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اثرات زیرکشندگی متوکسیفنوزاید و امامکتینبنزوات روی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenco
)(Hym.: Trichogrammatide
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چکیده
زنبور پارازیتویید  Trichogramma brassicae Bezdencoیکی از مهمترین پارازیتوییدهای تخم حشرات است که همه
ساله به منظور کنترل ) Helicoverpa armigera (Hübnerدر سطح مزارع در برخی از استانهای کشور از جمله گلستان،
مازندران و اردبیل رهاسازی میشود .این پارازیتویید به دلیل توانایی باال در تنظیم جمعیت گونههای آفت در سطح قابل قبول
اقتصادی ،در اکوسیستمهای زراعی دارای اهمیت زیادی بوده ،و در برنامههای کنترل بیولوژیك آفات در خیلی از نقاط جهان
مورد استفاده قرار میگیرد .پرورش این زنبور روی تخمهای بید غالت  Sitotroga cerealella Olivierدر اتاقك رشدی با
شرایط دمایی  82±3درجهی سلسیوس ،رطوبت نسبی  02±5درصد و دورهی نوری  32ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی
انجام گرفت .آزمایش زیرکشندگی روی مرحلهی شفیرهی زنبور به روش غوطهورسازی صورت گرفت .در این مطالعه ،اثرات
زیرکشندگی دو حشرهکش متوکسیفنوزاید و امامکتینبنزوآت روی فراسنجههای جدولزندگی و تولیدمثلی زنبور پارازیتویید
بررسی شد .در شاهد و تیمارهای حشره کشی  ،با افزایش سن زنبور نرخ بقا روند نزولی داشت .تیمارهای شاهد و امامکتین
بنزوآت به ترتیب بیشترین و کمترین امید زندگی را داشتند .حداکثر طول عمر ثبت شده برای زنبور در شاهد ،متوکسی-
فنوزاید و امامکتین به ترتیب  32 ،39و  30روز بود .بیشترین نرخ خالص باروری در شاهد با  22/21تخم و کمترین آن در
تیمار امامکتین با ( 81تخم) مشاهده گردید .در صورت تایید نتایج توسط مطالعات تکمیلی مزرعهای ،میتوان از متوکسی-
فنوزاید همراه با این عامل کنترل بیولوژیك در برنامههای مدیریت تلفیقی آفات استفاده نمود.
واژههای کلیدی ،Trichogramma brassicae :حشرهکشهای زیستسازگار ،فراسنجههای جمعیتی ،کنترل بیولوژیك.
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مقدمه
زنبورهای تریکوگراما یکی از موفقترین گونههای
زنبورهای پارازیتویید در دنیا هستند و در برنامههای
کنترل بیولوژیك سیلآسا 3آفات در جهان مورد استفاده
قرار میگیرند .هماکنون این پارازیتوئید به صورت انبوه
روی تخمهای بید غالت ) (Sitotroga cerealellaو بید
آرد ) (Ephestia kuehniella Zellerو حتی تخم مصنوعی
پرورش داده شده و در سطوح وسیع بر علیه آفات مختلف
بکار برده میشوند ) .(Scholler and Fields 2002امتیاز
این زنبورها این است که میزبان را قبل از هر گونه
خسارتی در همان مرحلهی تخم از بین میبرند .گونههای
تریکوگراما برای کنترل بیولوژیك به طور وسیعی در
شرایط آزمایشگاهی مطالعه شدهاند ).(Parra 1987
استفاده از آفتکشهای ناسازگار با فعالیت پارازیتوئیدها و
شکارگرها ،طغیانهای مجدد آفات هدف و ظهور آفات
ثانوی را در بیشتر اکوسیستمهای زراعی دنیا موجب شده
است ) .(Croft 1990یك روش مهم اجتناب از این
مشکالت ،استفاده از آفتکشهایی است که به طریق
اکولوژیکی و یا فیزیولوژیکی برای دشمنانطبیعی انتخابی
میباشند .تشخیص ترکیبات انتخابی بستگی به شناخت
صحیحی از اثرات آفتکش بر روی جمعیت آفات و
دشمنانطبیعی دارد ).(Croft 1990
ارزیابی اثرات حشرهکشها روی دشمنانطبیعی باید
همهجانبه و با در نظر گرفتن اثرات کشندگی و زیر
کشندگی آنها باشد ،برای این منظور از سمشناسی
دموگرافیك 8استفاده میشود ).(Alan and Daniel 1982
سمشناسی دموگرافیك روش مناسبی برای بررسی اثرات
کلی سموم است ،زیرا همهی اثراتی را که ممکن است یك
مادهی سمی روی جمعیت ایجاد نماید ،در بردارد (Stark
) .and Banks 2003جدولزندگی شرح جزئیات مرگومیر
جمعیت بوده ،با تلفیق اطالعات مربوط به بقا و زادآوری
تشکیل میشود .جدولهای زندگی را میتوان برای تشریح
میزان و سرعت نشو و نما ،نرخ بقا ،امید زندگی ،تعیین
اندازههای جمعیت یك آفت و ساختار سنی آن در یك
زمان مشخص به کار برد (Southwood and Henderson
) .2000برای ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت یك عامل

Inundative1
Demographic toxicology2

کنترل بیولوژیك جهت کنترل آفات در یك محیط خاص
آگاهی از عوامل موثر روی فراسنجههای زیستی و تولید-
مثلی آن ضروری میباشد .حشرهکشهای معمول و رایجی
که برای کنترل آفات استفاده میشوند شامل
ارگانوفسفاتها ،کارباماتها و پایرتروئیدها ،اغلب حشره-
کشهای با طیف اثر وسیع هستند که روی دشمنان-
طبیعی به خصوص حشرات کامل پارازیتوئیدها مرگومیر
بیشتری ایجاد میکند (Hill and Foster 2000; Haseeb
).et al. 2005
با توجه به این که آفتکشهای متوکسیفنوزاید 1و
امامکتینبنزوآت 1بالپولكداران آفت را به خوبی کنترل
میکنند ) .(Ahmad et al. 2004مطالعهی اثرات این دو
حشرهکش روی فراسنجههای جدولزندگی و تولیدمثلی
 T. brassicaeمیتواند مفید باشد .متوکسیفنوزاید متعلق
به گروه جدیدی از تنظیمکنندههای رشد حشرات 5است و
یك ترکیب غیراستروئیدی با خاصیت تسریعکننده
پوستاندازی حشرات و از گروه بیسآسیلهیدرازینها
میباشد .حشرهکشهای بیسآسیلهیدرازینها سازگار با
محیطزیست هستند که نحوهی اثر جدیدی داشته و در
مقایسه با حشرهکشهای رایج خطر کمتری به موجودات
غیرهدف دارند ) .(Dhadialla et al. 2007همچنین عمل
هورمون طبیعی پوستاندازی حشره (اکدایزون )2را تقلید
میکند و به وسیله اتصال مستقیم به گیرندههای
اکدایزونی باعث القای پوستاندازی زود هنگام و مرگ الرو
میشوند (Nakagawa et al. 2000; Schneider et al.
).2003
امامکتینبنزوآت یك حشرهکش جدید با قابلیت
انتقال به بافت برگ گیاهان است .این حشرهکش از
خانوادهی اورمکتینها میباشد که از اکتینومایست خاکزی
با نام علمی  Streptomyces avermitilis Burg 1979به
دست میآیند ،با پایداری مناسب در برابر حرارت ،حاللیت
بیشتر در آب و طیف وسیع حشرهکشی میباشد .این
ترکیب دارای خاصیت تماسی و گوارشی میباشد .نحوهی
اثر این ترکیب در بین حشرهکشها منحصر به فرد است.
به طوری که باعث مهار انقباضهای ماهیچهای گردیده و
Methoxyfenozide 3
Emamectin benzoate 4
IGR5
Ecdysone 6

 94مدیریت آفات کشاورزی ،جلد  ،2شماره  ،9بهار 9314

نیز باعث جریانهای پیوستهی یون کلر در گیرندههای
گابا و گلوتامات  3میگردد (Faniqliulo and Sacchetii
).2005
هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی اثرات زیرکشندگی
حشرهکشهای متوکسیفنوزاید و امامکتینبنزوآت روی
فراسنجههای جمعیتی زنبور  T. brassicaeبود تا با
انتخاب حشرهکشی که ایمنی نسبتا باالیی برای دشمنان-
طبیعی و محیط زیست دارند بتوان از آنها همراه با این
عامل کنترل بیولوژیك در برنامههای مدیریت تلفیقی
آفات استفاده نمود.

مواد و روشها
پرورش زنبور پارازیتویید T. brassicae

برای تهیهی جمعیت اولیهی زنبور ،ابتدا تخمهای
پارازیتهشدهی بید غالت  Sitotroga cerealella Olivierاز
یك انسکتاریوم در استان مازندران تهیه شده و به
آزمایشگاه منتقل گردید .پس از ظهور حشراتکامل زنبور
از تخمهای پارازیتهشده ،آنها روی تخمهای بید غالت S.
 cerealellaتکثیر شدند ،زنبورهای تازه ظاهرشده برای
انجام آزمایشها مورد استفاده قرار گرفت .همهی آزمایش-
ها ،پرورش زنبور و بید غالت در اتاقك رشد با شرایط
دمایی  82±3درجهی سلسیوس ،رطوبت نسبی 02±5
درصد و دورهی نوری  32ساعت روشنایی و هشت ساعت
تاریکی صورت گرفت.
حشرهکشهای مورد استفاده
امامکتینبنزوات ) (Proclaim®5% SGساخت شرکت
 Syngentaکشور سوئیس
متوکسیفنوزاید ) (Runner 2F® 21-24 SCساخت
شرکت  Dow AgroSciencesکشور اسپانیا

روز نهم بعد از پارازیتیسم) تیمار شدند .کارتهای تخم
پارازیتهشده به صورت تصادفی در محلول آفتکش به
مدت پنج ثانیه غوطهور شد .گروه شاهد فقط در آبمقطر
غوطهور شد .کارتهای تخم تیمارشده به مدت سه ساعت
تحت شرایط آزمایشگاهی خشك شدند .سپس هر کارت
تخم به یك ظرف شیشهای انتقال داده شد .(Saber
) 2011درب ظرفهای شیشهای حاوی تخم با پنبه
مسدود شدند و در  82±3درجهی سیلسیوس ،رطوبت
 02±5درصد ،روشنایی  2:32ساعت تا زمان ظهور
زنبورهای بالغ نگهداری شدند .در این شرایط زنبورهای
بالغ  32یا  33روز بعد از پارازیتهشدن ظاهر میشوند .بعد
از ظهور زنبورهای بالغ از زنبورهایی که زنده مانده بودند
 02عدد زنبور سالم جدا کرده بعد از تشخیص جنسیت از
طریق نوع شاخك ،یك جفت حشرهی نر و ماده به لولهی
آزمایش حاوی تخم میزبان ،انتقال داده شدند .این
آزمایش در  85تکرار انجام شد .روزانه  52±82عدد تخم
میزبان تازه در اختیار هر زنبور نر و ماده قرارداده میشد و
لولهی آزمایش هر روز با لولهی آزمایش جدید حاوی تخم
میزبان سالم جایگزین شدند .در لولههای آزمایش یك نوار
کاغذی آغشته به عسل  5درصد به منظور تغذیهی زنبورها
قرار داده شد .تخمهای پارازیته شده در لولههای آزمایش
تا ظهور حشرات کامل نگهداری شدند و در نهایت تعداد
کل تخم ،تعداد تخمهای سیاهشده (پارازیتهشده) ،تخم-
های پارازیته نشده ،خروج ناقص و حشرات کامل نر و
مادهی ظاهر شده ثبت گردید (شکل .)3این آزمایش تا
مرگ تمامی زنبورهای مورد آزمایش ادامه یافت و با داده-
های جمعآوری شده ،جدولهای زندگی و تولیدمثلی،
برای مرحلهی نابالغ تشکیل گردید.

اثرات زیرکشندگی
برای بررسی اثرات زیرکشندگی روی شفیرهی زنبور
 ،T. brassicaeاز غلظت توصیهشدهی مزرعهای استفاده
شد .غلظتهای مناسب از امامکتین و متوکسیفنوزاید به
ترتیب  3222ppmو  522ppmتهیه شدند و تخمهای
پارازیتهشده حاوی زنبور در مرحلهی شفیره (مصادف با
1

GABA and Glutamat

شکل .1عالیم تخمهای پارازیتیسم شده و خالی از زنبور
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برای تعیین اثرات کلی حشرهکشها روی زنبور
پارازیتویید از روش جدولهای زیستی سمشناختی 1استفاده
گردید ) .(Elzen et al. 2000تنظیم جدولهای زیستی و
تجزیه و تحلیل دادههای دموگرافی ،دادههای مربوط به
مرگومیر و باروری روزانه ،با روش ) Carey (2001انجام
شد .برای تشکیل جدول زندگی پارازیتویید ،دادهها بر
اساس سن  xو تعداد افراد زنده مانده در سن  ،(Nx) xدر
یک جدول و در دو ستون سازمان داده شدند و بقیهی
فراسنجهها شامل نرخ بقا ،مرگومیر در فاصلهی سنی ،امید
زندگی و نرخ مرگومیر از دادههای این دو ستون محاسبه
گردید.
برای تشکیل جدولهای تولیدمثلی ،چهار ستون سن
) ،(xبقا بین دو گروه سنی ) ،(Lxمتوسط تعداد تخم گذاشته
شده توسط حشرات ماده در فاصله سنی  xتا  (Mx) x+1و
نرخ تفریخ روزانهی تخم ) (hxایجاد شد که از طریق آنها،
سایر فراسنجههای تولیدمثلی محاسبه شدند .با تقسیم نرخ
ناخالص تولیدمثلی به تعداد روزهای زندگی حشرهی ماده،
متوسط تخم گذاشتهشده به ازای هر ماده در روز 2به دست
آمد .برای به دست آوردن متوسط تعداد تخم بارور
گذاشته شده به ازای هر ماده در روز 3نرخهای باروری به
متوسط تعداد روزهای زندگی ماده تقسیم شد.
این آزمایش برای هر تیمار در  25تکرار انجام شد و با
روش جکنایف تکرارهای کاذب ایجاد و واریانس آنها
برآورد شد .محاسبات و رسم نمودارها با نرم افزار  Excelو
مقایسهی میانگینها با آزمون  LSDدر سطح احتمال 5
درصد در نرمافزار  SASصورت گرفت

(SAS Institute

).2002

نتایج
حداکثر طولعمر ثبتشده برای زنبور
در تیمارهای شاهد ،متوکسیفنوزاید و امامکتینبنزوآت به
ترتیب  32 ،82و  30روز بود .بعضی از فراسنجههای مهم
جدول زندگی زنبور پارازیتویید شامل نرخ بقا ،مرگومیر
T. brassicae

Toxicological life table approach1
Fecundity egg/ female/ day2
Fertile egg/female/day3

در فاصله سنی  xتا  ،x+1و امید زندگی در شکلهای  8تا
 1آمده است .روند کاهش بقا در تیمارهای مختلف در
شکل  8نشان داده شده است .در تمامی تیمارها ،با
افزایش سن زنبور نرخ بقا روند نزولی داشته است .امید
زندگی حشرات در اولین روز زندگی در تیمارهای شاهد،
متوکسیفنوزاید و امامکتین به ترتیب  35/12 ،30/28و
 31/9روز بود که تیمارهای شاهد و امامکتین بنزوآت به
ترتیب بیشترین وکمترین مقدار امید زندگی را داشتند
(شکل.)1
جدولهای تولیدمثلی
فراسنجههای تولیدمثلی زنبور پارازیتویید
 brassicaeدر شاهد و تیمارهای حشرهکش در جدول 3
آورده شده است .نرخ ناخالص زادآوری 1که متوسط تعداد
نتاج تولید شده توسط مادهها در طول عمرشان را نشان
میدهد از مجموع  Mxبهدست میآید .این نتایج نشان
میدهند که تعداد نتاج تولید شده در شاهد بیشتر از
تیمارهای حشرهکشی بود .باالترین تعداد تخمهای تفریخ
شده در طول عمر مادهها که نرخ ناخالص باروری 5نامیده
میشود ،در تیمار شاهد ( )98/95بود .امامکتین و
متوکسیفنوزاید ( 12/95و  )55/22به ترتیب بیشترین و
کمترین تاثیر سوء را روی نرخ ناخالص باروری داشتند.
نرخ ناخالص تفریخ 2در امامکتین کمتر از شاهد و
متوکسیفنوزاید بود .نرخهای خالص زادآوری 0و باروری2
که به ترتیب نشاندهندهی متوسط تعداد تخم گذاشته
شده و تخم تفریخ شده در طول زندگی برای مادههای
زنبور در تخمریزی میباشند ،در شاهد بیشترین (به
ترتیب  20/22و  22/21تخم) در امامکتین  81/22و 81
و در متوکسیفنوزاید  15/02و  15/21بود که در
امامکتینبنزوآت بیشترین تاثیر سوء را داشت.
تفاوت میان فراسنجههای ناخالص تولیدمثلی با
فراسنجههای خالص تولیدمثلی در این میباشد که در
فراسنجههای ناخالص تولیدمثلی مرگو میردر نظر گرفته
نمیشود ولی در فراسنجههای خالص تولیدمثلی ،مقدار Lx
که عبارت است از نسبت افراد زنده مانده در وسط هر رده
سنی ،دخالت داده میشود.
T.

Gross fecundity rate4
Gross fertility rate5
Gross hatch rate6
Net fecundity rate7
Net fertility rate8
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شکل  .8منحنیهای نرخ بقا ( )lxزنبور T. brassicaeتیمار شده با غلظت مزرعهای حشرهکش ها و شاهد روی مرحله شفیرگی

0/8
0/6
0/5
شاهد

0/4

امامکتین

0/3

متوکسی فنوزاید

0/2
0/1

مرگ و میر در فاصله سنی  xتا x+1

0/7

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
سن (روز)

شکل  .3مرگومیر در فاصلهی سنی( )dxزنبور  T. brassicaeتیمار شده با غلظت مزرعهای حشرهکشها و شاهد روی مرحلهی
شفیرگی
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شکل :4امید زندگی ( )exزنبور  T. brassicaeتیمار شده با غلظت مزرعهای حشرهکشها و شاهد روی مرحلهی
شفیرگی
جدول  .1فراسنجههای تولیدمثل زنبور پارازیتویید  T. brassicaeدر شاهد و تیمارهای حشرهکشها
تیمارها
پارامترها

شاهد

امامکتین بنزوآت

متوکسی فنوزاید

نرخهای تولیدمثل در طول عمر (تخم)
نرخ ناخالص زادآوری

13/11

44/87

56/52

نرخ ناخالص باروری

12/15

37/14

55/74

نرخ ناخالص تفریخ

4/118

4/155

4/178

نرخ خالص زادآوری

78/47

24/67

45/86

نرخ خالص باروری

76/74

23

45/44

میانگین سنی تولیدمثل (روز)
میانگین سن زادآوری ناخالص

13/114

13/64

13/63

میانگین سن باروری ناخالص

13/117

13/67

13/65

میانگین سن زادآوری خالص

13/867

12/13

13/455

میانگین سن باروری خالص

13/864

12/15

13/461

15/54

14/44

14/51

میانگین سن تفریخ
نرخهای تولیدمثل روزانه
تعداد تخم گذاشته شده توسط هر ماده در روز

4/77

1/87

2/17

تعداد تخم بارور گذاشته شده توسط هر ماده در روز

4/78

1/65

2/13
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استفاده از نرخهای خالص به علت دخالت داشتن
فراسنجههایی مانند بقا و طولعمر که تحت تاثیر حشره-
کشها میباشند ،به منظور مقایسهی اثر حشرهکشها
روی تولیدمثل دقیقتر میباشند .در برخی موارد با وجود
افزایش باروری به دلیل کم شدن طولعمر ممکن است در
کل میزان باروری کاهش یابد .با توجه به نتایج میانگین-
های سنی تولیدمثلی ،در شاهد و تیمارهای حشرهکشی
تفاوت معنیداری روی میانگین سن تفریخ 3مشاهده نشد.
از نرخهای تولیدمثل روزانه نیز فراسنجههایی مانند تعداد
تخم گذاشته شده توسط هر ماده و تعداد تخم بارور
گذاشته شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

بحث
تمام آفتکشهای به کار رفته در طول فصل رشدی،
دارای پتانسیل برهم زدن کنترل بیولوژیك موثر در آن
محیط میباشد .ترکیبات فسفره آلی ،کارباماتها و
پایروتروئیدها اکثرا برای عوامل کنترل بیولوژیك به شدت
سمی میباشد ) .(Croft 1990به نظر میرسد گروههای
حشرهکشی سازگار با محیط زیست و دشمنانطبیعی
جهت کنترل آفات و استفاده در قالب  IPMپتانسیل بسیار
مناسبی دارند .سمشناسان اکولوژیست 8در برنامههای
مدیریت آفات تاکید بیشتری از حشرهکشهای کمدوام در
 IPMدارند ) .(Garcia et al. 2006در این بررسی اثرات
زیرکشندگی متوکسیفنوزاید و امامکتینبنزوآت روی
فراسنجههای جمعیتی زنبور  T. brassicaeمورد بررسی
قرار گرفت و جدولهای زندگی و تولیدمثلی تشکیل و
مورد ارزیابی قرار گرفت .یك اندازهگیری کلی به دست
نمیآید بلکه سایر اثرات متقابل که در آزمایشهای سمیت
کوتاهمدت قابل درک نیستند نیز ارزیابی میشوند .از
فراسنجههای جدول زندگی زنبور پارازیتویید میتوان به
نرخ بقا ،مرگومیر در فاصلهی سنی ،امید زندگی و نرخ
مرگومیر اشاره کرد .در واقع در تمامی تیمارها منحنی-
های بقا شبیه به منحنی بقای نوع اول بود ،یعنی مرگو-
میر در سنین اولیه کمتر بود و در سنین آخر افزایش
یافت .در تمامی تیمارها ،با افزایش سن زنبور نرخ بقا روند
نزولی داشت و کمترین نرخ بقا در تیمار امامکتینبنزوآت
مشاهده شد.
Mean age hatch1
Ecotoxicologists2

امید زندگی در تیمار متوکسیفنوزاید اختالف
چندانی با شاهد نداشت .همسو با نتایج این تحقیق،
) Heydari et al. (2006گزارش کردند که امید زندگی
زنبور  Encarsia formosa Gahanدر اولین روز زندگی
تحتتاثیر حشرهکشهای بوپروفزین و پایرویپروکسیفن
تفاوت چندانی با شاهد نداشت .از فراسنجههای تولیدمثلی
میتوان به نرخ ناخالص تفریخ اشاره کرد که مقدار آن در
امامکتین کمتر از شاهد و متوکسیفنوزاید بود .بیشتر
مطالعات ،مربوط به محاسبهی غلظت کشندهی  52درصد
جمعیت ) )LC50بوده وتنها بخش کمی برای بررسی اثرات
غیرکشندگی اختصاص دارد ) .(Stapel et al. 2000باروری
حساسترین شاخص زیستی است که تحتتاثیر آفتکش
ها قرار میگیرد  .دزهای زیرکشندهی حشرهکشها می-
توانند روی عوامل کنترل زیستی زیانبار باشند (Cabral
) .et al. 2007بررسی اثرات حشرهکشها روی دشمنان-
طبیعی در شرایط کنترلشدهی آزمایشگاهی به این دلیل
اهمیت دارد که پارازیتوئید در معرض بیشترین اثر حشره-
کش قرار میگیرد .البته معموالً اثر حشرهکشها در
شرایط مزرعهای روی دشمنانطبیعی کمتر است چرا که
دشمنانطبیعی از نزدیك شدن به مزارع سمپاشیشده
امتناع میورزند .عالوه براین نور خورشید نقش مهمی در
مزرعه دارد و از طریق تبخیر سبب کاهش اثر حشرهکش
روی دشمنطبیعی میشود ).(Hassan 1992
براساس نتایج به دست آمده ،امامکتینبنزوآت
بیشترین تاثیرسوء را روی جدولهای زندگی و فراسنجه-
های تولیدمثلی زنبور پارازیتویید  T. brassicaeداشت و
پس از مطالعات تکمیلی مزرعهای از متوکسیفنوزاید می-
توان همراه با این عامل کنترل بیولوژیك در برنامههای
مدیریت تلفیقی آفات استفاده نمود .در نهایت هیچکدام از
روشهای آزمایشگاهی ،نیمهمزرعهای و مزرعهای به تنهایی
نمیتوانند اثر کلی حشرهکشها را روی دشمنانطبیعی
نشان دهند .حشرهکشهایی که در شرایط آزمایشگاهی
زیانآور عمل میکنند نیاز است در شرایط نیمهمزرعهای
برای ارزیابی دوام باقیمانده حشرهکش و در شرایط
مزرعهای برای ارزیابی اثر نور خورشید ،پناهگاهها و دیگر
عواملی که روی حشرهکشها تاثیر میگذارند ،آزمایش
شوند.
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Abstract
Trichogramma brassicae Bezdenko is one of the most important egg parasitoid that is released for controlling
Helicoverpa armigera (Hübner) in crop fields of Golestan, Mazandaran and Ardebil provinces of Iran. This
parasitoid has potential to reduce the pest in agricultural ecosystems. The parasitoid was reared on the eggs of
grain moth, Sitotroga cerealella Oliv. (Lep.: Gelechidae) eggs at 26±1℃, 70±5% RH and a photoperiod of 16:8
(L:D) h. The pupal stage of the parasitoid was exposed to the insecticide solutions using dipping method. In this
study, sublethal effects of emamectin benzoate and methoxyfenozid were evaluated on the life table and
reproduction parameters of T. brassicae. The survivorship was affected by the insecticides. The maximum and
minimum of life expectancy was observed in the control and emamectin, respectively. The maximum life span
of females was estimated to be 19, 18 and 17 days in the control, methoxyfenozid and emamectin benzoate,
respectively. The highest net fertility rate was recorded in the control (86.84 eggs) and the lowest value was
observed in the emamectin treatment (23 eggs). Semi field and field studies aiming to assess efficacy of
combined use of insecticides and T. brassicae is needed to obtain more applicable results.
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