity and number of produced mummies during life of 

parasitoid wasps exposed to LC25 of imidacloprid were significantly lower than control and 

pymetrozine treatment at most densities of host aphid. According obtained results, imidacloprid had 

more negative effects than pymetrozine on L. fabarum adults. Therefore, the application of 

pymetrozine is recommended for integrated control of A. fabae.  

Key words: Black bean aphid, Neonicotinoid, Integrated pest management, Fecundity 
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