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چکیده
Andrallus(.F)سن شکارگر spinidens داران در مزارع برنج پولکالروهاي بالمهار زیستییکی از مهمترین عوامل

شده علیه آفات برنج، آزمایشی در قالب هاي توصیهکشاستفاده از این شکارگر همراه با آفتسنجیامکانبراي. شمال کشور است
نوع دوکش، نوع حشرهسهشامل (مورد استفاده در مزارع برنج شمال کشور کشآفتششاثرات .تصادفی انجام شدطرح کامالً

ها بر کشآفت. شدبررسی شکارگر هاي سن چهارم این پورهروي اي با استفاده از روش تغذیه) کشنوع علفیککش و قارچ
لیتري میلی2هاي ساعت، تشتک24مدت به.تیمار شاهد از آب مقطر استفاده شدبراي. شده در مزرعه، تهیه شدندز توصیهداساس 

عدد الرو سن آخر 3تا 2مختلف سموم حذف و تیمارهايظروف سپس . شدها قرار داده حاوي تیمارهاي سموم در اختیار پوره
Galleria mellonellaدرجه 25±5/0ا در شرایط آزمایشگاهی با دماي هآزمایش. گرفتها قرار همراه با آب مقطر در اختیار پوره

ها و میر پورهومرگ. ساعت تاریکی انجام شدند8ساعت روشنایی و 16درصد و دوره نوري 70±5لسیوس، رطوبت نسبی س
هاي کشمربوط به حشره،در مقایسه با شاهدکمترین مقدار زادآورينتایج نشان داد .صورت روزانه ثبت شدحشرات کامل به

اثر کلبر مبنايهاي یادشدهکشآفتبنديگروه.بودپرتیالکلرکشعلفدرآن فیپرونیل، دیازینون و ماالتیون و بیشترین مقدار 
)(EتوصیۀطبقIOBC4کشندگی در ردة % 100با فیپرونیل، دیازینون و ماالتیون هاي کشحشره.محاسبه شد)آورزیانگروه( ،

کشو علف) آورزیاناًنسبت(3ردة در% 58/91و % 84/86ترتیب با بهسیکالزولندازیم و تريکارب+ایپردیونهاي کشقارچ
کاربرد اي، بنابراین در صورت تایید نتایج مزرعه.قرار گرفت) آورکمی زیان(2تلفات در ردة %39/74با ،پرتیالکلر

.شودتوصیه نمیاست، فعال شالیزارهادراین شکارگرهنگامی که بررسیهاي مورد کشحشره
IOBCها، کشبندي آفتاي، گروهروش تغذیه،Andrallus spinidensاثرات جانبی، سن شکارگر:هاي کلیديواژه

مقدمه
وترینمهمازکییL.Oryza sativaبرنج

بوم در زیست.استترین محصوالت زراعیقدیمی
حشراتمانندمتعدديزايخسارتعواملشالیزارها

وجود هرزهايعلفوگیاهیزايبیماريعواملآور،انزی
عملکردکاهشوخسارتایجاد موجبسالههمهکهدارند

براي جلوگیري از خسارت عوامل فوق از انواع .شوندمیآن
شود هاي شیمیایی در شالیزارها استفاده میکشمختلف آفت

)Majidi & Padashet, از مهمترین مشکالت .)2010
کشاورزي، اثرات هايبوم سامانهسموم شیمیایی در کاربرد

با .باشدء این ترکیبات روي دشمنان طبیعی آفات میسو
هاي آبی محیطو تداخلبرنجمزارع توجه به شرایط خاص 

، فون بسیار متنوعی از انواع حشرات و در آنکی او خ
در مزارع برنج فعالیت آفات خصوص دشمنان طبیعی به

Khan).دارند et al., 1990) سن در این میانAndrallus

spinidens (Fabricius) (Hemiptera: Pentatomidae)
هاي سامانهبومدر دشمنان طبیعی مهمترین یکی از عنوان به

.دارددر کنترل آفات مزارع برنج سزایی نقش بهزراعی
شکارگر، با فعالیت ها و حشرات کامل این سن پوره
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اي هتک نقطةپرت مختلف مانند شباي خود از آفاتغذیه
Helicoverpa armigeraپنبهبرنج در شالیزارها، کرم غوزة

(Hüb.)هاي پرهدر مزارع یونجه و باقال، الرو شب
Diacrisia oblique Walker وRivula sp. در مزارع سویا

& Rajendra)ها داردنقش مهمی در کاهش جمعیت آن

Patel, 1971; Singh & Gangrade, 1975; Pawar, 1976;
Manley, 1982) . پروانه عنوان شکارگر الروبهاین حشره

Thermesia rubricansنوکتوئیده Boisduval و الرو سایر
(1909استه شدمعرفی ها ها روي انواع رستنیپروانه

(Lefroy,. شده توسط بررسی انجامنتایج(Rajendra &

Patel, 1971)هايپرهو شبنشان داد که الرSpodoptera

exigua (Hübner) ،S. mauritia Boisd وProdenia

litura Faber که از جمله آفات مهم و اقتصادي در هند
شوند توسط این شکارگر مورد حمله قرار محسوب می

.Aدر ایران سن.شوندگرفته و نابود می spinidensعنوان به
Chiloخوار برنجرنج، از جمله کرم ساقهشکارگر آفات ب

suppressalis Walkerخوار برنج و کرم سبز برگ
Naranga aenescens Moore شناخته شده و میزان ،

شکارگري آن روي این دو گونه در شرایط آزمایشگاهی و 
Ghaninia)صحرایی مطالعه شده است & Ebadi, 2002;

Mohaghegh & Najafi, 2003).
شیمیایی ضمن بوجود کاربرد گسترده انواع ترکیبات 

خطر محیطی فراوان، موجب بهآوردن مشکالت زیست
ها و سایر موجودات زنده، طغیان مکرر افتادن زندگی انسان

هاي زراعی بومآفات و ظهور آفات ثانویه در بیشتر زیست
Guerra)دنیا شده است  et al., 2007; Rosenheim and

Hoy, 1988; Metcalf, 1986).که بیشتر ینبا توجه به ا
روي تمام حشرات ها ماهیت غیرانتخابی داشته وشکحشره

ها شیوة استفاده از آنگذارند، هدف و غیر هدف اثر می
دلیل به.استهاي مدیریت تلفیقی آفات هدف اغلب برنامه

اهمیت این موضوع و با توجه به نگرانی از عواقب نامعلوم 
ازمان جهانی مبارزه اثر مواد شیمیایی روي دشمنان طبیعی، س

Internationalبیولوژیک Organization for Biological

Control/West Palearctic Regional Section
(IOBC/WPRS)،ها و موجودات مفید کشکارگروه آفت

این کارتشکیل هدف از . تشکیل داد1974را در سال 
هاي استاندارد یکسان و مورد قبول روشۀ، توسعگروه
ها روي دشمنان کشن براي آزمون اثرات سوء آفتهمگا

Shirazi(طبیعی بود  et al., 2009.(ها کشآفتبنديدسته
بر اساس میزان سمیت ناشی از اثرات کشندگی و 

) IOBCبندي گروه(ها روي دشمنان طبیعی زیرکشندگی آن
هاي ها در برنامهکشثرتر آفتتواند در کاربرد هرچه مؤمی

Sterk).نمایدیاريقی به ما مدیریت تلفی et al., 1999) در
ها و ها تعدادي از قارچکشکشمزارع برنج عالوه بر حشره

اثرات جانبی این گروه از . شودنیز استفاد میهاکشعلف
. ز اهمیت استئها براي شکارگر آندرالوس حاکشآفت

ها کشها غیر از حشرهکشارزیابی اثرات جانبی سایر آفت
Van(هاي شکارگر صورت پذیرفته است رخی از سنروي ب

de Veire et al., 1996(.
هدف از انجام این بررسی ارزیابی آسیب احتمالی 

سن جمعیتبارآوريروي کش کاربرد شش نوع آفت
ها شامل سه کشاین آفت. استA. spenidensشکارگر

، دو نوع )دیازینون، فیپرونیل و ماالتیون(کش نوع حشره
و یک ) کاربندازیم+ سیکالزول و ایپرودیونتري(کش قارچ

بودند که در شالیزارهاي شمال ) پرتیالکلر(کش نوع علف
.گیرندکشور مورد استفاده قرار می

هامواد و روش
.Aتهیه جمعیت اولیه سن شکارگر  spinidens

رنج شهرسـتان  حشرات بالغ این شـکارگر از مـزارع بـ   
بخـش  (پزشـکی  تحقیقات گیـاه سسهآوري و به مؤآمل جمع

بـراي پـرورش سـن    .منتقل شـد ) تحقیقات کنترل بیولوژیک
Mohaghegh andآن از روش هاي شـــکارگر و شـــکار

Amirmaafi (2007) پــرورش در ظــروف  . اســتفاده شــد
هـا بـا   متر که کـف آن سانتی20×14×7پالستیکی به ابعاد 

ایـن  ۀدهاندر. دستمال کاغذي پوشیده شده، صورت گرفت
متر تعبیه و با سانتی2قطر بهايهوا حفرهتهویه براي ، ظروف

نمودن بستري مناسـب  فراهمبراي . شدپارچه توري پوشانده 
شـکارگر، از  این ریزي و تامین رطوبت الزم براي براي تخم

، پــرورش اســتفاده شــد  هــايشــده در ظــرف عــدس سبز
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هــاي آن داخـل یـک ظـرف پالســتیکی    کـه ریشـه  طـوري بـه 
مقـدار  براي تغذیه سـن شـکارگر، بـه   . وي آب و پنبه بودمحت

Galleriaالروهــاي ســن آخــر ازکــافی mellonella L.

بـا  عدد حشره کامل در هر ظـرف  10–15تعداد . استفاده شد
قـرار داده  و رعایت تراکم مناسب نفع نر به2: 1جنسی نسبت 

ریـزي  یري کامـل و تخـم  گزیرا ازدحام بیشتر مانع جفت. شد
حشرات کامل ). Ebadi & Ghaninia, 2003(شودفق میمو

گیري روي نوارهاي کاغذ یا روي ساقه و برگ پس از جفت
تفـریخ برايها تخم. کردندریزي گیاهان داخل ظروف تخم

×6×5/4گالس کوچک به ابعاد تقریبـی  به ظروف پلکسی
. متر همراه با لوله اپندرف محتوي آب منتقـل شـدند  سانتی9

آب نیـاز  فقـط بـه  هاي سن اول پس از خـروج از تخـم   هپور
صورت مجتمع روي پنبه مرطوب و یا ساقه گیاهان دارند و به

هاي سن دوم پورهۀمنظور تغذیبه.گیرنددرون ظرف قرار می
از الروهاي سـنین آخـر   A. spinidensشکارگرتا پنجم سن 

G. mellonellaبـالغ  در تمامی مراحـل نابـالغ و   . استفاده شد
هـاي  ترتیب که پـوره بدین. شدها، ظروف روزانه نظافت سن

هـا و اجسـاد الروهـاي    انـدازي آن پوسـت بقایـاي مرده و یـا  
شکارشده را حذف کرده و الروهـاي تـازه بـراي تغذیـه در     

.Aســن شــکارگرپــرورش . شــدهــا قــرار داده اختیــار ســن

spinidensالروهاي ،G. mellonella هاآزمایشهمچنینو
و رطوبـت  لسـیوس درجـه س 26±1دماي اتاقک رشد با در

8ی و یسـاعت روشـنا  16درصد و دوره نـوري  65±5نسبی 
.انجام شدساعت تاریکی

.Gي پرورش الروها mellonella

ــره .Gحشـ mellonellaــه تحقیقـــات  از مؤسسـ
ــاه ــکیگی ــورپزش ــهکش ــک تهی ــدو در اتاق ــا رش ــرایط ب ش

ش الروهـاي گالریـا در   براي پـرور .شدنگهداريذکرشده،
خـوار درون  شرایط آزمایشگاهی، حشرات کامل پروانه مـوم 

ــه ــاد    محفظ ــه ابع ــفاف ب ــتیک ش ــا پالس ــایی ب 30×40×30ه
مش که با صفحات کاغذ 256متر با درب توري فلزي سانتی

. ها پوشیده شده، نگهـداري شـدند  ریزي پروانهمنظور تخمبه
پتـري  (شـفاف  هاي تخم در داخل ظروف کاغذ حاوي دسته

120، گرم عسـل 600شامل (همراه با غذاي مصنوعی ) دیش

گـرم  300و آرد گـرم 1200، گرم گلیسرین492، گرم موم
الروهـا پـس از   .(Mohaghegh, 2002)قرار گرفـت )مخمر

خـروج از تخــم جــذب غــذا شــده و درون آن ایجــاد کانــال  
خـوار نیـازي بـه تغذیـه     حشرات کامـل پروانـه مـوم   . کنندمی
ها مواد غذایی مورد نیاز خود را پرهارند و مانند اغلب شبند

گرچـه پنبـه آغشـته بـه     . آورنـد دست میدر دوران الروي به
ها در ظروف پرورش قـرار  توان براي آنمی% 10عسل –آب
;Mohaghegh, 2002)داد Mohaghegh and Amirmaafi,

2007).

هاکشآزمایش آفت
توسط شده صیهتويهاکشآفتتعدادي از لیست 

تحقیق این در کهمزارع برنج برايسازمان حفظ نباتات 
.نشان داده شده است1جدول ه در قرار گرفتبررسی مورد 

در قالب اي مزرعهةشدهاي توصیهها با غلظتکشآفتاین 
براي . کار رفتهبتکرار 6باCRD)(تصادفی طرح کامالً

لیتر میلی20ر کش داین منظور غلظت موردنظر از هر آفت
از آب مقطر تنها و براي تیمار شاهد آب مقطر تهیه شد

.Aهاي سن چهارم پورهدر هر تکرار . استفاده گردید

spinidens صورت بهساعت عمر داشتند 12تا 0که بین
شکلبار مصرف مستطیلیظروف یکبهیی تاپنجهاي گروه

ي درپوش رو. شددادهانتقال)مترسانتی5/2×7×5/8(
مناسب نصب و کف ۀتهویبرايتوري ریزبافتی این ظروف 

ها ریزي سنتسهیل در حرکت و تخمبرايها نیز با کاغذ، آن
تیمار سموم درون لیتر از میلی2مقدار .پوشانده شد

و شدریخته ،بودپر شدهسترونبا پنبه هایی که قبالًتشتک
پس از آن . گرفتها قرارساعت، در اختیار پوره24مدت به

عدد الرو سن آخر 3تا 2هاي حاوي سموم حذف و تشک
. گرفتها قرار گالریا همراه با آب مقطر در اختیار پوره

روزانه ثبت طوري سنین چهارم و پنجم بههاپورهومیرمرگ
زنده ماندندروزپنجمدتی که بهحشرات کاملتنها . شد

هاي مرده درصد پوره. عنوان حشرات زنده قلمداد شدندبه
در تیمارها ومیرمرگمیزان . نسبت به تعداد اولیه محاسبه شد

سپس . اصالح گردید(Abbott, 1925)با فرمول ابوت 
تا پایان عمر کش مانده از اثر آفتزندهةباروري حشرات ماد
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بر ها کشبندي آفتگروه. مورد ارزیابی قرار گرفتها آن
المللی کنترل بیولوژیکبیناساس استانداردهاي سازمان 

)IOBC (ومیر در چهار گروه مرگ)Ma (قرار گرفت
(Hassan, 1992). 30: 1گروه%<Ma)2، گروه )زیانبی :

80< Ma >% 99: 3، گروه )آورکمی زیان(%30%> Ma

)آورزیان(Ma<% 99: 4، گروه )آورزیاناًنسبت(80%>
(Hassan, 1992).کل در نهایت شاخص اثر(E) هر

ومیر و میزان بارآوري است، ، که ترکیبی از مرگکشآفت
Van de Veire(شدمحاسبه از معادلۀ زیر  et al., 1996:(

]ErE=100%–[(100%–Ma)×

:Erنسبت تخم هر ماده در تیمار به شاهد
:Maشده تیمارومیر اصالحمرگ

افزار منرها با استفاده از مقایسه میانگینتجزیۀ واریانس و 
)SAS, 2012( آزمون و براساسDuncan 5در سطح

نمودارها با استفاده از نرم افزار اکسل . درصد انجام شد
الزم به ذکر است که در خصوص . ترسیم شدند2010

ها دادهمعکوسومیر از سینوسهاي درصد مرگداده
.واریانس استفاده شدها در تجزیهسازي دادهمنظور نرمالبه

.مشخصات و نوع فرموالسیون،در تحقیقمورد استفادههاي کشآفت–1جدول
Table 1. Pesticides used in research and their specification.

l or Kg/haChemical groupFormulationTrade nameCommon namePesticides
2lOrganophosphateEC60%BazodinDiazinon

Insecticides 20kgPhenylpyrazoleG0.2%RegentFipronil
2lOrganophosphateEC57%MaltousMalathion

0.5kgTriazolobenzothiazoleWP75%BeamTricyclazole
Fungicides 1kgdicarboximide+

benzimidazoleWP85%Rovral TSIprodione+
Carbendazim

1.5–2kgChloroacetamideEC50%RifitPretilachlorHerbicide

نتایج
هاي براي پورهدهد که نشان میهاتجزیه واریانس داده

داري بین تیمارهاي اختالف معنیو حشرات کامل 5، 4سن 
.Aمختلف در ایجاد تلفات روي سن شکارگر spinidens

با توجه به ). 0.0P >001(وجود دارددر سطح پنج درصد 
حلامورد آزمایش در مري هاکش، حشره2شمارة جدول 

شوند اگرچه از نظر واقع میآماري در یک گروهگانهسه
گیرند هاي مختلف قرار میدر گروه(IOBC)بندي تقسیم

بیشتر از هاکشحشرهطور کلی میزان تلفات به. )3جدول (
کش پرتیالکلر ها بیشتر از علفکشها و قارچکشقارچ

هاي کشحشره. گانۀ سن شکارگر استروي مراحل سه
کش درصد مرگ ومیر و علف100فیپرونیل با دیازینون و

ترین و ترتیب بیشبهومیرمرگدرصد 22/22پرتیالکلر با 
.Aرا روي سن شکارگرومیرمرگترین درصد کم

spinidensمیزان تخمریزي حشرات کامل .نشان دادند
هاي مورد آزمایش روي کشمانده از تاثیر آفتزنده
.Aهاي سن چهارم پوره spinidensداده نشان 1شکل در

هاي مورد آزمایش کشحشرهتیمارهاي در. شده است
تیمارهاي در تخمریزي صورت نگرفت اما گونه هیچ

کاربندازیم +سیکالزول و ایپردیونهاي تريکشقارچ
کشو در تیمار علفدرصد تخمریزي 25و20ترتیب به

بیشترین میزان که –درصد تخمریزي94/32پرتیالکلر 
.مشاهده شد–است زادآوري 

که (E)ها بر اساس شاخص اثر کل کشهمچنین آفت
آوري است در چهار گروه بارو ومیرمرگترکیبی از درصد 

کش پرتیالکلر، بر این اساس علف). 4جدول(قرار گرفتند 
. قرار گرفت) آورکمی زیان(2تلفات در ردة % 39/74با 

سیکالزول تريکاربندازیم و +هاي ایپردیونکشقارچ
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و ) آورزیاننسبتاً(3در ردة % 58/91و % 84/86ترتیب با به
هاي دیازینون، فیپرونیل و ماالتیون با کشدر نهایت حشره

بندي طبقه) آورزیانگروه(4درصد کشندگی در ردة 100
ها کشبنابراین بر مبناي شاخص اثر کل، سمیت آفت. شدند

قرار کشعلف>هاکشقارچ>هاکشترتیب حشرهبه
پرتیالکلر کشها و علفکشحشرهنابراین ب. گرفت

را روي سن اثر تخریبی ترین ترتیب بیشترین و کمبه
.کردندایجاد A. spinidensشکارگر 

.کشدر تیمارهاي مختلف آفتA. spinidensسن شکارگرومیرمرگمقایسه درصد –2جدول
Table 2. Mortality percentage (± standard error) of different treatments on A. spinidens.

Treatment
N4 N5 Adult

Mean±SE Mean±SE Mean±SE

Fipronil 100±0a 100±0a 100±0a

Diazinon 96±4a 100±0a 100±0a
Malathion 72±17.97a 77.27±14.7ab 86.67±8.43ab
Tricyclazole 33.33±15.36b 57.89±15.61b 66.67±16.05bc
E+C 12.5±12.5b 47.37±13.32bc 53.33±12.29cd
Pretilachlor 16.66±8.33b 22.22±11.11c 37.92±7.58d

Means with the same letters within a column do not vary significantly (P < 0.05, Duncan's test)

سن بقايرويIOBCبا معیارمانی حشرات کامل پنج روزهاساس زندهبر هاي مختلف کشآفتاثر جانبیبنديطبقه–3جدول 
.هاي سن چهارماي پورهبه روش تغذیهAndrallus spinidensشکارگر

Table 2. Classification of pesticide side effects on survival of Andrallus spinidens exposed at 4th–instar nymphs
based on IOBC method.

Treatment N4 N5 Adult
Mortality Rank Mortality Rank Mortality Rank

Fipronil 100 4 100 4 100 4
Diazinon 96 3 100 4 100 4
Malathion 72 2 77.27 2 86.67 3
Tricyclazole 33.33 2 57.89 2 66.67 2
E+C 12.5 1 47.37 2 53.33 2
Pretilachlor 16.66 1 22.22 1 37.92 2

هاي سن عرض قرار دادن پورهبا در مAndrallus spinidensروي سن شکارگرمختلفهاي کشآفت(%E)اثر کل –4جدول 
.چهارم

Table 3. Total effects (E%) of pesticides on Andrallus spinidens exposed at 4th–instar nymphs.
Pesticides Mortality,% Total effect,% IOBC safety scale* Toxicity class
Diazinon 100 100 Harmful 4
Fipronil 100 100 Harmful 4
Malathion 77.27 100 Harmful 4
Tricyclazole 57.89 91.58 Moderately harmful 3
E+C 47.37 86.84 Moderately harmful 3
Pretilachlor 22.22 74.39 Slightly harmful 2

*1 = Harmless (< 30 % mortality), 2 = Slightly harmful (30 – 79 % mortality), 3 = Moderately harmful (80 –99
% mortality), 4 = Harmful (> 99% mortality).



...برنجمزارعدرشدههیتوصکشآفتششریتأثیبررس: یوسفی و همکاران34

هاي پورههاي مختلف روي کشآفتکاربرد تأثیر –1شکل 
سن حشرات کامل وري آباردرسن چهارم 

.Andrallus spinidensشکارگر
Fig. 1. Fecundity of the predatory bug Andrallus
spinidens exposed at 4th– instar nymphs by
different pesticides.

بحث
هاي اده در برنامهکش مناسب براي استفآفتیک 

خوبی کنترل کند، جمعیت آفت را بهستیمدیریت تلفیقی بای
بنابراین، . اما کمترین سمیت را بر دشمنان طبیعی داشته باشد

ها در کنترل تلفیقی باید از ایمن کشقبل از کاربرد آفت
Kanzaki)ها براي دشمنان طبیعی مطمئن شد بودن آن &

Tanaka, 2010) . ةیابی اثرات کشندارزچرا که صرف
بخشی از اثرات تنها تواند بیانگر میروي آفات ها کشآفت
Walthall).باشد موجودات هدف ها روي کشآفت &

Stark, 1997)بدندرتوانندمیهمچنین هاکشآفت
Abd–Elghafar(شوندمنتقلهاتخمبهوتغییر نیافتهوالدین

et al., 1991(،رويتوانندمیاتترکیباینصورتبدین
حاضر، اثر سمیت ۀدر مطالع.باشندتأثیرگذارنیزبعدينسل
وري حشرات آمانی و بارروي زندهمختلف کشآفتشش
با در معرض قرار دادنA. spinidensسن شکارگر کامل
از هم پژوهشدر این . بررسی شدچهارمسن هايپوره

ۀ مقایساز ه و هم ارایه شدIOBCگروه کارروشی که توسط 
وبیش هر کم. استفاده شدتجزیه واریانس آماري به کمک

). 3و 2هاي جدول(دو روش نتایج یکسانی را نشان دادند 
، اثرات )1381(جهرمی ر تحقیقی مشابه قدمیاري و طالبید

Oriusکش را روي سن شکارگرتجانبی چهار نوع آف

albidipenis Reuterی بررسبا استفاده از روش تماسی
هپتنفوس کشحشرهIOBCبنديگروهاساسبروکردند

یک گروهدرسن چهارم ةدرصد تلفات براي پور7/29با 
ترتیب با و پروپارژیت بهآمیترازهايکشآفتو) زیانبی(
کمی (ومیر در گروه دودرصد مرگ2/43و 7/56

در گروه چهار تلفاتدرصد 100ماالتیون با اما) آورزیان
همین اما در تجزیۀ واریانس.ندقرار گرفت)ورآزیان(

دار در پروپارژیت و هپتنفوس بدون اختالف معنی،ترکیبات
–Ghadamyari & Talebi)واقع شدندیک گروه آماري 

Jahromi, 2002). کش ماالتیون حشرهدر بررسی نامبردگان
سن تلفات بیشتري به روش تماسی استفاده از با وجود 
.Oشکارگر  albidipenisکه در تحقیق وارد آورد حال آن

.Aسن شکارگر اي تلفات حاضر با استفاده از روش تغذیه

spinidensۀتفاوت دو گون. بود)درصد72با (کمتر
در . تواند یکی از دالیل این اختالف باشدشکارگر می

ندوشن در مختلف توسط جعفريکشحشره5بررسی اثر 
روي ) 1388دي و حجازي، محمبه نقل از گل(1385سال 
و الروهاي بالتوري سبز در آزمایشگاه و گلخانه، تخم

روي الروها IOBCبندي ماالتیون بر اساس طبقهکشحشره
قرار ) خطربی(1در گروه و براي تخم) خطرکم(2در گروه 

تحقیقیدر. )Golmohammadi & Hejazi, 2009(گرفت
& Singh(مشابه Singh, 1989 (شکارگرسنرويA.

spinidens66/76به روش تماسی ماالتیونکشحشره
هاي همچنین بررسی.کردایجادومیرمرگدرصد

اثرات ماالتیونداد که نشان) 1379(آزمایشگاهی کاووسی 
Phytoseiulus persimilisشکارگرۀکنتلفاتروي

Henriot–Athias 75/59(در گروه دوم قرارداردE= (
(Kavosi, 2000) . باتوجه به سمیت کم ماالتیون براي

تاحدودي و(Jensen & Whatling, 2010)پستانداران
A. spinidensتر آن براي شکارگرانی مانند اثرات خفیف

.Pو persimilisتواند در تدوین برنامۀ کش میاین حشره
.مدیریت انبوهی آفات برنج جایگاهی داشته باشد

کش، ت جانبی سه آفتاثرا) 1393(چیتگر زادهغالم
هاي سن دیازینون، فنیتروتیون و کلرپیریفوس را روي پوره

و اظهار بررسی نمودA. spinidensپنجم سن شکارگر 
داشت که کلرپیریفوس و فنیتروتیون در مقایسه با دیازینون 
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.Aو بیوشیمیایینگاريجمعیتهاي پراسنجهروي 

spinidens داشتندتريمخرباثرات(Gholamzadeh

Chitgar, 2014).کش که در تحقیق حاضر حشرهحال آن
ومیر همراه فیپرونیل در گروه درصد مرگ100دیازینون با 

هاي کشآور قرار گرفتند و نسبت به سایر آفتبسیار زیان
. ایجاد کردندکار رفته اثر سوء بیشتري روي این شکارگربه

بر اساس ) 1393(چیتگر زادهمقایسۀ دیازینون در تحقیق غالم
ولی در بررسی حاضر براساس دز ) LC30(دز زیرکشندة 

که ضمن این. شده در مزرعه صورت پذیرفته استتوصیه
این موضوع در مقایسۀ اثرات . روش کار نیز تفاوت دارد

Menochilusکفشدوزكبرماالتیونزیرکشندةدزهاي

sexmaculatusشد کمتريتخمتعدادکه سبب تولید
Parker(شوده میمشاهد et al., 1976( کاربرد کهحال آن؛

.Aهاي سن چهارماي ماالتیون روي پورهدز مزرعه

spinidens شناخت .دوهیچ تخمی حاصل نشباعث شد که
بندي شده بر مبناي تقسیمهاي مطالعهکشمیزان سمیت آفت

IOBCهاي مدیریت تلفیقی آفات با تواند در برنامهمی
.بسیار موثر باشدA. spinidensرگر حضور سن شکا

توري سبزبالبالغدر حشراتفیپرونیلکشحشره
Chrysoperla carnea (Stephens)درصد100باعث

Medina(شدساعت72ازترکمدرومیرمرگ et al.,

Shirazi(هايبررسی.)2004 et al., 2018 (زنبورروي
Trichogramma brassicaeوارةانگل Bezdenkoنشان

%100تا%95ومیرمرگبهمنجردیازینونکشحشرهکهداد
بالغحشراتهمچنین. شدزنبورزندگیمراحلتمامدر

Trichogramma nubilaleزنبور  Ertle & Davis بیشترین
نشان دادند ة آلیسفرفهايکشحشرهبهراحساسیت

(Wang et al., 2012).شودگونه که مالحظه میهمان
هاي دیازینون و فیپرونیل در سایر شکارگرها و کشحشره
.ندافتهگرهاي بسیار خطرناك قرار ها نیز در گروهوارهانگل

کاربندازیم در +ایپردیونکش قارچدر تحقیق حاضر 
در .خطر تشخیص داده شدبیمرحله پورة سن چهارم

مدبونی و ها توسط ضیائیکشبررسی اثرات جانبی آفت
Nesidiocoris tenuisروي سن شکارگر) 1396(همکاران

Reuter کش جزو سموم با خطر کم قرار قارچاین
Ziaei Madbouni)گرفت et al., 2016) . 102بین از

شده روي دشمنان طبیعی مختلف، ایپردیون کش تستآفت
شدند بندي و کاربندازیم جزو سموم با سمیت پایین طبقه

(Sterk et al., Oriusسن شکارگرنین در چهم. (1999

laevigatus (Fieber)هاي مورد بررسی در کشاغلب قارچ
Van de veire(قرار گرفتند ) خطربی(گروه یک  et al.,

ش مانکوزب روي کنۀ شکارگر کقارچکاربرد ).1996
)Linnaeus(Anystis baccarum 33کاهش باعث %

سمیت .(Cuthbertson and Murchie, 2003)شدبارآوري 
هاي مختلف روي حشرات شکارگر و کشپایین قارچ

ها در آنل عدم وجود محل هدف حساس دلیپارازیتوئید به
Carvalho).ذکر گردیده است  et al., 2006)

، در یک مطالعۀ تحلیلی، )1388(شیرازي و همکاران 
هاي موجود در کشور را براي کشدرصد علف50

Trichogramma cacoeciaeزنبور Marchal کم خطر
,Shirazi)دانستند  et al., 2009) . نیز در تحقیق حاضر

هاي سن چهارم و پنجم سن پرتیالکلر روي پورهکشعلف
.Aشکارگر  spinidens کم خطر تشخیص داده شد و در

موردتیمارهايسایربهنسبتو گروه یک قرار گرفت
ی هایکششرهح.داشترازادآوريمقداربیشترینبررسی

خطر و هاي بیکشدر گروه حشرهIOBCبندي که در طبقه
هاي توانند در برنامهخوبی میگیرند، بهخطر قرار میکم

IPMمورد استفاده قرار گیرند(Sattar et al., 2011).
نگرشی بر نقش ترکیبات شیمیایی در مدیریت با

ها را کششود که آفتتلفیقی آفات چنین استنباط می
شرطی که مصرف به،کار بردبهمهار زیستیمراههتوان می
به نفع دشمنان طبیعی تعادل زیستی زدن ها باعث برهمآن

در مجاز يهاکشاز حشرههاستفاد,Luckey).(1986گردد
هاي باالتر از سطح زیان اقتصادي صورت لزوم و در تراکم

van Lenteren(آفت قابل توصیه است  & Woets, 1988 .(
کنترلبراي یی شیمیاضرورت استفاده از ترکیبات بنا به

هاي مورد استفاده در این تحقیقکشآفات برنج، حشره
. دارندA. spinidensروي سن شکارگرئیاثرات سو
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شود که در کنترل تلفیقی آفات شالیزار، بنابراین پیشنهاد می
هر چند براي .محدود گرددهاتا حد امکان کاربرد آن

اي در مورد هاي مزرعهتر، انجام آزمایشدقیقگیري نتیجه
با در مجموع.رسدنظر میضروري بههاکشاین حشره
شود که در پیشنهاد میها کشآفتءثرات سوتوجه به ا

هاي حداکثر فعالیت این سن شکارگر در مزارع برنج از زمان
هاي مذکور خودداري شود و کشرویه آفتمصرف بی

.با توجه به آستانۀ زیان آفت بکار رودتعداد دفعات سمپاشی

گزاريسپاس
پژوهش حاضر بخشی از رساله دکتري نگارنده اول 

هاي این رساله، با استفاده از امکانات و مساعدت. باشدمی
پزشکی بخش کنترل بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاه

وسیله دانند بدیننویسندگان الزم می. کشور انجام شده است
مسئولین و کارکنان محترم این هاي ت و همکارياز زحما

.مراتب سپاس و امتنان خود را اعالم نمایندبخش
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Abstract
The predatory bug, Andrallus spinidens (F.) is one of the most important biological control agents of

lepidopteran pests in rice fields of Iran. An experiment was conducted to evaluate the effects of six
recommended pesticides (including 3 insecticides, 2 fungicides and 1 herbicide) on A. spinidens thorough a
completely randomized design (CRD) replicated 6 times. The ingestion method was performed on the 4th–instar
nymphs of the predator. Pesticides concentration were prepared based on the field recommended doses. Distilled
water was used as the control. Newly emerged 4th instar nymphs provided with 2–ml of pesticides inside small
containers for 24 hours. Thereafter, the survived nymphs were provided with distilled water and 2–3 last instar
larvae of Galleria mellonella. The experiments were carried out under laboratory conditions at 25±0.5 °C,
70±5% RH and a photoperiod of 16:8 h (L: D). Mortality was recorded daily until the adult emergence. The
results revealed that maximum reduction in fecundity of A. spinidens occurred in Fipronil, Diazinon and
Malathion treatments and the minimum reduction was observed in Pretilachlor treatment compared with that of
control. Based on the total effect of IOBC classification, Fipronil, Diazinon and Malathion insecticides with
100% mortality were placed in the class 4 (harmful). Similarly, E+C and Tricyclazol fungicides were grouped in
class 3 (Moderately harmful) with 86.84% and 91.58% total effect, respectively. Pretilachlor herbicide, with
74.39% mortality was placed in category 2 (slightly offensive). Therefore, if field results are confirmed, studied
insecticides are not suitable candidates for integrated pest management programs in rice when the predator is
active.
Keywords: side effects, Andrallus spinidens predator, Ingestion method, IOBC pesticide ranking


