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 کيدهچ

ٍ  ياسٌ اوگوووليكوووي اص  Habrobracon hebetor صوجوووًس  داسان پًلوووك ثوووبل ييوووظٌ َوووبي مُوووب يسي ثؼووويبسي اص آفوووبت ثووو

آصاديوووشاكتيه،  َوووبي كوووؾ حـوووشٌ صيشكـوووىذگي ي كـوووىذگي . دس ايوووه ثشسػوووي، ا وووشاتثبؿوووذ موووي Noctuidae ي خوووبوًادٌ

مووًسد ثشسػووي گشاسگشفووت. پووشيسؽ صوجووًس    ل ياسٌاوگوو حـووشات ثووبلن ايووه صوجووًس   تيًػوويكالر سيي تيبكلًپشايووذ ي فلًويكبميووذ،

، ي ػلؼوويًع دسجووٍ 227 دس اتبگووك سؿووذ ثووب ؿووشاي  دمووبيي  اي آسد ي مذيتشاوووٍ پووشٌ ياسٌ سيي يسيَووبي ػووه آخووش ؿووت اوگوول

ػووىمي سيي  سيؿووىبيي( اومووبر ؿذ.آصمبيـووبت صيؼووت   ػووب ت )تووبسيكي:  16:8ي وووًسي  دسكووذ ي ديسٌ 70±5سطًثووت وؼووجي  

سيؽ ػووب ؿىبػووي دمًگشافيووك اومووبر ؿووذ. ثىووبثش وتووبيج     ثووٍسيؽ تمبػووي ي ا ووشات صيووش كـووىذگي    ثووٍحـووشات كبموول صوجووًس  

ٌ   LC25ػووىمي مقووبديش   آصمووًن صيؼووت   تشتيووت ثووٍَووبي فلًويكبميووذ، تيبكلًپشايووذ ي تيًػوويكالر    كووؾ ثووشآيسد ؿووذٌ ثووشاي حـووش

ليتووش ثووشآيسد ؿووذ. دس مووًسد   ثووش شٌ ؤموو ي گووشر مووبدٌ ميلووي 15/3ي  467، 551تشتيووت ثشاثووش  ثووٍ LC50ي مقووبديش  44/1ي  269، 277

ٍ  حـووشٌ ذ. تيًػوويكالر ثووبيتشيه ميووضان ؿوودسكووذ تلتووبت مـووبَذٌ  19اي حووذاك ش  كووؾ آصاديووشاكتيه تووب ػووٍ ثشاثووش غل ووت مضس وو

( ثوووشاي تيموووبس ؿوووبَذ ي  rmػوووميت سا سيي حـوووشات كبمووول صوجوووًس وـوووبن داد.  مقوووبديش ووووش  راتوووي افوووضايؾ جم يوووت )      

ً  كووووؾ حـووووشٌ ، 004/024/0، 005/026/0تشتيووووت  ثووووٍتيًػوووويكالر  تيبكلًپشايووووذ ي ويكبميووووذ،َووووبي آصاديووووشاكتيه، فل

( ثوووشاي GRRدس سيص ثوووشآيسد ؿوووذ. َمرىووويه ووووش  وبخوووبلق تًليوووذ م ووول )  تخوووب  005/021/0ي 004/22/0، 005/023/0

. ثووووشآيسد ؿووووذ 01/101/62ي  85/084/69، 77/194/78، 77/199/82، 37/207/93تشتيووووت  تيمبسَووووبي يووووبد ؿووووذٌ ثووووٍ

ٌ  طووًس ثووٍ َووبي آصاديووشاكتيه ي فلًويكبميووذ ا ووش ػووً  كمتووشي   كووؾ كلووي ثشاػووبع وتووبيج ا ووشات كـووىذگي ي صيشكـووىذگي، حـووش

ٍ أسيي صوجووًس وـووبن دادوووذ. دس كووًست ت  ٌ  ييووذ وتووبيج مضس وو تووًان َمووشاٌ ثووب ايووه  بموول كىتووشل    َووب مووي  كووؾ اي، اص ايووه حـووش

  .مًداػتتبدٌ و َبي مذيشيت تلتيقي آفبت ثيًلًطيك دس ثشوبمٍ

 جذيل صوذگيصيشكـىذگي،  ، ا شاتػىمي، ا شات كـىذگي صيؼتکليدي:  هاي هواش

 

 مقدمه

َب ي  محي  اطشاف مب دس م شم اوًاع مختلتي اص آييىذٌ

َوووبي  گشاسگشفتوووٍ يآلوووًدگي َوووبي ؿووويميبيي كوووؾ آفوووت

سيص دسحووبل افووضايؾ اػووت ي ا ووشات  محيطووي سيصثووٍ صيؼووت

 فؼوتشٌ، كبسثبموبتي ي  سايج  يَب كؾ ي حـشٌ مذاير ثبگيمبوذٌ

مًجووت ثشيصمـووكالت مت ووذدي ثووشاي مًجووًدات     كلووشٌ

 ٍ   َووووب ؿووووذٌ اػووووت   ياسٌ اوگوووول ييووووظٌ غيشَووووذف ثوووو

(Sak et al., 2009ٌحـووش.) اص گجيوول َووبي اوتخووبثي،  كووؾ

، (IGRs ) َوبي سؿوذ حـوشات    كىىذٌ َبي مختلف تى يب گشيٌ

َوبي ثيًلوًطيكي    كؾ َبي ثب مىـب صيؼتي ي حـشٌ كؾ حـشٌ

ٌ   ىذ جو وتًا مي َوبي فؼوتشٌ    كوؾ  بيگضيه مىبػوجي ثوشاي حـوش

كىتووشل ؿوويميبيي (.Xu et al., 2004ذ )ىيكبسثبمووبتي ثبؿوو

 ثوًدٌ ي  يكىتشل ثيًلًطيك دي اػتشاتظي مُب مذيشيت آفوبت 

 ٍ  IPMَووبي  ت بموول ثوويه ايووه دي سا ثووشاي مًفقيووت دس ثشوبموو

ي ؿوكبسگشَب وؼوجت   َوب   ياسٌ كىوذ. اوگول   ضشيسي ي يصر مي

حؼبػويت   َبي ؿيميبيي كؾ آفت س ثشاثشداغلت  ميضثبوـبن ثٍ
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ا وووشات  (.Wright & Verkert, 1995) ثيـووتشي داسوووذ  

 ػوجت گشَب سي ؿوكب  َب ياسٌ اوگل َب سيي كؾ كـىذگي آفت

 وبوًي  ي ايل ي ويض ظًُس آفوت   ت دسجٍبآف جم يت افضايؾ

 (.Galvan et al., 2005) ؿًد مي

ٍ َوبي اوتخوبثي ثؼوتگي     كوؾ  تـخيق آفوت  ؿوىبخت   ثو

َووب سيي جم يووت آفووبت ي   كووؾ ا ووشات آفووت كووحيحي اص

(. پوووغ اص كوووبسثشد Croft, 1990دؿووومىبن طجي وووي داسد )

 َووب ياسٌ اوگوولَووب، كووبَؾ جم يووت آفووبت ي يووب  كووؾ حـووشٌ

ٌ  ثٍَب  ثشاػبع حؼبػيت وؼجي آن َوبي   َوب ي ووش    كوؾ  حـوش

 ؿووووًد طووووًس متتووووبيتي ججووووشان مووووي   ثووووٍتًليووووذم لي 

(Desneux et al., 2006.) 

 ,Habrobracon hebetor Sayياسٌ اوگووول صوجوووًس

(Hymenoptera: Braconidae)  َبي مُوب   ياسٌ اوگليكي اص

َووبي  ثبؿووذ كووٍ ثووشاي كىتووشل ثيًلًطيووك يسي ؿووت پووشٌ مووي

 گيوووشد موووًسد اػوووتتبدٌ گوووشاس موووي  Noctuidaeي  خوووبوًادٌ

Magro & Parra, 2001).)      كوبسثشد ايوه صوجوًس دس كىتوشل

ي فشوگ گًجٍجٍ، ي پى گًصٌ  ييظٌ كشر ثٍتلتيقي ثشخي اص آفبت 

َبي كىتشل جم يت آفبت مًسد   ىًان يكي اص اَشر ي وخًد ثٍ

 . (Foruzan, 2003و ش اػت )

 ش ثشاي كىتوشل آفوبت   ؤيكي اص تشكيجبت م آصاديشاكتيه

اػت كٍ دس فشآيىذَبي فيضيًلًطيك ثىذپبيبن اختالل ايموبد  

(. آصاديووشاكتيه Hoffmann & Lorenz, 1998كىووذ ) مووي

قيب ثووشاي حـووشات ثووًدٌ ي سيي ػيؼووتب داساي ػووميت مؼووت

گوزاسد. دي ا وش     يش موي أاي حـشات ت ًَسمًوي ي سفتبس تغزيٍ

تووشيه ا ووشات  كىىووذگي سؿووذ مُووب  اي ي تى وويب ضووذ تغزيووٍ

آصاديوووشاكتيه َؼوووتىذ ي ا وووشات  بوًيوووٍ آن ؿوووبمل ا وووش     

سيووضي،  قوويب كىىووذگي، كووبَؾ   ديسكىىووذگي، ضووذ تخووب 

س استجوب  جىؼوي   ثبسيسي، كبَؾ تًاوبيي پوشياص ي اخوتالل د  

 (.Schmutterer, 1990; Ilio et al., 1999ثبؿذ ) مي

ٌ  فلًويكبميذ  جذيوذ ػويتميك    َوبي  كوؾ  يكوي اص حـوش

َوبساي   ايـوي  تًػو  ؿوشكت   1990اػت كٍ دس اياخش دَوٍ  

ثبييي دس كىتشل  ايه تشكيت كبسايي ثبصاس م شفي ؿذ. ثٍطاپه 

ذر صميىي، گى َب سيي ػيت، َلً، ػيت َبي مختلف ؿتٍ گًوٍ

ي ػبيش محلًيت ػجضي ي كيتي اص خًد وـوبن دادٌ اػوت.   

سيص پوغ اص   14كؾ جذيذ فلًويكبميذ تب  حـشٌ تحقيقي ثىبثش

 Bombusكووبسثشد داساي كمتووشيه ا ووش ػووً  سيي صوجووًس   

teristris (L.) ( اص خًد وـبن دادFanigliulo et al., 2009 .)

تمبػوي ي   يش أگشيٌ ويكًتيىًئيذَب ثوًدٌ ي ثوب تو    تيبكلًپشيذ اص

َوووبي  گيشووووذٌ سييگًاسؿوووي ي ثوووب خوووًاف ػيؼوووتميك  

حـوشٌ  ويكًتيىيك اػتيل كًليه دس ػيؼتب  لوبة مشكوضي   

كىوذ. تيبكلًپشايوذ ثوشاي كىتوشل ػوتيذ ثبلوك تًتوًن،         ا ش مي

(Gennadius)   Bemisia tabaciي ثشاي مجبسصٌ  جٍدس مضاسع پى

 خووووووًاس ػوووووويت صميىووووووي  ثووووووب ػًػووووووك ثووووووش  

(say)Leptinotarsa decemlineata  ي كووووشر ػوووويت 

(L.)Cydia pomonella   گيووشد.  مووًسد اػووتتبدٌ گووشاس مووي

طجي ووي  أَووب ثووب مىـوو  اص گووشيٌ وشيؼتًتًكؼوويه  تيًػوويكالر 

َبي سدٌ آوبليذ دسيبيي اػتخشاج  ؿًد كٍ اص كشر محؼًة مي

ا ووش تمبػووي ي  ي ؿووذٌ اػووت. تشكيجووي ػيؼووتميك ثووب وحووًٌ 

كىتوشل   يش مطلوًثي دس  أكوؾ تو   ثبؿذ. ايه حـشٌ خًساكي مي

َوب ي ميىًصَوب داسد. دس تحقيقوي     آفبت اص جملٍ ػوتيذ ثبلوك  

 يش تيًػيكالر سيي حـشات گشدٌ افـبن دس صمبوي أگؼتشدٌ ت

كبس گشفتوٍ ؿوذٌ ثوًد سا ثشسػوي     ٍ كٍ  ليٍ ميىًص ثش  وخل ث

 افـووووبن َووووبي گووووشدٌ َووووبي ػًػووووك كشدوووووذ. ومًوووووٍ

Elaeidobius kameronicus (Faust) يE. plagiatus 

(Fahreaus)  يE. bilineatus (Faust)   آيسي ؿوذٌ اص   جمو

پبؿي سا متحمول   َبي مبدٌ ا شات مىتي جضئي اص ػب آريه گل

 ٍ َوب اص   آيسي ؿوذٌ ايوه ػًػوك    َوبي جمو    ؿذوذ يلي ومًوو

 ضومه  ؿوذت آػويت ديوذٌ ثًدووذ. دس    ٍ َوبي ووش ثو    آريه گل

)جوووىغ  افـوووبن وخووول گًووووٍ اكووولي گوووشدٌ 4گًووووٍ اص  3

Elaeidobius تش ثًدوذ. مًاسد حؼبع ي ثقيٍ ثٍ( وؼجت 

ػب ؿىبػوي دمًگشافيوك سيؽ مىبػوجي ثوشاي ثشسػوي      

ٍ َب  كؾ آفتا شات كلي  سا جوبوجي   ي ا وشات  اػت، صيشا َمو

ي داؿووتٍ ي ػوومي ممكووه اػووت سيي جم يتوو كووٍ يووك مووبدٌ

 (.Stark & Banks, 2003ثشداسد ) دسثبؿىذسا 

َووبي آصاديووشاكتيه،   كووؾ كووٍ آفووت  ايووه ثووٍثووب تًجووٍ  

كىتوشل   ثوشاي كـًس  لًپشايذ ي تيًػيكالر دسفلًويكبميذ، تيبك

 ف ووبل َووب آن دس H. hebetor صوجووًس كووٍ آفووبت محلووًيتي

ؿًد. ثشايه اػبع َذف اص پظيَؾ حبضش،  اػتتبدٌ مي ،اػت

َبي يبد ؿذٌ سيي حـشات كبمول   كؾ ا شات آفت ي مطبل ٍ

َوب اص و وش ميوضان خطشووب       ثًد تب خًاف آن صوجًس يبد ؿذٌ
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ثشسػي ؿًد. توب دس وُبيوت اص     H. hebetorثًدن سيي صوجًس 

َوبي مىبػوت دس    كؾ طشيق مذيشيت كحيح اػتتبدٌ اص آفت

ٍ دس كىتشل مطلًة آفبت اگذار مىبػجي  ؿشاي  مضس ٍ  مول   ثو

 آيسد.

 

 ها مواد وروش

 پرورش پروانه بيد آرد

آسد كٍ اص  ثيذ َبي پشياوٍ ايمبد كلىي ايليٍ اص تخب ثشاي

ٍ  ككىتوشل ثيًلًطيو   تحقيقوبت  ثخوؾ  تحقيقوبت   ي مًػؼو

ؿوذ. پوشيسؽ ثيوذ     پضؿكي كـًس تُيٍ ؿذٌ ثًد، اػتتبدٌ گيبٌ

متوش ي   ػوبوتي  70پالػوتيكي( ثوب گطوش     آسد، دس ظشيف )تـت

 5/2مقوذاس   ظوشف  َوش  متوش اوموبر ؿوذ. دس    ػوبوتي  25استتوبع  

ٍ  كيلًگشر ػجًع گىوذر  5/0گىذر ي  كيلًگشر آسد َموشاٌ   ثو

 تخب ان يك گشرميض ثٍ ؿذ، ػپغ اضبفٍ آسد گشر مخمش 40

ٍ  آسد كوشر   .ؿوذ  پخوؾ  آن سيي ثوش  يكىًاخوت  كوًست  ثو

ٍ  227  بثوت  ثوب دموبي   اتوب   دس ظوشيف يوبد ؿوذٌ،    ي  دسجو

ٌ  565ي سطًثت وؼجي  ػلؼيًع  16ووًسي   ي دسكوذ ي ديس

ػب ت تبسيكي گشاس دادٌ ؿذوذ. پوغ اص   8ػب ت سيؿىبيي ي 

 آسد، جذا گشديذ. ػه پىمب ثيذ سيص يسيَبي 45

 واره انگلزنبور  پرورش

 كىتووشل تحقيقووبت ثخووؾ حـووشات كبموول صوجووًس اص

تُيٍ ؿوذ.   پضؿكي كـًس تحقيقبت گيبٌ ي مًػؼٍ ثيًلًطيك

ٍ اصظشيفوي   پوشيسؽ  ثوشاي   10متوش ي استتوبع    ػوبوتي  8گطوش   ثو

 وذد يسي ػوه پوىمب     50متش اػتتبدٌ ؿذ. دس َش ظشف  ػبوتي

جتوت صوجوًس ووش ي     10پشياوٍ ثيذ آسد گشاس دادٌ ؿوذ ي ػوپغ   

ٍ آن اضبفٍ ؿذ. دس َش ظشف يك وًاس كبغزي  ثٍ مبدٌ اث وبد   ثو

ٍ متش آغـتٍ  ميلي 30*4 يوك ييوٍ ووبص   ؼول دس اختيوبس       ثو

ػب ت صوجًسَب سا خبسج كوشدٌ   24صوجًسَب گشاس دادٌ ؿذ. پغ اص 

َبي صوجًس ثشاي پشيسؽ  ي ظشف حبيي يسيَبي ثيذ آسد ي تخب

دسكذ  565ي ػلؼيًع ي سطًثت وؼجي  دسجٍ 227دس دمبي 

ػب ت تبسيكي تب ظًُس  8ػب ت سيؿىبيي ي  16وًسي  ي ي ديسٌ

 حـشات كبمل وؼل جذيذ صوجًس گشاس دادٌ ؿذوذ.

 هاي مورد بررسي کص حطره

ٌ   ايه دس َوبي موًسد اػوتتبدٌ ؿوبمل      كوؾ  تحقيوق حـوش

تًليووذ  ،(1500ECآصاديووشاختيه ثووب وووبر تمووبسي ويمووبسيه ) 

ثب وبر لًويكبميذف َبي كىبي  صيؼتي ايشاويبن، كؾ ؿشكت آفت

 ISK ؿوشكت تًليذ ؿوذٌ تًػو     (50WG) تمبسي تپكي

(Ishihara Sangyo Kaisha) ثووب وووبر ،تيبكلًپشايووذ  طاپووه

 يتًليووذ ؿووشكت ثووبيش آلمووبن  (، 48SC)تمووبسي كبليپؼووً 

محلووًل ،  (50SP) تيًػوويكالر ثووب وووبر تمووبسي اييؼ ووكت 

 ثًد. Arista life Scienceؿشكت 

 سنجي زيست

ػوىمي حـوشات كبمول اص سيؽ تموبع ثوب       ثشاي صيؼت

 Golmohammadi)َب اػوتتبدٌ ؿوذ    كؾ ي حـشٌ ثبگي مبوذٌ

& Hejazi, 2014)پغ اص آصمبيؾ .    ٍ  ي َوبي مقوذمبتي، دامىو

 َوووبي ت يووويه ؿوووذٌ ثوووشاي تيمبسَوووبي فلًويكبميوووذ  غل وووت

 ( ي تيًػووووويكالر400-1000شايوووووذ )(، تيبكلًپ1000-350)

ٌ  ( ميلووي10-1)  ش ثووش ليتووش ثًدوووذ. ثووشاي    ؤموو ي گووشر مووبد

َووبي  دليوول كووب ثووًدن تلتووبت دس آصمووبيؾ  ثووٍآصاديووشاكيته 

َووبي  دسكووذ( اص اومووبر آصمووبيؾ   19مقووذمبتي )كمتووش اص  

غل وت دس   5ػىمي كشفٍ و وش ؿوذ. ثوشاي َوش تيموبس       صيؼت

موًسد و وش   َوبي   و شگشفتٍ ؿذ. پغ اص آموبدٌ ػوبصي غل وت   

ػي اص َش غل وت سيي َشيوك    ػي 2ليتش(،  ميلي 50حمب  ثٍ)

ٍ   ديوؾ  اص دي ػطح پتشي ٍ اي  َوبي ؿيـو سيختوٍ ؿوذ    9گطوش   ثو

ديًاسٌ ديػوطح پتوشي    ي وحًي كٍ پغ اص تكبن دادن َمٍ ثٍ

خيغ ؿذٌ ثًدوذ. ويب ػب ت پغ اص خـك ؿوذن دس دموبي   

قوبل  َوب اوت  دسين آن ثٍػب تٍ  36اتب ، حـشات كبمل حذاك ش 

َب ت يويه ؿوذ.    ػب ت ميضان مش  ي ميش آن 24يبفتىذ. ث ذ اص 

ٍ حـشاتي كوٍ دس كوًست تحشيوك گوبدس      حشكوت وجًدووذ    ثو

ٌ     ثٍ  5كوؾ    ىًان مشدٌ دس و ش گشفتٍ ؿوذوذ. ثوشاي َوش حـوش

 تكشاس دس سيصَبي مختلف دس و ش گشفتٍ ؿذ.

 کطندگي اثرات زير

ٌ   50ثشاي ايه مى ًس، ت ذاد   ش ي حوذاك   ذد صوجوًس موبد

ٍ  تبيي دس لًلٍ 10َبي  كًست گشيٌ ثٍػب تٍ  24 اي  َبي ؿيـو

ٍ  ذد صوجًس ووش   10گشاس دادٌ ؿذ ي پغ اص اضبفٍ كشدن  َوش   ثو

  ٌ (. Rafiee et al., 2010) گيوشي يبفتىوذ   جتوت  ي لًلوٍ، اجوبص

ػوب ت حـوشات ووش سا اص َوش لًلوٍ جوذا كوشدٌ ي         24پغ اص 

َووبي،  كووؾ حـووشٌ LC25حـووشات مووبدٌ تحووت مقووبديش    

( ي 4/1(، تيًػوويكالر )269(، تيبكلًپشايووذ )277يكبميووذ )فلًو

ار گشاس گشفتىذ. ثشاي  پي ( پي2500اي آصاديشاكتيه ) دص مضس ٍ

http://www.iskweb.co.jp/eng/index.html
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تيموبس ؿوبَذ ويووض اص آة مقطوش اػوتتبدٌ ؿووذ. تموبمي ػووطً       

ليتوش   ميلي 4ايي)ثخؾ صيشيه ي سييي( تًػ   َبي ؿيـٍ پتشي

ت پغ َبي تشكيجبت ركش ؿذٌ آغـتٍ ؿذ. ويب ػب  اص غل ت

َب دس دمبي اتب ، حـوشات موبدٌ ثوبسيس     اص خـك ؿذن ؿيـٍ

ػب ت حـشاتي كٍ  24َب گشاس دادٌ ؿذوذ پغ اص  دسين پتشي

صوذٌ مبوذٌ ثًدوذ، سا ثشداؿت كشدٌ ي  LC25َبي  تحت غل ت

ٍ طًس تلبدفي اوتخوبة ؿوذٌ ي    ثٍَب   ذد اص آن 24 كوًست   ثو

صاووٍ ػوٍ   ظشيف پتشي مىتقل ؿوذوذ. سي  ثٍاوتشادي ي جذاگبوٍ 

 ذد يسي ػه آخش پشياوٍ ثيوذ آسد داخول ظوشيف پتوشي دس     

اختيبس َش صوجًس گشاس گشفت. ظشيف پتوشي پوغ اص ؿومبسؽ    

سيصاوٍ ت ذاد تخب گزاؿتٍ ؿوذٌ تًػو  َوش صوجوًس توب ظُوًس       

حـشات كبمل داخل اتبگك سؿذ وگُوذاسي ؿوذوذ. دس ايوه    

مذت ت ذاد تخب تتشيخ ؿوذٌ، ت وذاد يسي ي ؿوتيشٌ تـوكيل     

ي ت ذاد حـشات كبمل وش ي مبدٌ ظبَش ؿذٌ دس َش ظشف  ؿذٌ

 جت ؿذوذ. ايه كبس تب مش  تمبر صوجًسَبي موًسد آصموبيؾ   

ٍ ادامٍ يبفت ي ثب تًجٍ  آيسي ؿوذٌ جوذايل    َوبي جمو    دادٌ ثو

تًليذ م لي، صيؼتي ي جم يتوي صوجوًس، تـوكيل ؿوذوذ. ثوشاي      

ت يووويه وؼوووجت جىؼوووي ي دسكوووذ تتوووشيخ ثوووشاي ؿوووبَذ ي  

آصاديووشاكتيه، فلًويكبميووذ، تيبكلًپشايووذ ي َووبي  كووؾ حـووشٌ

 وذد تخوب اص ػوٍ     51ي  48، 50، 50، 54تشتيت  ثٍتيًػيكالر 

خوشيه حـوشٌ اص تيموبس    آسيص متتبيت گشفتٍ ؿذ ي تب خوشيج  

 َب  جت ؿذ. ؿبَذ ت ذاد حـشات خبسج ؿذٌ ي جىؼيت آن

   ٌ َوب سيي صوجوًس اص    كوؾ  ثشاي ت ييه ا وشات كلوي حـوش

 ي اػوووتتبدٌ ؿوووذؿوووىبخت ػوووب يؼوووتيص َوووبي سيؽ جوووذيل

(Walthal & Stark, 1996; Elzen, et al., 2000  ثوشاي .)

ي پبسامتشَبي سؿذ جم يوت پبيوذاس اص سيؽ كوشي ي     مقبيؼٍ

ووبيف  جك  ثشاي ثشآيسد مقبديش ديسغييه پبسامتشَب اص سيؽ

(. دس ايه سيؽ اثتذا مقذاس َش فشاػوىمٍ  1اػتتبدٌ ؿذ )م بدلٍ 

ٍ ptotalذ )ؿوو  جٍثوشاي تموبر تكشاسَووب محبػو    ي ث ووذ  (. دس مشحلو

 ( جووك وووبيف ثووشاي َووش فشاػووىمٍ اص  piمقووبديش دسيغوويه ) 

 (:Meyer et al., 1986ؿذ ) جٍي صيش محبػ م بدلٍ

(1  )pi = nptotal - (n-1)pi 

ت ذاد حـشات مبدٌ اػتتبدٌ ؿوذٌ ثوشاي    nدس ايه م بدلٍ 

 تـكيل جذيل صيؼتي اػت.

 ها تجسيه داده

ػووىمي مشاحوول  صيؼووت َووبي حبكوول اص ي دادٌ تمضيووٍ

افوضاس   سيؽ تمضيٍ پشيثيت ثب اػتتبدٌ اص وشر ثٍمختلف سؿذي 

SPSS (Ver. 13)  اومبر ؿوذ.    ٌ َوبي   ثوشاي وشموبل وموًدن داد

 ي  ي ا ووشات غيشكـووىذگي گجوول اص تمضيووٍ حبكوول اص مطبل ووٍ

ذ. اص ووشر  ؿو َوبي لگوبسيتمي اػوتتبدٌ     ياسيبوغ اص تجذيل دادٌ

ٍ   SASافضاس  َوب دس گبلوت طوش      دادٌ ياسيوبوغ  ي ثوشاي تمضيو

صموًن  آَوب ثوب اػوتتبدٌ اص     ي ميوبوگيه  كبمالً تلبدفي ي مقبيؼٍ

ثوشاي    Excelاي داوكه اومبر ؿوذ ي اص ووشر افوضاس     چىذ دامىٍ

 ٍ ٍ  تـكيل جذايل ي محبػوج َوبي مختلوف جوذيل     ي فشاػوىم

 صوذگي ي سػب ومًداسَب اػتتبدٌ ؿذ.

 

 نتايج

 سنجي حطرات کامل زيست
 ؼبػووويت حـوووشات كبمووول  وتوووبيج صيؼوووت ػوووىمي ح

ي فلًويكبميوذ، تيبكلًپشايوذ ي تيًػويكالر دس    َوب  كؾ حـشٌ ثٍ

 LC50مقووبديش  ي مقبيؼووٍوـووبن دادٌ ؿووذٌ اػووت.   1جووذيل 

ٍ   كؾ حـشٌ سيؽ ساثشتؼوًن يپشيؼولش    َبي مًسد آصموبيؾ ثو

داسي يجوًد   ف م ىوي ( وـبن داد كٍ ثيه تيمبسَب اختال1992)

  ش ثوش ؤمو  ي شر مبدٌميلي گ LC50 (55/3داسد، كمتشيه مقذاس 

 كووؾ تيًػوويكالر يثووبيتشيه مقووذاس  حـووشٌ ثووٍليتووش( مشثووً  

تيموبس فلًويكبميوذ    ثٍ ش ثش ليتش( مشثً  ؤگشر مبدٌ م ميلي 551)

كوٍ توب ػوٍ ثشاثوش      ايوه  ثٍكؾ آصاديشاكتيه ثب تًجٍ  ثًد. حـشٌ

ايووي تلتووبت چىووذاوي دس ثووش وذاؿووت ثىووبثشايه  غل ووت مضس ووٍ

ـووذ. ميووبوگيه تلتووبت دس آصمبيـووبت صيؼووت ػووىمي اومووبر و

تشتيت  ثٍ ppm 750ي 1500، 3000، 4500، 6000بي َ غل ت

 دسكذ ثشآيسد ؿذ. 3ي  8، 10، 16، 19ثشاثش 

 پارامترهاي رضدجمعيت پايدار

اميووذ صوووذگي حـووشات كبموول دس تيمبسَووبي ؿووبَذ،     

تشتيوت   ثٍآصاديشاكتيه، فلًويكبميذ، تيبكلًپشايذ ي تيًػيكالر 

سيص ثووووًد كووووٍ   10/22، ي 13/22  ،21/23، 94/23، 48/23

تشتيووت ثيـووتشيه ي  ثووٍتيمبسَوبي آصاديووشاكتيه  ي تيًػوويكالر  

 (. 1كمتوووشيه مقوووذاس اميوووذ صووووذگي سا داؿوووتىذ )ؿوووكل    

 



 93 9394 سال ،يك ی شماره ،وّمس جلد پزشكي، گياه در زيستي مهار

 .Habrobracon hebetorصوجًس  كبمل َبي مًسد آصمبيؾ سيي حـشات كؾ ػىمي حـشٌ وتبيج صيؼت -1جذيل
Table 1. Bioassay Results of insecticides tested on adults Habrobracon hebetor in the laboratory. 

Insecticide df n slope ± SE 
LC25 (mg ai/L) 

(95%CL) 
LC50 (mg ai/L) (95%CL) χ

2 

flonicamid 3 320 0.40±2.26 277
c 
(164-365) 551

c
 (437-653) 3.138 

thiacloprid 3 330 0.61±2.83 269
b 
(142-353) 467

b 
(142-353) 1.369 

thiocyclam 3 320 ±0.99 0.26 1.448
b 
(1-1.85) 3.15

a 
(2.56-3.87) 2.404 

Robertson-Preisler (1992)  

* LC25 and LC50 values of each sex, followed by different letters in each column are significantly different based on Robertson-

Preisler (1992) method. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ٌ LC25كـوىذٌ ) صيشتيمبس ؿذٌ ثوب غل وت    H. hebetor( صوجًس ex)تغييشات اميذ صوذگي ييظٌ ػىي  -1ؿكل  ي موًسد  َوب  كوؾ  ( حـوش

 .ي ؿبَذ آصمبيؾ
Fig. 1. Age-specific life expectancy (ex) of adults H. hebetor exposed to experiment insecticides compared with 

the control. 
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  ٍ داسي  تيمبسَوب ا وش م ىوي    ي ثشاػبع وتبيج حبكول َمو

تًليوذ   سيي پبسامتشَبي جم يت پبيذاس اص جملٍ وش  وبخبلق

 م ول  يوذ ( ي خوبلق تًل df4,137; F= 100; P<0.0001) م ول 

(df4,137; F= 18.8; P<0.0001 ووووووش ،)   متىوووووبَي 

(df4,137; F= 180; P<0.0001) راتي افضايؾ جم يت  وش  ي

(df4,137; F= 12; P= 0.004 ،) مذت صمبن يك وؼلميبوگيه 

(df4,137; F= 12.5; P= 0.004   ي ديثشاثوش ؿوذن جم يوت ) 

(df4,137; F= 10; P= 0.0035 ).وـبن دادوذ 

گيه پبسامتشَوبي سؿوذ جم يوت پبيوذاس دس     ميبو ي مقبيؼٍ

وـووبن دادٌ ؿووذٌ اػووت. وووش  وبخووبلق   2ي  جووذيل ؿوومبسٌ

ثيـوتش اص   تخوب  07/93( دس ؿوبَذ ثوب مقوذاس    GRRتًليذم ل )

كؾ ثًد. ثيـتشيه ي كمتوشيه ووش  وبخوبلق     تيمبسَبي حـشٌ

ٌ  ثٍتشتيت مشثً   ثٍتًليذم ل دس ثيه تيمبسَب  َوبي   كوؾ  حـوش

( ثوًد. ووش  خوبلق    01/62يًػيكالر )ي ت 99/82فلًويكبميذ )

( خووًد 68/78( دس ؿووبَذ دس ثيـووتشيه مقووذاس )R0تًليوذم ل ) 

داسي ثوب   دس تيموبس آصاديوشاكتيه اخوتالف م ىوي     R0ثبؿوذ.   مي

ؿبَذ وذاؿت امب ثب ػوبيش تيمبسَوب ثموض فلًويكبميوذ اخوتالف      

 داسي داؿت. م ىي

( مشثوً   rmوش  راتي افضايؾ جم يوت ) ثيـتشيه مقذاس 

 سيص( ثوووًد. ثووويه ؿوووبَذ ي تيمبسَوووبيدس  26/0َذ )ؿوووب ثوووٍ

 

داسي مـوبَذٌ ؿوذكٍ وـوبوگش ا وش      كـي اختالف م ىي حـشٌ

ٌ  كبَؾ دَىذٌ ثوًد.   rmكوؾ سيي مقوذاس    ي تيمبسَبي حـوش

 داؿت. rm يش مىتي سيي مقذاس أتيًػيكالر ثيـتشيه ت

( 28/0دس ؿبَذ دس ثيـتشيه مقوذاس ) ( bوش  راتي تًلذ )

( ثًد. ووش  راتوي   22/0ي تيًػيكالر دس كمتشيه مقذاس خًد )

تًلذ ثيه تيمبسَبي آصاديشاكتيه ي فلًويكبميذ ي َمرىيه ثويه  

داسي  تيمبسَووبي تيبكلًپشايووذ ي تيًػوويكالر اخووتالف م ىووي  

 كووووٍ وووووش  راتووووي مووووش   مـووووبَذٌ وـووووذ. ثووووب ايووووه 

(dاختالف م ىي )  داسي ثيه ؿبَذ  ٌ كـوي   ي تيمبسَوبي حـوش

مـبَذٌ وگشديذ يلي ثيـوتشيه ي كمتوشيه مقوذاس ووش  راتوي      

ٍ مش   ( 0178/0( ي ؿوبَذ ) 001/0تشتيوت دس تيًػويكالر )   ثو

(، دس ؿبَذ دس ثوبيتشيه  λوش  متىبَي افضايؾ جم يت ) ثًد.

داسي ثوب تيمبسَوبي    ( ثًد كٍ اختالف م ىيثش سيص 3/1مقذاس )

تيمووبس  ثووٍمشثووً   λكووؾ داؿووت ي كمتووشيه مقووذاس  حـووشٌ

متًػ  موذت   كمتشيه مقذاس ( ثًد.ثش سيص 23/1تيًػيكالر )

(، ي ثيـوتشيه  سيص 54/16( دس تيمبس ؿبَذ )Tصمبن يك وؼل )

( ثًد. سيص 98/17) كؾ تيًػيكالر مقذاس دس تيمبسَبي حـشٌ

داس يجوًد   ثيه تيموبس ؿوبَذ ي ػوبيش تيمبسَوب اخوتالف م ىوي      

    ٌ داسي  م ىوي اخوتالف  كوؾ   داؿت اموب ثويه تيمبسَوبي حـوش

 .مـبَذٌ وـذ

 

( دس تيمبسَوبي گوشاس گشفتوٍ دس م وشم     Mean ± SE) H. hebetorياسٌ  ميبوگيه پبسامتشَبي جم يت پبيوذاس صوجوًس اوگول    -2جذيل 

 .َب كؾ حـشٌ
Table 2. Mean values of population parameters of wasp Habrobracon hebetor exposed to insecticides. 

  Mean ± SE(Treatments)  
parameters 

Control azadirachtin flonicamid thiacloprid thiocyclam 

93.07±2.37
a 82.99±1.77

b 78.94±1.17
b 69.84±0.85

c 62.01±1.01
d
 GRR 

78.68±6.12
a 70.09±5.11

ab 62.99±5.40
bc 53.97±5.04

c 47.65±4.48
c
 R0 

0.26±0.005
a 0.24±0.004

b 0.23±0.005
bc 0.22±0.004

c 0.21±0.005
d
 rm 

0.28±0.004
a 0.25±0.003

b
 0.25±0.004

b 0.23±0.003
c 0.22±0.003

c
 b 

0.0178±0.004
a 0.0132±0.002

a 0.0117±0.005
a 0.0143±0.003

a 0.001±0.0003
a 

d 

1.30±0.007
a 1.27±0.007

b 1.26±0.007
bc 1.24±0.007

cd 1.23±0.007
d
 λ 

16.54±0.19
b 17.68±0.19

a
 17.82±0.21

a 17.96±0.17
a 17.98±0.15

a
 T 

2.62±0.5
d 2.88±0.06

c 2.97±0.07
bc 3.11±0.08

ab 3.22±0.08
a
 DT 

 .(P<0.05) ثبؿذ َب ثب آصمًن داوكه مي ي ميبوگيه گش تتبيت ثيه تيمبسَب دس مقبيؼٍ حشيف متتبيت وـبن

*: Mean values in each row followed by similar uppercase letters are not significantly diffrent using Duncan'sMultiple Range 

Test, (P<0.05). 

1- GRR= Gross reproductive rate, R0 = net reproduction rate rm= intrinsic rate of natural increase, b= birth rate, d = death rate, 

DT= doubling time, T= mean generation time, and λ= finite rate of increase. 
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ٍ مقبديش مشثوً    موذت صموبن دي ثشاثوش ؿوذن جم يوت       ثو

(DTوـبن داد كٍ جم يت صوجًس اوگل )   ياسٌ دس ؿبَذ ث وذ اص

تًاوذ دي ثشاثش ؿًد ي ثيـتشيه صموبن يصر ثوشاي    سيص مي 62/2

سيص  22/3 ،تيمبس تيًػويكالر  ثٍدي ثشاثش ؿذن جم يت مشثً  

تيًػيكالر ي تيبكلًپشايذ ي ثويه تيمبسَوبي   ثًد. دس تيمبسَبي 

تيبكلًپشايوووذ ي فلًويكبميوووذ ي َمرىووويه ثووويه فلًويكبميوووذ ي 

داسي دس دي ثشاثوش ؿوذن جم يوت     آصاديشاكتيه اختالف م ىي

 .مـبَذ وـذ

 

 بحث

كؾ ثب مىـب  گيوبَي آصاديوشاكتيه    دس ايه تحقيق حـشٌ

   ٍ اي تلتوبت چىوذاوي وـوبن ووذاد.      تب چىذ ثشاثوش غل وت مضس و

تحقيقبت ديگش ويض چىيه وتوبيمي سا گوضاسؽ ومًدووذ. ثوشاي     

َوووبي سايوووج ي م موووًلي  كوووؾ اي حـوووشٌ م وووبل دس مطبل وووٍ

)كبسثبسيل، كلشيپشيتًع،ديمتًات ي پبساتيًن( كٍ دس مضاسع 

َوب ي   ياسٌ ؿًوذ، اغلت ػميت ثيـوتشي سيي اوگول   اػتتبدٌ مي

َوبي   حـشات آفت داسوذ امب فشمًيػيًن ثٍؿكبسگشَب وؼجت 

طوًس م موًل ػوميت كمتوشي سيي حـوشات       ثٍاديشاكتيه آص

 (.Sak et al., 2010متيذ دس مقبيؼٍ ثب حـشات آفت داسوذ )

آصاديوشاكتيه سا   LC50( مقوذاس  2004)كبثش ي َمكوبسان  

ار  پووي پوي  T. cacoeciae 1329سيي حـوشات كبمول صوجووًس   

دليل ػوميت ثؼويبس پوبييه     ثٍامب دس تحقيق مب  دػت آيسدوذ.ٍ ث

 آصاديوشاكتيه  LC50مقوذاس   H. hebetorاكتيه سيي صوجًس آصاديش

ٍ   اوذاصگيشي وـذ. تتوبيت دس   احتموبيً متتوبيت   ي دليول وتيمو

گًوٍ موًسد و وش ثبؿوذ. چوشا كوٍ يكوي اص       جىغ ي حؼبػيت 

ٍ  ًامل مُوب دس حؼبػويت دؿومىبن طجي وي      يوك تشكيوت    ثو

 (.Saber et al., 2004) اػتاي  گًوٍ بت جىغ ياختالف

َوبي   كوؾ  ( حـوشٌ 2008) ي ي َمكبسانسفي ي دػتمشد

ديتلووًثىضيسان، َگضافلًمووًسان، پشيفىًفووًع، اػپبيىًػووذ ي   

ثوب   H. hebetorتيًديكوبسة سا سيي حـوشات كبمول صوجوًس     
كؾ آصمبيؾ كشدوذ ي  حـشٌ ثٍاػتتبدٌ اص سيؽ ػطح آغـتٍ 

ٍ سا  50LCمقووبديش   ي  64/15، 44/12، 2000، 2000تشتيووت   ثوو

ٌ   ميلي 04/81  ش دس ليتوش ثوشاي حـوشات موبدٌ     ؤمو  ي گوشر موبد

سؿوووذ  ي ػووومًر تى ووويب كىىوووذٌ گوووضاسؽ كشدووووذ، كوووٍ  

)َگضافلًمووًسان ي ديتلووًثىضيسان( ػووميت كمتووشي وؼووجت    

(.  et alDastjerdi Rafiee., 2008) ػمًر  لوجي داؿوتىذ   ثٍ

دس ايوووه تحقيوووق ويوووض تشكيوووت آصاديوووشاكتيه )وحوووًٌ ا وووش  

ػمًر  ثٍ ( ي فلًويكبميذ ا ش كمتشي وؼتIGRsتشكيجبت  ثٍمـب

 اي ش  لجي داؿتىذ. ػشي 

َووبي  كووؾ  يش حـووشٌأ( توو1391 بثووذي ي َمكووبسان ) 

(، گوووبسد )وووويب (، آصاديوووشاكتيهآصاديوووشاكتيه )ثيوووًويب 

پبيشيذاليل، ػبيپشمتشيه ي متًكؼي فىًصايوذ سا سيي حـوشات   

ٌ  50LCػب تٍ آصمبيؾ كشدوذ ي مقذاس  24ثبلن  َوب   كوؾ  حـوش

گوووضاسؽ  689ي  56/13، 2451، 4354، 11293تشتيوووت  ثوووٍ

ومًدوذ. دس ايه ثويه ػوبپتشمتشيه ثيـوتشيه ػوميت ي ثيوًويب     

كمتووشيه ػووميت سا داؿووتٍ اػووت كووٍ دس تحقيووق حبضووش ويووض 

َبي مقذمبتي وـوبن داد كوٍ ػوميت     آصاديشاكتيه دس آصمبيؾ

دس ؿووشاي   H. hebetorكمووي سيي حـووشات كبموول صوجووًس 

 آصمبيـووگبَي داؿووت كووٍ ثووب وتووبيج حبكوول اص ايووه ثشسػووي 

 خًاوي داسد. َب

َوب وـوبن    كوؾ  ا ش حـشٌ-ؿيت خطً  غل ت ي مقبيؼٍ

ثبؿوذ كوٍ    تيمبسَب كمتش اص يوك موي   ي دَذ كٍ ؿيت َمٍ مي

ؿوويت تشكيووت تيبكلًپشيووذ ثووبيتش اص ثقيووٍ تيمبسَووب اػووت.     

 جبستي ثب افضايؾ غل وت دس مقوبديش موش  ي ميوش ثيـوتشي       ثٍ

ت آموذٌ  دػو ٍ ؿًد. مقبديش ثو  ػبيش تيمبسَب حبكل مي ثٍوؼجت 

داس ثوًد،   تيمبسَب غيش م ىي ي ثشاي مشث  كبي اػكًاس دس َمٍ

ٍ دَذ ثشاصؽ خ  غل ت ا وش    ايه مًضًع وـبن مي دسػوتي   ثو

وًاخت ثوًدٌ ي َتشيطووي دس    اومبر ؿذٌ اػت ي جم يت يك

 جم يت يجًد وذاؿتٍ اػت.

وًاختي  ي تيمبسَب سيوذ يك كبَؾ اميذ صوذگي دس َمٍ

يميش ثيـتش افشاد حؼبع دس  مش   لت ثٍتًاوذ  داؿت كٍ مي

سيصَبي ايل ي ثبگي مبوذن افشاد مقوبير ثوب اميوذ صووذگي ثوبي      

  ٍ ي تيمبسَوب اخوتالف چىوذاوي ثوب      ثبؿذ. اميذ صووذگي دس َمو

  ٍ اي اميوذ صووذگي حـوشات كبمول      ؿبَذ وذاؿوتىذ. دس مطبل و

سا دس ايلوويه سيص صوووذگي دس ؿووبَذ ي   H. hebetorصوجووًس 

ايميذاكلًپشايوووذ ي دلتوووبمتشيه  تيمبسَوووبي ايىذيكؼوووبكبسة،

سيص ت يويه ؿوذ كوٍ     73/27ي  8/19، 36/25، 83/28تشتيت  ثٍ

دػت آمذٌ دس تحقيق ٍ وتبيج حبكل دس تيمبس ؿبَذ، ثب وتبيج ث

 (.Sarmadi et al., 2010حبضش مىطجق اػت )
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 LC25دس ثشسػووووي ا ووووشات صيشكـووووىذگي مقووووذاس    

ؼتي َب سيي پبسامتشَبي جذيل صوذگي، جذيل صي كؾ حـشٌ

ي جم يت پبيذاس صوجًس مًسد ثشسػي گشاس گشفت كٍ دس ميوبن  

 يش أكـي تيبكلًپشايذ ي تيًػيكالر ثيـتشيه ت تيمبسَبي حـشٌ

كؾ َب  ي حـشٌ ػً  سيي ايه پبسامتشَب داؿت ي ػميت ثقيٍ

اي، ثيـتشيه ي كمتشيه ووش  وبخوبلق    متًػ  ثًد. دس مطبل ٍ

   ٌ ٍ كوؾ   تًليذ م ل دس ثويه تيمبسَوبي حـوش شتيوت مشثوً    ت ثو

( ثوًد كوٍ َمؼوً ثوب     63/41( ي ػوبيپشمتشيه ) 34/59ثيًويب ) ثٍ

 (.Abedi et al., 2012وتبيج پظيَؾ حبضش  ثًد )

ي سؿذ جم يت، وش  راتي  تشيه پبسامتش ت ييه كىىذٌ مُب

( اػت. كبَؾ دس ميوضان ثقوب ي ثوبسيسي    rmافضايؾ جم يت )

ؾ موي ؿوًد دس ياگو  مُمتوشيه ياكوى      rmكبَؾ  ثٍكٍ مىمش 

ٌ    غل وت  ثٍحـشات وؼجت  َوب   كوؾ  َوبي صيشكـوىذگي حـوش

َوبي   ياسٌ دس وؼول  كبَؾ جم يت اوگول  ثٍثبؿذ كٍ مىمش  مي

كووؾ تيًػوويكالر  ؿووًد كووٍ اص وتووبيج فووً  حـووشٌ ث وذي مووي 

 داؿت. rm يش مىتي سيي مقذاس أثيـتشيه ت

دػوووت آموووذٌ،  ثوووٍطوووًس كلوووي ي ثشاػوووبع وتوووبيج  ثوووٍ

 يش ػوً   أكمتشيه ت َبي آصاديشاكتيه ي فلًويكبميذ كؾ حـشٌ

داؿوووتىذ. پوووغ اص  H. hebetorياسٌ  سا سيي صوجوووًس اوگووول

ٍ أمطبل بت تكميلي ي دس كًست ت اي، اص ايوه   ييذ وتبيج مضس و

تًان َمشاٌ ثب ايه  بمل كىتشل ثيًلًطيك دس  َب مي كؾ حـشٌ

 .اػتتبدٌ ومًد َبي مذيشيت تلتيقي آفبت ثشوبمٍ
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Abstract 

Habrobracon hebetor is one of the most important parasitoid wasps of larvae of many lepidopteran pests, 

particularly the family Noctuidae. In this study, the lethal and sub-lethal effects of four insecticides including 

azadirachtin, flonicamid, thiacloprid and thiocylcam were examined on adult parasitoid. Parasitoid larvae were 

reared on last instar of Mediterranean flour moth in a growth chamber at 27±2°C, relative humidity 70±5 and a 

photoperiod of 16 h light and 8 h dark. Bioassay tests on adults were conducted based on contact method and 

sub-lethal effect studies were done based on demographic tests. Estimated LC
25

 values for azadirachtin, 

flonicamid, thiacloprid and thiocylcam were 277, 269 and 44.1 mg ai per l, respectively. Estimated LC50 values 

for azadirachtin, flonicamid, thiacloprid and thiocylcam were 551, 467 and 15.3 mg ai per l, respectively. The 

LC25 and LC50 values for azadirachtin were not estimated because mortality was 19% at a rate, which was three 

times the field rate (6000 ppm). Thiocylcam was the most toxic component against females. The intrinsic rate of 

increase (rm) for control and azadirachtin, flonicamid, thiacloprid and thiocylcam were 0.26±0.005, 0.24±0.004, 

0.23±0.005, 0.22±0.04 and 0.21±0.005 (day
-1

), respectively. Gross reproduction rate (GRR) for control and 

azadirachtin, flonicamid, thiacloprid and thiocylcam were 93.07±2.37, 82.99±1.77, 78.94±1.17, 69.84±0.85, and 

62.01±1.01, (egg), respectively. Based on the results, azadirachtin and flonicamid were the least toxic 

compounds. If results were confirmed by field tests, the pesticides may be associated with the biological control 

agents in integrated pest management programs. 

Keywords: bioassay, lethal effects, sublethal effects, life table 


