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چکیده

یکي از دشمنان طبیعي مهم  Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae)بالتوري سبز معمولي 

 Calotropis proceraاستبرق حشرات آفت است. در این پژوهش، تأثیرات جنبي چند عصارة گیاهي شامل 

(Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae) ،تره  هشاFumaria parviflora Lam. (Fumariaceae)  و اکالیپتوس

Eucalyptus spp. (Myrtaceae) دوم بالتوري سبز  کش آمیتراز بر پارامترهاي زیستي الروهاي سن و آفت

 12درصد و دورة نوري  25±5درجة سلسیوس، رطوبت نسبي  22±2ها در دماي  بررسي شد. آزمایش

ساعت تاریکي به دو روش تیمار تماس موضعي و گوارشي با تغذیه از پسیل  8ساعت روشنایي و 

شان داد که طول دورة انجام شد. نتایج نAgonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer معمولي پسته، 

رشدي )الرو سن دوم تا حشرة کامل( در شرایط تیمار الروها به روش گوارشي با عصارة گیاهي استبرق 

تر بود و بین تیمارها با شاهد اختالف  ها با آب )شاهد( طوالني کش آمیتراز نسبت به تیمار آن و آفت

روز براي تیمار  121اني براي حشرات کامل م دار وجود نداشت. نتایج نشان داد که بیشترین زنده معني

ترتیب براي تیمار آمیتراز و استبرق مشاهده شد. در تیمار  روز به 113و  111اکالیپتوس و کمترین آن 

دار نبود. دورة پیش از بلوغ در تیمار شاتره با  تماس موضعي اثر تیمارها بر دورة رشد پیش از بلوغ معني

شکارگر از  یةنشان داد که اثر تغذ جینتاروز کمترین بود.  32/21ر استبرق با روز بیشترین و در تیما 12/22

 مارهایاثر ت شیافزاهاست.  آنبا  ياز تماس موضع شتریبکش آمیتراز  ها و آفت به عصارهآلوده  يها لیپس

ریت . در راهبرد مدیدهد يم نشان را مارهایت يرکشندگیآثار ز ،عمر شیشکارگر با افزا يمراحل رشد يرو

کارگیري ترکیبات ایمن براي دشمن طبیعي  گونه تأثیرات کمک خواهد کرد که در به تلفیقي آگاهي از این

 هاي اثر ترکیب توجه شود. به تمام جنبه

 

 بالتوري سبز، پسیل معمولي پسته، تأثیرات جنبي، دورة رشد. کلیدواژگان:

  

مقدمه

 Agonoscena pistaciae، ستهـپپسـيل معمـولي 

Burckhardt and Lauterer درختان  يکي از آفات مهم 

ساله سبب کاهش کيفي و کمي  پسته است که همه

(. براي مبارزه با Samih et al. 2005شود ) محصول مي

هاي مختلف از جمله  کش پسيل معمولي پسته از آفت
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و  4، تيامتوکسام3، هگزافلومرون1ايميداکلوپرايد، 1آميتراز

شود که در مؤسسة تحقيقات  مي استفاده 9استامي پرايد

 Rouhani et al. 2011پستة کشور آزمايش شده است )

and 2012, Shabani et al. 2011, Mirzaii et al.. 

 Chrysoperla carnea(. بالتوري سبز معمولي،2011

(Stephens) (Neu.: Chrysopidae)ترين  ، يکي از متداول

از جاي برخي  هاي بندپايان است که به شکارگر

شود و جايگزيني  ها استفاده مي ها يا همراه با آن کش آفت

 De Bachآيد ) شمار مي بسيار مؤثر براي کنترل آفات به

and Rosen 1991, Tauber et al. 2000, McEwen et 

al. 2001 شکارگر .)C. carnea  گونة غالب در مناطق

هاي  هاي آن به تخم و پوره کاري ايران است و الرو پسته

 ,Heidari 1996کنند ) ل معمولي پسته حمله ميپسي

Jafari Nodooshan et al. 2000 حشرات کامل اين .)

ها  شدة حشرات، شهد و گردة گل گروه، از شيرة تراوش

کنند و رفتار شکارگري ندارند. ميزان  تغذيه مي

گذاري حشرات کامل وابسته به ميزان تغذية دورة  تخم

(. اين شکارگر به Irannejad et al. 2012bالروي است )

 Hydron) واسطة دامنة ميزباني و پراکنش جغرافيايي

and Whitecomb 1979 مقاومت در برابر برخي ،)

( و پوشش نسبي در توليد Pree et al. 1989ها ) کش آفت

انبوه، براي متخصصان کنترل بيولوژيک حشرات در خور 

 Schuster and Stansly 2000, Medina et)نگرش است 

al. 2001)هاي زيادي دربارة آثار جانبي  . تاکنون، آزمايش

ها روي بالتوري سبز انجام شده است. نتايج اين  آفت پاد

ها روي تخم،  دهد که برخي پادآفت ها نشان مي بررسي

 .Irannejad et alخطراند ) شفيره و حشرات کامل بي

2012 a&b, Said Mandour 2008 .) مديريت تلفيقي

کنش بين عوامل کنترل  برداري از برهم هرهآفات براي ب

هاي  کش دنبال توسعة آفت بيولوژيکي و شيميايي به

. بايد از سموم (Said Mandour 2008)انتخابي است 

که براي آفت هدف بسيار  دوام و ناپايدار استفاده کرد کم

 . (Mgocheki and Addison 2009)تخصصي هستند 

گياهي  هاي عصاره استفاده ازبه  ،اخير هاي سالدر 

عنوان جايگزين سموم شيميايي در کنترل آفات توجه  به

                                                                                  
1. Amitraz 
2. Imidacloprid 
3. Hexaflomoron 
4. Thiamethoxam 
5. Acetamiprid 

صورت تدخيني،  به ترکيبات اين. زيادي شده است

 ةو بازدارند( Valadares et al. 1999)تماسي، دورکننده 

 ,Maciel et al. 2006, Ahmad 1999)ريزي  تخم

Shukla et al. 1997 ) و رشد جمعيت  کنند ميعمل

 دهند. قرار ميثير أحت تحشره را ت

شده در گياهان  تاکنون، از بسياري مواد يافت

عنوان مدل براي سنتز ترکيبات شيميايي استفاده  به

توان پس از  شده است، ولي مانند بسياري از کشورها مي

کشت گياهان مربوطه، مستقيم به استخراج و مصرف 

کش طبيعي مبادرت کرد.  هاي آفت اين عصاره

هاي طبيعي  کش اخير در توسعة آفتهاي  پيشرفت

برداري از  ها و امکانات خوبي را براي بهره فرصت

عنوان جايگزيني براي  هاي بيولوژيکي به واسطه

وجود  کننده به هاي شيميايي خطرناک و آلوده کش آفت

برداري و استفادة مناسب از  آورده است. بهره

هاي شغلي،  هاي طبيعي سبب ايجاد فرصت کش آفت

خطرهاي زيست محيطي، جلوگيري از خروج ارز  کاهش

ماندة سموم در محصوالت کشاورزي  و سبب کاهش باقي

. با توجه به اثر کشندگي ((Jbilou et al. 2006شود  مي

( و Basirat and Afshari 2004کش آميتراز ) آفت

 ,Ghaffari and Tirgari 2004هاي اکاليپتوس ) عصاره

Hariri Moghadam and Moharramipour 2010,. 

Mansouri Jajaei And Maroof 2004, Papachristos. 

and Stamopoulos 2002  شاتره ،)(Irannejad et al. 

2012a,b) ( و استبرقIrannejad et al. 2012a,b, 

Mahdavi Arab et al. 2008, Marouf 2007, Viana. 

Ramos et al. 2006)  روي حشرات و ايمني آميتراز روي

 Psyllaephagusارازيتوييد پسيل پسته زنبور پ

pistaciae (Basirat and Afshari 2004 و عصارة )

 Chrysoperla (Stephens) بالتوري سبزاستبرق روي 

carnea (Irannejad et al. 2012a ،) اين کشندگي اثر

روي پسيل معمولي پسته و بالتوري کش  آفت و ها عصاره

عات به ما کمک . دستيابي به اين اطالشدبررسي سبز 

اثر کشندگي گوارشي و تماسي بين آيا کند که بدانيم  مي

؟ با توجه به اينکه تيمارهاي گوناگون اختالف وجود دارد

هاي ايران  کاري بالتوري غالب در پسته C. carneaگونة 

 Aganoscena pistacieاست و پسيل معمولي پسته 

Burckhardt and Lauterer هاي  نعنوان يکي از ميزبا به
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سنجي در  هاي زيست بالتوري سبز مطرح است، آزمايش

دنبال  اين پژوهش روي اين آفت انجام شده است و به

کش بيشترين اثر را بر  وضعيتي هستيم که عصاره و آفت

 آفت و کمترين اثر را بر شکارگر داشته باشد.

 

هاموادوروش
 آوری و پرورش بالتوری سبز  جمع

، از جمعيت 1333  ز در آبانحشرات کامل بالتوري سب

عصر  موجود در انسکتاريوم کنترل بيولوژيک دانشگاه ولي

رفسنجان، جدا و پرورش داده شدند. براي حفظ توانايي 

هاي  ژنتيکي جمعيت، حشرات کامل بالتوري سبز از باغ

منظور شناسايي )استفاده  آوري و به پستة رفسنجان جمع

مقايسه با تودة  ( وHeidari 1996از کليد شناسايي )

شدة اصلي( و پرورش، به آزمايشگاه منتقل  شناسايي

هاي پرورش و بررسي آثار جانبي  شدند. همة آزمايش

شده در دماي  کش انتخاب هاي گياهي و آفت عصاره

درصد و  29±9درجة سلسيوس، رطوبت نسبي  1±12

ساعت تاريکي انجام  3ساعت روشنايي و  12دورة نوري 

 شد. 

حشرات کامل بالتوري سبز از روش  براي پرورش

(. براي Vogt et al. 2000وگت و همکاران استفاده شد )

اين منظور حشرات کامل که قبالً در معرض سموم و 

هاي  هاي مورد آزمايش قرار نداشتند، به لوله عصاره

و ارتفاع  10سي به قطر دهانة  وي اي از جنس پي استوانه

ها با تور  طرف آنمتر منتقل شدند که دو  سانتي 13

منظور ايجاد بستر مناسب  بود. به ارگاندي مسدود شده

ها با کاغذ  ريزي حشرات بالغ، سطح داخلي لوله براي تخم

رنگي آبي پوشيده شد. حشرات کامل هر روز با استفاده 

از غذاي مصنوعي شامل مخمر نان، شکر و عسل به 

صورت خمير  که با آب معمولي به 1:1:1نسبت وزني 

 ,Medina et al. 2001, 2003رآمده بود، تغذيه شدند )د

Peveling and Ould Ely 2006 خمير حاصل روي .)

هاي نواري شکل ريخته شد و در اختيار حشرات  کاغذ

کامل قرار گرفت. آب مورد نياز حشرات کامل با مرطوب 

صورت روزانه تأمين شد. ظروف  ها به داشتن توري نگه

صورت افقي قرار داده شد تا از  نگهداري حشرات کامل به

ها روي تور اجتناب شود. ظروف  گذاري بالتوري تخم

ها، تعويض  بار براي برداشتن تخم پرورش هر دو روز يک

ها در داخل  ها و خروج الرو شد تا از تفريخ تخم مي

تخم  100هاي حاصل ) محفظه جلوگيري شود. تخم

رش ازاي هر واحد آزمايش( به ظروف مخصوص پرو به

ها در شرايط  ها منتقل شدند. براي پرورش انبوه الرو الرو

ها، از ظروف  خواري الرو آزمايشگاهي با توجه به رفتار هم

متر استفاده شد و  سانتي 12×13×10پالستيکي به ابعاد 

عنوان موانعي براي  مش( به 11هاي پالستيکي ) توري

اده ها قرار د ها در داخل آن خواري الرو جلوگيري از هم

ها پس از خروج تا  (. الروJoyande 2000شد )

صورت روزانه، با استفاده از  شدن به شفيره، به تبديل

هاي پسيل معمولي پسته و تخم پروانة بيد آرد  پوره

Ephestia kuehniella (Zell.)  هاي  شدند. پوره تغذيه

آوري شدند.  هاي پستة آلودة رفسنجان جمع پسيل از باغ

د آرد )آرد آلودة محتوي الرو و شفيرة جمعيت اولية بي

پزشکي، دانشکدة کشاورزي دانشگاه  بيد آرد( از گروه گياه

 12×13×10تهران، تهيه و در ظروف پالستيکي به ابعاد 

 00/0درصد مخمر و  3گرم آرد،  300متر محتوي  سانتي

  گرم تخم پروانة بيد آرد پرورش داده شدند.
 

 کش مورد بررسی حشره

از  (Mitak 20% Sc)کش آميتراز  از حشره وهشدر اين پژ

کش  استفاده شد. اين آفت Bayer Crop Scienceشرکت 

بر پاية پيشنهاد حفظ نباتات براي مبارزه با پسيل معمولي 

 Basiratشود ) ليتر در هزار استفاده مي 9/1صورت  پسته به

and Afshari 2004, Rouhani et al. 2011 .) 

 

 های گیاهی عصاره

هاي گياهي در اين پژوهش با توجه به بررسي  ونهنم

کشي انتخاب  منابع مختلف مبني بر داشتن اثر حشره

شدند، گياهاني که در اين پژوهش ارزيابي شدند شامل 

، برگ، گل و Calotropis procerبرگ و گل استبرق 

و برگ اکاليپتوس  Fumaria parvifloraساقة شاتره 

Eucalyptus spp. بودند (Hummelbrunner and Isman 

2001, Koschier and Sedy 2003, Mahdavi-Arab et. 

al. 2008, Taghizadeh-Sarokalaii 2010, Irannejad. 

et al. 2012a,bترتيب از جيرفت در  (. گياهان به

، از سرچشمة رفسنجان و 1333ارديبهشت و خرداد 

آوري و توسط بخش  محوطة دانشکدة کشاورزي جمع
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ياهي دانشگاه آزاد اسالمي جيرفت )وکيلي( بندي گ رده

شو داده  و شناسايي شدند. گياهان با آب مقطر شست

درجة  30تا  10شده و در اتاقي با دماي حدود 

سلسيوس دور از تابش مستقيم نور خورشيد خشک 

هاي نايلوني تيره نگهداري  شدند و سپس در کيسه

ل ـ ( و پاسکوئاVogel 1978اساس روش وگل ) شدند. بر

 Pascual-villalobos and Robledoوياللوبوس و ربلدو )

گيري انجام شد و  ( )با استفاده از سوکسله( عصاره1998

عنوان حالل آلي استفاده شد. براي اين منظور  از اتانول به

ساعت در اتانول  14مدت  شده که به گرم گياه پودر 10

خيس شده بود، داخل کارتوش دستگاه قرار گرفت. 

درصد در بالن دستگاه  00ليتر اتانول  ميلي 300ر مقدا

اي استفاده شد که پس از  ريخته شد و سپس، از عصاره

ساعت کار دستگاه استخراج شده بود. در مرحلة بعد  3

شده، توسط دستگاه  ليتر از عصارة استخراج ميلي 100

درجة سلسيوس و  40در دماي  1تقطير در خال دوار

طوري که، در  تغليظ شد، بهدور در دقيقه  100سرعت 

 30شده به  پايان استخراج حجم نهايي عصارة تغليظ

هاي  شده در شيشه هاي تهيه ليتر رسيد. عصاره ميلي

درجة  4دردار تيره رنگ داخل يخچال در دماي 

ها نام گياه و تاريخ  سلسيوس نگهداري شدند و روي آن

هاي پيشين،  گيري ثبت شد. با نگرش به آزمايش عصاره

صورت فرضي در نظر  ترين غلظت به باالترين و پايين

، 933392، 090000غلظت  9اساس آن  گرفته شد و بر

ليتر  گرم بر بر حسب ميلي 100000، 103319، 330133

mg/l  با فاصلة لگاريتمي محاسبه شد. براي تهية محلول

يک از  آزمايش، وزن مورد نظر از عصاره براي ساختن هر

ليتر از حالل اتانول حل شد و سپس، با  ميلي 1ها در  غلظت

ليتر از اتانول  ميلي 1آب مقطر به حجم رسانده شد. شاهد با 

به اضافة آب مقطر تهيه شد. براي يکنواختي محلول به آن 

 اضافه شد.  30درصد تويين  01/0

 

 های زیست سنجی روی پسیل معمولی پسته آزمایش

ن يکي از عنوا جايي که پسيل معمولي پسته به از آن

 .Samih et alهاي بالتوري سبز مطرح است ) ميزبان

هاي مقدماتي براي تعيين غلظت مناسب  ( آزمايش2005

کش آميتراز  هاي استبرق، اکاليپتوس، شاتره و آفت عصاره

                                                                                  
1. Rotary evaporator 

هاي سن پنج پسيل معمولي پسته انجام شد.  روي پوره

ها براي کنترل پسيل  با اين هدف که اگر اين عصاره

اي روي بالتوري سبز  کار روند، چه آثار زيرکشنده پسته به

 بجاي خواهند گذاشت.

اندازه انتخاب و پورة سن پنجم  هاي پستة هم برگ

منظور  سازي شد. به سن روي هر برگ رها هم

هاي پستة آلوده به  هاي پسيل، برگ کردن پوره سن هم

هاي  هاي پسيل از ناحية دمبرگ جدا و به پتري پوره

ها  ن متر منتقل شدند. )کف آ سانتي 3قطر پالستيکي به 

با کاغذ صافي و پنبة مرطوب پوشيده شده بود.( 

مو  ها با استفاده از قلم هاي سن پنجم از روي برگ پوره

 14سني که بعد از گذشت  هاي هم حذف شدند و پوره

دست آمدند براي انجام آزمايش استفاده شدند.  ساعت، به

هاي  بال تيره رنگ، لکههاي سن پنجم جوانة  در پوره

اي تيرة درشت مشخص روي سر و سينه و پاها زرد  قهوه

ها از روش  کردن پوره روشن است. براي تيمار

ها استفاده شد و محلول  در عصاره 1کردن برگ ور غوطه

عنوان شاهد استفاده شد و انتخاب  درصد به 00اتانول 

اين غلظت اثر منفي بر بافت برگ پسته نداشت. 

بردن در  اندازه انتخاب و بعد از فرو اي پستة همه برگ

ها، در داخل ظروف پتري قرار داده شدند.  عصاره

دقيقه در دماي اتاق  10مدت  هاي برگي به ديسک

نگهداري شدند تا حالل تبخير شود. اين آزمايش در سه 

ازاي هر  سن به پورة سن پنج هم 19تکرار انجام شد و 

سازي شد و حشرات  هاهاي برگي ر تکرار روي ديسک

ساعت، شمارش شدند. مالک  14شده بعد از گذشت  تلف

شده اين بود که در صورت تحريک  تشخيص حشرات تلف

ها و پاها با پنس هيچ واکنشي ديده نشود. سپس،  شاخک

شده بر طبق فرمول ابوت  درصد مرگ و مير اصالح

(. با استفاده از نتايج Abbott 1925محاسبه شد )

هاي مورد نياز براي  ده از اين آزمايش، غلظتآم دست به

 Robertsonسنجي تعيين شد ) هاي زيست انجام آزمايش

and Preisler 1992هاي مقدماتي، دز  (. با انجام آزمايش

درصد( و دز باال )مربوط به  19پايين )مربوط به تلفات 

 ها ها مشخص و سپس، غلظت درصد( عصاره 09تلفات 

 يين شدند. در فاصلة لگاريتمي تع

کش با غلظت  هاي اصلي براي حشره آزمايش

                                                                                  
2. Leaf dip test 
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، 4/14غلظت ) 9شدة مزرعه، عصارة استبرق با  توصيه

 2(، عصارة اکاليپتوس با 1/103، 1/33، 0/90، 3/12

( 300و  0/210، 33/414، 3/19، 3/131، 100غلظت )

، 3/341، 3/130، 3/34، 90غلظت ) 9و عصارة شاتره با 

ها  يتر انجام شدند. اين آزمايش( بر حسب گرم بر ل290

ها روي پسيل  عصاره LC90و  LC50منظور برآورد ميزان  به

هاي  آمده از آزمايش دست به LC90پسته اجرا شد. ميزان 

منظور  سنجي روي پورة سن پنجم پسيل پسته به زيست

 انجام آزمايش روي بالتوري سبز انتخاب شد.
 

کش  فتهای گیاهی و آبررسی آثار جانبی عصاره

  آمیتراز روی بالتوری سبز

براي اين منظور از الرو سن دوم بالتوري سبز استفاده 

شد که بيشترين عملکرد را در کنترل بيولوژيک آفات 

دارد. الرو سن دوم بالتوري تحت تأثير باالترين دوز 

 Casafeکش آميتراز ) براي آفت 1شدة مزرعه توصيه

هاي گياهي )از  هآمده براي عصار دست به LC90( و 2007

آزمايش روي پسيل پسته( قرار گرفت. روش تيمار 

 شکارگر به دو روش گوارشي و تماس موضعي بود. 
 

 تیمار بالتوری سبز به روش گوارشی

براي اين منظور الروهاي بالتوري سبز با تغذيه از 

شده در محلول  ور هاي سن پنجم پسيل پستة غوطه پوره

يمار شدند. براي هاي گياهي ت کش و عصاره آفت

 1سن ازاي هر تيمار يک گروه هم کردن الروها به سن هم

 19عدد تخم بالتوري سبز )چهار تکرار  100متشکل از 

صورت تصادفي  ساعت به 14تايي( با عمر کمتر از 

انتخاب و به ظروف پرورش انفرادي الروها منتقل شدند. 

به  شدن در تيمار شاهد، الروها از زمان تفريخ تا تبديل

هاي سن پنجم پسيل پستة  شفيره با استفاده از پوره

سن  صورت روزانه تغذيه شدند. در گروه هم نشده به تيمار

هاي گياهي مادامي که  مربوط به تيمار آميتراز و عصاره

ساعت  14الروهاي سن دوم بالتوري سبز خارج شدند، 

صورت روزانه و  ها گرسنگي داده شد و بعد از آن، به به آن

هاي سن پنجم  ساعت با استفاده از پوره 43مدت  به

کش يا عصاره،  شده در محلول آفت ور پسيل پستة غوطه

هاي گياهي با  کش و عصاره تغذيه شدند. محلول آفت

                                                                                  
1. Maximum recommended field rates 
2. Cohort 

 Tweenدرصد، 01/0استفاده از آب مقطر تهيه و به آن 

پورة  90اضافه شد تا محلول کامالً يکنواخت شود.  80

 3مدت  هر الرو انتخاب و بهازاي  سن پنجم پسيل به

ور  کش آميتراز غوطه در هزار از آفت 9/1ثانيه در محلول 

آمده  دست به LC90هاي گياهي غلظت  شدند. براي عصاره

سنجي روي پسيل پسته استفاده  هاي زيست از آزمايش

ها تا زماني که کامالً خشک شوند در دماي اتاق  شد. پوره

تيار شکارگر قرار نگهداري شدند و پس از آن در اخ

ساعت، الروهاي مربوط به  43گرفتند. بعد از گذشت 

شدن به شفيره با  کش و عصاره تا تبديل تيمار آفت

صورت روزانه  نشده، به هاي پسيل تيمار استفاده از پوره

شده تغذيه  هاي تيمار تغذيه شدند. الروهايي که از پوره

ه مورد شد هاي تيمار درصد پوره 30کردند )بيش از  نمي

گرفت( از آزمايش حذف شدند  تغذيه قرار نمي

((Schneider et al. 2009. 

 

 تیمار بالتوری سبز به روش تماس موضعی

در آزمايشي ديگر الروهاي سن دوم بالتوري سبز تحت 

کش مورد نظر قرار  هاي گياهي و آفت تأثير عصاره

 10ور (. براي اين منظCordeiroa et al. 2010)گرفتند 

ساعت براي هر  14سن دوم با طول عمر کمتر از الرو 

کش در سه تکرار انتخاب شدند )براي هر  عصاره و آفت

الرو(. با استفاده از دستگاه ميکرواپليکاتور با  20تيمار 

ليتر محلول  ميکرو 9/0ليتري  ميلي 1اي  سرنگ شيشه

سينة هر  روي سطح پشتي قفسة آميتراز و عصارة گياهي 

در هزار و  9/1آميتراز با غلظت  الرو قرار گرفت.

آمده در ميزان  دست هاي به هاي گياهي با غلظت عصاره

سنجي  هاي زيست حاصل از آزمايش LC90کشندگي 

هاي گياهي استفاده شد که در اتانول حل  براي عصاره

شدن به شفيره و  شدند. بعد از تيمار، الروها تا تبديل

صات حشرة کامل داخل ظروف پالستيکي، با مشخ

صورت روزانه با  صورت انفرادي نگهداري و به شده به ذکر

 هاي پسيل پسته تغذيه شدند.  استفاده از پوره

 

 تأثیر تیمارها بر طول دورة رشد و باروری بالتوری سبز

هاي  يک از روش شده براي هر الرو تيمار 10حداقل 

گوارشي و تماس موضعي در سه تکرار براي هر تيمار از 

صورت تصادفي انتخاب شدند.  اوليه به سن گروه هم
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اطالعات روزانة اين افراد از تولد تا مرگ شامل طول 

دورة مراحل رشدي تخم، الرو سن اول، دوم، سوم و 

ريزي روزانة  شفيره و حشرة کامل و همچنين، تخم

هاي  هاي حاصل از تيمار الروها تعيين شد. داده ماده

در تيمار  توري مادهبال 39تا  10آمده از باروري  دست به

در تيمار به  بالتوري ماده 13تا  12به روش گوارشي و 

روش تماس موضعي براي محاسبة ميزان توليد مثل در 

متوسط تعداد تخم  (x)هاي سن  طول عمر بر پايه داده

 x+1تا  xشده توسط ماده در فاصلة سني  گذاشته

 استفاده شد. با نگرش به اينکه مرحلة الروي سن دوم با

کش آميتراز تيمار شد، مرحلة تخم  عصارة گياهي و آفت

صورت يک ميانگين  و الرو سن اول براي تمام تيمارها به

 براي هر تيمار در نظر گرفته شد. 

 

 ها تجزیة داده

 استفاده شد، LC50از روش تجزية پروبيت براي تخمين 

 Probit Analysisو  POLO-PCافزار  براي اين منظور نرم

افزار  ها با استفاده از نرم فته شد. تجزية دادهکار گر به

SPSS 16.0 ها برقراري  انجام شد. قبل از تجزية داده

بودن و  شرايط تجزية واريانس از جهت نرمال

ها و همبستگي  ها، همگني واريانس بودن خطا تصادفي

 Minitabافزار  ها با ميانگين با استفاده از نرم واريانس

اي الزم انجام شد. مقايسه و ه بررسي و تبديل 14.0

اي  ها با استفاده از آزمون چند دامنه بندي ميانگين گروه

ها و  درصد انجام شد. منحني 9دانکن در سطح احتمال 

 رسم شدند. Sigmaplot 12.0افزار  نمودارها به کمک نرم
 

نتایج

ها در مدت  يک از عصاره درصد هر 90دوز کشندگي 

 1ولي پسته در جدول ساعت روي پسيل معم 14زمان 

دهد عصارة اکاليپتوس  آورده شده است. نتايج نشان مي

گرم بر ليتر کمترين )کشندگي بيشتر( و  4/13با مقدار 

بيشترين )کشندگي کمتر(  3/00عصارة شاتره با مقدار 

LC50 .را دارند  
 

هاي اکاليپتوس، شاتره و استبرق  ز و عصارهکش آميترا درصد جمعيت و شيب خطوط دوز ـ پاسخ آفت 30و  90. دوز کشندة 1جدول 

 هاي سن پنجم پسيل معمولي پسته )دوز کشنده برحسب گرم بر ليتر است.( روي پوره

 (SEشيب منحني ) عصاره
LC50  
 درصد( 39)حدود اطمينان 

LC90  
 χ2 درصد( 39)حدود اطمينان 

 1/230( 1/904-9/393) 4/13( 0/11-3/33) 131/3( 900/0) اکاليپتوس
 2194/1٭

 9/930( 1/393-4/014) 3/00( 2/49-9/103) 913/1( 101/0) شاتره
 4103/0٭

 9/313( 2/111-3/219) 1/44( 4/30-1/20) 431/1( 133/0) استبرق
 1033/3٭

χ2  است. 331/9برابر  13درصد براي درجة آزادي  39جدول در سطح احتمال 

 

در رابطه با يک  کش آفتنسبت تغييرات اثر يک 

 Talebi) شود شيب خط بيان ميا واحد تغيير در غلظت ب

Jahromi 2006)تنوع  ةکنند خود بيان ةنوب . شيب خط به

تحت  ةت مشخص از حشريدر تغيير حساسيت يک جمع

بيانگر تغييرات کم در  1آزمايش است. خط با شيب تند

 در حالي)عصارة اکاليپتوس( حساسيت جمعيت است 

تغيير زياد در  ةدهند نشان 1خط با شيب کم ،که 

)عصارة شاتره و  ت مورد آزمايش استعيحساسيت جم

شيب خط در منحني  (.Alizadeh et al. 2011استبرق( )

هاي شاتره  عصاره پاسخ )مرگ و مير( در مورد دوز ـخط 

و استبرق موازي و در وضعيت ميانه نسبت به عصارة 

                                                                                  
1. Steep line 
2. Flat line 

شيب (. عصارة اکاليپتوس 1اکاليپتوس است )جدول 

عبارتي تفاوت  . بهها دارد ري نسبت به ساير تيماربيشت

کم است و در کش  اين حشرههاي باال و پايين  بين غلظت

 پسته به اينمعمولي واقع حساسيت جمعيت پسيل 

همگن است و با اندکي افزايش در غلظت،  کش حشره

يابد. شيب خط در  افزايش مي مير شديداً ميزان مرگ و

عصارة  و مير( در مورد پاسخ )مرگ دوز ـمنحني خط 

(. Robertson and Preisller 1992است ) استبرق کمتر

در  داين موضوع در کنترل آفات بسيار مهم است و باي

د چرا که کرت زيادي قد ها کش استفاده از اين حشره

شود که با استفاده از  اشتباه در تنظيم دوز سبب مي

انتخاب  و دهددوزهاي باالتر، جمعيت را تحت فشار قرار 

  افراد مقاوم تسريع شود.



 190 ... با Chrysoperla carnea (Stephens)بالتوري سبز  هاي زيستي فراسنجه و همکاران: ميرزايي 

هايي را که در  با توجه به اينکه شيب خط، اثر متغير

گيري آن دخالت دارند نشان  بروز پاسخ و چگونگي اندازه

دهد، وقتي دو خط موازي هستند، يعني شيب خط  مي

ً نحوة تأثير يکساني  يکساني دارند، دو ترکيب احتماال

ها شيب  ه عصارهدارند. در اين پژوهش مشخص شد ک

(. بنابراين، احتمال 1 خط يکساني ندارند )جدول

ها وجود دارد. وقتي  نبودن نحوة اثر اين عصاره يکسان

کنش مربوط به يک ترکيب يا  هم پاسخ اثر متقابل يا بر

يک محل تأثير باشد )مثالً با يک آنزيم يا يک واکنش 

کش جايگاه اثر اختصاصي  متابوليکي خاص(، يعني آفت

عکس وقتي  اشته باشد، شيب خط زياد خواهد بود و برد

تري داشته باشد، شيب خط  ترکيب جايگاه تأثير عمومي

شود. در اين صورت ممکن است شيب خط  کم مي

اطالعاتي راجع به نحوة تأثير ترکيب نيز بدهد. بنابراين، 

تواند داراي چند نقطة  استبرق که شيب کمتري دارد، مي

اليپتوس داراي شيب خطي بيشتر از اثر باشد. عصارة اک

ها است. بنابراين، اين احتمال وجود دارد که  ساير تيمار

ها  اين عصاره محل اثر محدودتري نسبت به ساير تيمار

داشته باشد. عالوه بر اين، حتي اين احتمال نيز وجود 

دارد که عصارة اکاليپتوس تنها يک جايگاه اثر داشته 

ي مقايسة سميت نيز باشد. همچنين، شيب خط برا

به تنهايي  LC50شود. چون محاسبة  استفاده مي

گيري سميت کافي باشد، دو خط  تواند براي اندازه نمي

يکساني داشته باشند، ولي در خط  LC50ممکن است 

تري اتفاق  کش در دوز پايين اول بروز سميت براي آفت

که، ممکن است در خط دوم  افتاده باشد، در حالي 

تري در  بيشترين تأثيرات در محدودة کوچک کمترين تا

 χ2شده از  محاسبه χ2تغييرات دوز اتفاق افتاده باشد. چون 

جدول کمتر است، در نتيجه خطوط دوز ـ اثر براي تمام 

 dfشود. درجة آزادي يا  ها تأييد مي کش ها و آفت عصاره

ها منهاي دو است،  در جدول نمايانگر تعداد غلظت

پژوهش که سه تکرار وجود دارد، درجة  بنابراين، در اين

 شود.  مي 13آزادي برابر با 

هاي مورد استفاده در اين پژوهش  کشندگي عصاره

 هاي استبرق، روي پسيل معمولي پسته، بيشتر از عصاره

، 012/403، 101/313ترتيب  شاتره و آويشن )به کلپوره،

ليتر( در  ميکروليتر بر ميلي 390/402و  133/311

 .Irannejad et al) است نژاد و همکاران يرانپژوهش ا

2012a)دليل اختالف در روش  تواند به . اين اختالف مي

وري، باشد. نوع روش در معرض  مورد استفاده، غوطه

هاي سن پنج پسيل پسته در نتيجة نحوة  گيري پوره قرار

نتايج اين  (.Gholami et al. 2013اثر ترکيب مؤثر است )

ها  ين مطلب است که برخي عصارهها گوياي ا پژوهش

کش  توانند گزينة انتخابي براي توليد يک حشره مي

 .Wang et al. 2006, Danay-Tous et alطبيعي باشند )

2014.) 

 

کش آمیتراز بر  های گیاهی و آفت تأثیر عصاره

های زیستی بالتوری سبز پس از تیمار الرو  فراسنجه

 سن دوم به روش گوارشی 

هاي آماري بين  اريانس و محاسبهنتيجة تجزية و

عنوان فاکتور  هاي گياهي به کش آميتراز و عصاره آفت

هاي زيستي پس از تيمار  ها بر فراسنجه مستقل و اثر آن

عنوان متغير  مرحلة الرو سن دوم به روش گوارشي به

دهد که اثر تيمارها بر متغير طول دورة  وابسته نشان مي

دار و روي  غيرمعني P 42/1=F4,15,=123/0الرو سن دو )

(، P، 24/2=F4,15=003/0طول دورة الرو سن سوم )

( و پيش از بلوغ P، 33/4=F4,15=019/0شفيرگي )

(001/0=P ،00/3=F4,15معني )  دار است. ميانگين

اي دانکن در  ها با استفاده از آزمون چند دامنه متغير

آمده در  دست بندي شد و نتايج به درصد گروه 9سطح 

کش  اند. عصارة گياهي و آفت نشان داده شده 1 جدول

داري بر طول دورة  آميتراز در مقايسه با شاهد اثر معني

کش آميتراز و عصارة استبرق  الرو سن دوم نداشتند. آفت

داري در مقايسه با شاهد باعث افزايش طول  طور معني به

دورة الرو سن سوم، دورة شفيرگي و طول دورة رشدي 

( در 43/11و  10/11ترتيب با مقدار  )به بالغ مراحل نا

هاي شاتره و  مقايسه با شاهد شدند؛ در حالي که، عصاره

داري نسبت به شاهد روي اين  اکاليپتوس اثر غيرمعني

 سه فراسنجه داشتند.

 

کش آمیتراز بر  های گیاهی و آفت تأثیر عصاره

های زیستی بالتوری سبز پس از تیمار الرو  فراسنجه

 روش تماس موضعی سن دوم به 

هاي آماري بين  نتيجة تجزية واريانس و محاسبه

عنوان فاکتور  هاي گياهي به کش آميتراز و عصاره آفت
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هاي بيولوژيکي پس از  ها روي پارامتر مستقل و اثر آن

عنوان  تيمار مرحلة الرو سن دوم به روش موضعي به

دهد که اثر تيمارها روي متغير  متغير وابسته نشان مي

، سن P، 02/1=F4,15=132/0ل دورة الرو سن دو )طو

، P=4/0( و پيش از بلوغ )P113/0=F4,15 ,=311/0سوم )

031/1=F4,15دار نيست، اما روي دورة شفيرگي  ( معني

(043/0=P، 099/3=F4,15معني )  دار است. ميانگين

اي دانکن در  ها با استفاده از آزمون چند دامنه متغير

آمده در  دست شد و نتايج به بندي درصد گروه 9سطح 

اند. تيمارهاي عصارة گياهي و  نشان داده شده 3جدول 

داري نسبت به شاهد روي  کش آميتراز اثر معني آفت

طول دورة الرو سن دوم و سوم نداشتند؛ در حالي که، 

روز در مقايسه با ساير  13/3تيمار استبرق با مقدار 

ل دورة داري باعث کاهش طو طور معني تيمارها به

شفيرگي شد و اثر آميتراز، شاتره و اکاليپتوس روي اين 

هاي گياهي و  دار نبود. تيمارهاي عصاره فراسنجه معني

داري بر  کش آميتراز در مقايسه با شاهد اثر معني آفت

 بالغ نداشتند. طول دورة رشدي مراحل نا
 

شده با چند عصاره و  تيمار Chrysoperla carneaبالتوري سبز  هاي زيستي فراسنجه( مربوط به ±SEهاي ) ميانگين ةمقايس. 1 جدول

 کش آميتراز به روش گوارشي آفت
 مرحلة رشدي

 تيمار
 تخم 1الرو سن  1الرو سن  3الرو سن  شفيره طول دورة رشدي پيش از بلوغ

b022/0±93/10 c109/0±10/3 c102/0±49/3 a034/0±23/1 a049/0±14/1 a00/0±00/4 شاهد 
a412/0± 43/11 a111/0± 91/3 a144/0±42/4 a133/0±14/3 a19/0±93/1 a00/0±00/4 استبرق 

a331/0± 10/11 ab033/0± 49/3 ab033/0±11/4 a300/0±12/3 a19/0±93/1 a00/0±00/4 آميتراز 
b101/0±04/11 bc001/0±13/3 c193/0±01/3 a001/0±03/1 a049/0±14/1 a12/0±30/3 اکاليپتوس 

b113/0± 39/11 bc032/0± 11/3 bc113/0±30/3 a023/0±33/1 a033/0±13/1 a11/0±33/3 شاتره 

 اي دانکن است. درصد براساس آزمون چند دامنه 9دار در سطح  حروف غيرمشابه در هر ستون نشانگر وجود اختالف معني 

 

شده با چند عصاره و  تيمار Chrysoperla carneaهاي زيستي بالتوري سبز  فراسنجه( مربوط به ±SEهاي ) ميانگين ةمقايس. 3 جدول

 کش آميتراز به روش تماس موضعي آفت

 مرحلة رشدي

طول دورة رشدي  تيمار

 پيش از بلوغ
 تخم 1الرو سن  1الرو سن  3الرو سن  شفيره

a112/0± 31/11 ab020/0±33/3 a100/0±40/4 a101/0±11/3 a049/0±14/1 a00/0±00/4 شاهد 

a339/0±02/11 a043/0±43/3 a323/0±30/4 a090/0±11/3 a033/0±13/1 a11/0±33/3 شاتره 
a904/0± 09/11 a039/0± 93/3 a411/0±09/4 a113/0±11/3 a049/0±14/1 a12/0±30/3 اکاليپتوس 

a132/0± 32/11 b033/0±13/3 a133/0±93/4 a023/0±34/1 a19/0±93/1 a00/0±00/4 استبرق 
a143/0±11/11 a033/0±43/3 a143/0±99/4 a143/0±34/1 a19/0±93/1 a00/0±00/4 آميتراز 

 اي دانکن است. درصد براساس آزمون چند دامنه 9دار در سطح  حروف غيرمشابه در هر ستون نشانگر وجود اختالف معني
 

کش آمیتراز بر  های گیاهی و آفت تأثیر عصاره

های تولید مثلی حشرات کامل حاصل از تیمار  فراسنجه

 ن دوم مرحلة الرو س

براي حشرات مادة  هر ماده در روزازاي  تعداد تخم به

شود. بيشترين مقدار  ديده مي 1حاصل از تيمار در شکل 

گذاري و پايان  گذاري و روز مربوط به آن، شروع تخم تخم

ترتيب براي تيمارهاي  گذاري در روش گوارشي به تخم

 13، 03، 4/3؛ استبرق 111و  14، 40، 9/3آب )شاهد( 

، 01/3؛ اکاليپتوس 113و  19، 30، 1/9؛ آميتراز 113و 

دست  به 132و  19، 09، 1/3و شاتره  149و  19، 23

ترتيب براي تيمارهاي  آمد و در روش تماس موضعي به

، 03، 4/3؛ استبرق 111و  14، 40، 9/3اتانول )شاهد( 

؛ اکاليپتوس 113و  19، 30، 1/9؛ آميتراز 113و  13

 132و  19، 09، 1/0شاتره و 149و  19، 23، 01/3

گذاري و روز مربوط به  دست آمد. بيشترين مقدار تخم به

گذاري در تيمارهاي  گذاري و پايان تخم آن، شروع تخم
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شاهد، استبرق، آميتراز و اکاليپتوس در دو روش تيمار 

گوارشي و تماس موضعي مقادير يکساني داشت و تنها 

و تماس  در مورد عصارة شاتره بين تيمار گوارشي

 موضعي در اين رابطه تفاوت وجود داشت. 
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کش  و آفت ة گياهيشده با چند عصار زاي هر ماده( تيمارا )به Chrysoperla carneaگذاري بالتوري سبز  نمودار تغييرات تخم .1شکل 

 اپليکاتور آميتراز به روش تيمار گوارشي و تماس موضعي با ميکرو
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بحث
 تیمار به روش گوارشی

ها روي  کش آميتراز و عصاره نتايج نشان داد که اثر آفت

مرحلة الرو سن دوم در مقايسه با شاهد در تيمار 

دليل زمان کم اثر، بدون کشندگي بودند.  گوارشي به

عصارة استبرق و آميتراز بر مرحلة الرو سن سوم، شفيره 

گذار بود؛ در  و دورة پيش از بلوغ نسبت به شاهد اثر

حالي که عصارة شاتره و اکاليپتوس بدون اثر بودند. اين 

دهد که استفاده از عصارة شاتره و  دستاورد نشان مي

زه با پسيل پسته اثر زيانبار براي اکاليپتوس براي مبار

بالتوري سبز ندارد. با نگرش به اينکه کشندگي عصارة 

اکاليپتوس نسبت به ساير تيمارها روي پسيل معمولي 

پسته بيشترين بود، بنابراين، عصارة اکاليپتوس بيشترين 

هاي  فراسنجه کشندگي را روي آفت و کمترين اثر را روي

 زيستي دشمن طبيعي دارد.

 

 روش تماس موضعی یمار به ت

در اين روش تمام مراحل شکارگر نسبت به تيمارها 

داراي مصونيت بودند. مشاهدة اثر عصارة استبرق در 

پذيري کمتر اين مرحله و  دليل آسيب مرحلة شفيرگي به

عدم تغذية شکارگر در اين مرحله قابل گذشت است. 

شاهد صورت مستقيم در مقايسه با  بنابراين، تيمارها به

کش براي  بردن اين مواد آفت کار گذار نيستند و به اثر

مبارزه با پسيل معمولي پسته موجب کاهش جمعيت 

شکارگر نخواهد شد و ايمني دارند. نتايج اثر تيمارها به 

هاي آلوده  دهد که تغذيه از پسيل هر دو روش نشان مي

ويژه در زمان دورتر بعد از تيمار(  نيز براي شکارگر )به

کند. بنابراين، اثر تيمار گوارشي بيشتر  کل ايجاد ميمش

از تيمار به روش تماس موضعي است. اثرگذاري بيشتر 

تيمارها روي مراحل رشدي شکارگر با افزايش عمر 

دهندة آثار زير کشندگي تيمارها است. در  شکارگر نشان

گونه آثار، کمک  راهبرد مديريت تلفيقي آگاهي از اين

کارگيري ترکيبات ايمن براي  بهخواهد کرد که در 

هاي اثر ترکيب توجه شود.  دشمن طبيعي به تمام جنبه

بررسي آثار زير کشندگي ترکيبات اين پژوهش در 

ها بر جدول زندگي و نرخ  مراحل بلوغ و بررسي اثر آن

 تر کند.  تواند اين بررسي را کامل ذاتي رشد جمعيت مي

ري سبز ها روي بالتو کش دربارة آثار مثبت آفت

هايي وجود دارد؛ سيد مندور سميت اسپينوساد  گزارش

و تأثير آن روي توليد  C. carneaرا روي مراحل نابالغ 

پاشي مستقيم و  مثل و بقاي حشرات کامل بعد از سم

نظر از  همچنين، تيمار خوراکي را بررسي کرد. صرف

روش تيمار يا غلظت، اسپينوساد براي تخم و شفيرة اين 

 Said Mandourزيان تشخيص داده شد ) شکارگر بي

هاي ميچواد و مکنزي نشان داد که  (. بررسي2008

صورت موضعي با  که به C. rufilabrisحشرات کامل 

کش سوکروزاکتانوات تيمار شده بودند، زنده  حشره

داري را نشان ندادند  ماندند و درصد مرگ و مير معني

(Michaud and McKenzie 2004در پژوهش خو .) اجه

 Rubiaحسيني و همکاران عصارة ريشة روناس )

tinctorum L.هاي رشدي پيش از بلوغ را  ( طول دوره

ازاي هر ماده را همچون شاهد  کاهش داد و تعداد تخم به

 کش تيومتاکسام و عصارة بذر باريجه نسبت به آفت

(Ferula gummosa Boiss.)  افزايش داده بود

(Khajehoseini et al. 2013). نابراين، در راهبرد ب

مديريت آفات عصارة ريشة روناس يک گزينة مناسب 

سازگار براي بالتوري سبز در مبارزه با پسيل پسته 

که، تيامتوکسام و باريجه  پيشنهاد شده است. در حالي 

 Khajehoseiniهاي جمعيت داشتند ) اثر منفي بر پارامتر

et al. 2014). هاي  کش تيامتوکسام يکي از حشره

ئونيکوتينوئيدي است و روي مرگ و مير پسيل معمولي ن

 Basirat andپسته مؤثرتر از آميتراز گزارش شده است )

Afshari 2004 عصارة بذر باريجه همانند عصارة ريشة .)

روناس طول دورة پيش از بلوغ را کاهش داد، اما برعکس 

روناس بر تعداد تخم هر ماده اثر منفي داشت. بنابراين، 

شود. عصارة بذر شويد  از اين عصاره توصيه نمي استفاده

اثري همانند عصارة ريشة روناس داشت، با اين تفاوت که 

اثر آن روي افزايش تعداد تخم ماده بيشتر بود. بنابراين، 

بسته به اينکه کشندگي خوبي روي آفت هدف داشته 

تواند يک گزينة مناسب و سازگار با اين دشمن  باشد، مي

 طبيعي باشد. 

هاي بسياري دربارة  هاي فوق گزارش برخالف گزارش

ها بر طول عمر و مرگ و  ها و عصاره کش اثر منفي آفت

 Desneuxويژه بالتوري سبز وجود دارد ) مير شکارگرها به

et al. 2006, Dohmen 1998, Schneider et al. 2009,. 

Shabani, 2012, Irannejadet al. 2012ab, Schuster. 
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and Stansly 2000نشان دادند که  نژاد و همکاران (. ايران

 Fumariaتره هشاو  .Teucrium polium L کلپوره

parviflora Lam.  اثر بازدارندگي و کشندگي روي

و شفيرة بالتوري سبز دارند  1، 1مرحلة تخم، الرو سن 

(Irannejad et al. 2012ab)هاي کومار و  . در بررسي

ايد باعث کاهش طول عمر سانتاران کاربرد ايميداکلوپر

 Kumarشد ) C. carneaحشرات کامل و الرو بالتوري 

and Santharan 1999گذاري بر  (. کاهش طول عمر با اثر

تواند ديناميسم جمعيت دشمن  ريزي مي مدت زمان تخم

 Croftطبيعي و ميزبان آن را تحت تأثير قرار دهد )

دي از (. هاميلتون و الشومب با مطالعة آثار تعدا1990

ترکيبات شيميايي مرسوم در کنترل سوسک کلرادو در 

 Coleomegilla maculate (Deمزرعة بادمجان روي 

Geer)  وC. carnea عنوان شکارگرهاي مرحلة تخم  به

هاي آلوده به سموم  آفت اثبات کردند که تغذيه از ميزبان

دار طول عمر حشرات کامل  مصرفي، باعث کاهش معني

 Hamilton and Lashombکارگر شد )و الرو اين دو ش

نژاد و همکاران ميانگين طول  (. در پژوهش ايران1997

دورة رشدي )الرو سن سوم تا حشرة کامل( در تيمار 

روز بود که با اين  3/14مرحلة الرو سن سوم براي شاتره 

شده در رابطه با  پژوهش هماهنگي دارد. در پژوهش ذکر

متروزين افزايش  هاي اسپيروديکلوفن و پي تيمار

هاي رشدي مشاهده  داري در رابطه با طول دوره معني

نشد؛ در حالي که، عصارة آويشن و شاتره باعث افزايش 

هاي رشدي و مرگ و مير  محسوس در طول دوره

 (. Irannejad et al. 2012bبالتوري شدند )

 

 أثیر تیمارها بر باروریت

، تأثير ها کش ترين آثار زير کشندگي آفت يکي از مهم

روي ميزان باروري موجود زنده است. باروري 

 شناختي در برابر اين تأثير و ترين شاخص زيست حساس

 

 ها است. مشخص شده ترين عامل تغيير جمعيت مهم

دهند و  ها باروري را کاهش مي کش است که اغلب آفت

 در ها  کش ندرت توانايي افزايش باروري نيز بر اثر آفت به

(. مدينا و Croft 1990ه شده است )بعضي حشرات ديد

کش اسپينوساد، تبوفنوزيد و  همکاران سميت سه حشره

به روش  C. carneaراختين را روي تخم بالتوري  آزادي

کردن، تحت شرايط آزمايشگاهي بررسي کردند.  ور غوطه

هاي فوق روي  کش نتايج اين بررسي نشان داد که حشره

شي ندارند و با آن ک تخم بالتوري سبز هيچ فعاليت تخم

(. مرحلة تخم Medina et al. 2003سازگار هستند )

ها است  کش ترين مرحله در برابر تأثير آفت متحمل

(Grafton et al. 1985با در .) رب گرفتن آثار مخ نظر

بودن   تر خطرمحيطي سموم شيميايي و کم زيست

ترکيبات گياهي براي انسان و محيط زيست به نظر 

گونه ترکيبات پس از انجام مطالعات بيشتر  نرسد از اي مي

عنوان  مدت به توان در کوتاه ها مي و تعيين دوز مناسب آن

با  تري در کنترل آفات استفاده کرد. جايگزين مناسب

هاي متعددي از سميت ترکيبات  توجه به اينکه گزارش

آلکالوئيدي و ترپنوئيدي روي حشرات وجود دارد، 

هاي  شده، گونه اي انجامه همچنين، براساس پژوهش

گياهي مورد استفاده در اين پژوهش نيز مقادير بااليي از 

 Zargari 1992, Majnonترکيبات ثانويه گياهي دارند )

Hosseini and Davazdah Emami 2007) ،بنابراين .

هاي  هاي مربوط به اين گونه کشي عصاره خاصيت آفت

ه اين گياهي روي پسيل پسته نيز احتماالً مربوط ب

محيطي  گرفتن آثار مخرب زيست نظر ترکيبات است. با در

بودن ترکيبات گياهي براي  تر سموم شيميايي و کم خطر

گونه  رسد از اين انسان و محيط زيست به نظر مي

ترکيبات پس از انجام مطالعات بيشتر و تعيين دوز 

عنوان جايگزين  مدت به توان در کوتاه ها مي مناسب آن

 ر کنترل آفات استفاده کرد.تري د مناسب
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