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 چکیدٌ

ثٝ ػّت حضٛر ٚ فؼبِیت عٛعه عیبٜ . أزٚسٜ صٙؼت ٔزؿذاری یىی اس ثشرٌتزیٗ ثخؼ ٞبی التصبدی وؾٛر ثٝ ؽٕبر ٔی آیذ

در ٔزؿذاری ٞبی ٌٛؽتی ٚ خغبرت آٖ ، ایٗ تحمیك ثٝ ٔٙظٛر ؽٙبعبیی ٚ ( (Darkling beetles =Tenebrionidaeثغتز 

 5درجٝ عب٘تی ٌزاد رطٛثت ٘غجی  30±2وٙتزَ آٖ ثب ٔصزف دٚ عٓ عبیپزٔتزیٗ ٚ دیىّزٚٚط در آسٔبیؾٍبٜ در ؽزایط دٔبیی

٘ؾبٖ داد عٛعه عیبٜ ثغتز در ٔزؿذاری ٞبی ٌٛؽتی ٘تبیج . درصذ ٚ در تبریىی در ؽؼ ؿّظت ٚ پٙج تىزار ا٘جبْ ٌزفت ±75

٘تبیج ثزرعی اثز عْٕٛ ٔذوٛر ٘ؾبٖ داد در . ثٛد  Alphitobius diaperinus(,1797Panzer)ؽٟزعتبٖ اصفٟبٖ ثب ٘بْ ػّٕی 

 ثیٗ ؿّظت ٚ درصذ ٔزي ٚ ٔیز اختالف ٔؼٙی داری ٔؾبٞذٜ ؽذ ثٝ. ثٛد% 6/34ٔیشاٖ  ٔزي ٚ ٔیز ثیؼ اس  ppm2000ؿّظت 

 72عٓ دی وّزٚٚط ٚ عبیپزٔتزیٗ پظ اس   LC50ٕٞچٙیٗ ٔمذار . طٛری وٝ تبثیز عٓ دیىّزٚط ثیؾتز اس عٓ عبیپزٔتزیٗ ثٛد

ٔیىزِٚیتز ٔحبعجٝ ٌزدیذ  ثٙبثزایٗ ثٝ ػّت پتب٘غیُ وؾٙذٌی ثیؾتز عٓ دیىّزٚط ٘غجت  74/5 ×102ٚ  23/549عبػت ثٝ تزتیت 

 . ثٝ عٓ عبیپزٔتزیٗ، در ٔذیزیت تّفیمی ٔزؿذاری ٞب، وبرثزد آٖ  پیؾٟٙبد ٔی ؽٛد

 .، عبیپزٔتزیٗ، دی وّزٚٚط Darkling beetlesؽٙبعبیی ٌٛ٘ٝ، تأثیز حؾزٜ وؾی، : ٚاصٜ ٞبی وّیذی 

 

 مقدمٍ

أزٚسٜ صٙؼت ٔزؿذاری . ٔزؿذاری ٌٛؽتی در د٘یب یه  صٙؼت عٛد آٚر اعت ٚ در ایزاٖ اس عزٔبیٝ ٞبی ثزتز لطت التصبد اعت

وؾٛر یىی اس ثشرٌتزیٗ ثخؼ ٞبی التصبدی  ثٝ حغبة ٔی آیذ وٝ پظ اس صٙؼت ٘فت ثٝ دِیُ ثبسٌؾت عزیغ ٚ ثبسدٜ ؿذایی اس 

اس آٖ جبیی وٝ اِٚیٗ ٌبْ در وٙتزَ آفت تؾخیص دلیك حؾزٜ (. 1386ٔؼیٙی سادٜ، ؽبٜ ِٚی ٚ ) إٞیت ٚیضٜ ای  ثزخٛردار اعت

أزٚسٜ عبیپزٔتزیٗ یه حؾزٜ وؼ ؽیٕیبیی، حؾزٜ وؼ . اعت ِذا پظ اس ؽٙبعبیی حؾزٜ الذاْ ثٝ وٙتزَ  ؽیٕیبیی آٖ ٔی ٕ٘بییٓ

اعتٝ ی ثبَ پِٛىذاراٖ، عخت ثبِپٛؽبٖ، ؿیزعیغتٕیه ٚ ثغیبر وؾٙذٜ، ثب ٘حٜٛ اثز تٕبعی ٌٚٛارؽی ثزطیف ٚعیؼی اس آفبت ر

دی  (.1391ػبثذی ٚ ٕٞىبراٖ، )دٚثبالٖ ٚ ٘بجٛرثبالٖ ٔٛثز اعت ٚ ثب عٕیت ثغیبر وٓ  ثزای پغتب٘ذاراٖ ٚ پز٘ذٌبٖ ٔی ثبؽذ 

ثب تٛجٝ ثٝ إٞیت التصبدی ( 1384فضبئّی ٘ضاد،)وّزٚٚط ثٝ ػّت خبصیت ا٘تخبثی، حذاوثز لذرت وؾٙذٌی رٚی آفت را دارد

آفبت ٔزؿذاری، أزٚسٜ ؽٙبعبیی آفت ٚ ا٘تخبة حؾزٜ وؼ ٞبی ٔٙبعت جٟت وٙتزَ آفبت ثب در ٘ظز ٌزفتٗ اثزات وؾٙذٌی ٚ 

، اس ثزخی ٔزؿذاری Darkling beetles (Coleoptera) در ایٗ تحمیك ؽٙبعبیی ٌٛ٘ٝ  .سیز وؾٙذٌی آٖ ٞب ا٘جبْ ٔی ٌیزد

زٜ وؼ ٞبی دی وّزٚٚط ٚ عبیپزٔتزیٗ تحت ؽزایط آسٔبیؾٍبٞی، در حؾؿّظت  6ٞبی اصفٟبٖ ٚ ارسیبثی تبثیز حؾزٜ وؾی

 . ٔٛرد ارسیبثی ٚ ٔمبیغٝ لزار ٌزفت1391-1392در عبَ ( اصفٟبٖ)دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی خٛراعٍبٖ 



 

 

 مًاد ي ريش 

، حؾزات وبُٔ 1391ٔزؿذاری ٌٛؽتی در ؽٟزعتبٖ اصفٟبٖ طی ٔبٜ ٞبی خزداد تب ٟٔز  16طی ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ٞبی ا٘جبْ ؽذٜ ، اس 

ثٝ طٛر تصبدفی اس لغٕت ٞبی ٔختّف ػٕك فضٛالت ثغتز، درس ٚ ؽىبف دیٛار ٞاب ٚ  ( Darkling beetles)عٛعه ٞبی عیبٜ 

    َ درصاذ   75اِىاُ اتابَ٘ٛ   ( AGسٔیٗ، آة خٛری ٞب، دا٘ٝ خٛری ٞب جٕغ آٚری ٚ ثب رٚػ دعات، پاٙظ ٚ لّٕاٛ، درٖٚ ٔحّاٛ

بی ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ٚ تبریخ رٚی ؽیؾٝ ٞبی حبٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ثجت ٌزدیاذ عاپظ ثاٝ    ٚیضٌی ٞ. ؽذ لزار دادٜ )درصذ 5ٌّٚیغزیٗ 

ٚ  (Borrer) جٟت تؾخیص ٚ ؽٙبعبیی خب٘ٛادٜ ٔٛرد ٘ظز ثب اعتفبدٜ اس وّیذ ؽٙبعبیی ثاٛرر . آسٔبیؾٍبٜ، جٟت ؽٙبعبیی ٔٙتمُ ؽذ

ثٙذی ٔزواش تحمیمابت ٌیابٜ پشؽاىی     ٕٞچٙیٗ جٟت تؾخیص ٌٛ٘ٝ، ٘شد ٔتخصصیٗ ٔزثٛطٝ در ثخؼ ردٜ ( 1999)ٔمبِٝ وٛٚات  

ثزرعی ٞبی آسٔبیؾاٍبٞی ثاٝ ٔٙظاٛر ارسیابثی اثاز      . ارعبَ ٚ ٔٛرد ؽٙبعبیی ٚ تأئیذ لزار ٌزفت( ٔزوُ )تٟزاٖ ٚ وؾٛر ٔجبرعتبٖ 

درصاذ ثازای    50ٚ  10حؾزٜ وؾی عبیپزٔتزیٗ ٚ دیىّزٚٚط رٚی حؾزات وبُٔ عٛعه عیبٜ ثغاتز، ثاب فزٔٛالعایٖٛ تجابرتی     

اس رٚػ راثزتغٖٛ ٚ ٕٞىبراٖ ا٘ذاسٜ ٚ تؼذاد دسٞب اعتفبدٜ ؽذ ؿّظت ٞبی ٔاٛرد ٘ظاز ثاب    .عٙجی ا٘تخبة ٌزدیذآسٔبیؾبت سیغت 

ػذد حؾزٜ وبُٔ، داخُ ٞز پتازی دیاؼ ٔٙتماُ     10عٕپّز رٚی وبؿذ صبفی ریختٝ ٚ پظ اس خؾه ؽذٖ عطح وبؿذ صبفی تؼذاد 

عابػت دٚرٜ تابریىی در    24درصاذ ٚ   50± 5ٚ رطٛثت ٘غاجی درجٝ عب٘تی ٌزاد،  26 ±3ٌزدیذ  پتزی دیؼ ٞب در ؽزایط دٔبیی 

حؾزاتی وٝ در ٍٞٙبْ ِٕظ ؽذٖ ثب یه عٛسٖ، لبدر ثٝ حزوات دادٖ پبٞاب ٚ ؽابخه    )تؼذادحؾزات ٔزدٜ. ا٘ىٛثبتٛر ٍ٘ٝ داری ؽذ

زٚ ٔیىا ) ppm 2000، 1000، 330، 110، 6/36، (آة ٔمطاز ()ؽابٞذ )ؿّظت ؽابُٔ صافز   6آسٔبیؼ ثب . ٔزدٜ فزض ؽذ٘ذ( ٘جٛد٘ذ

 R تٕبٔی تجشیٝ ٚ تحّیُ آٔبری ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ افاشار . عبػت ا٘جبْ ؽذ 72فبصّٝ سٔب٘ی ثٝ ٔذت  7ٚ پٙج تىزار، در ( ِیتزثز ِیتز

، ٚ ٔمبیغٝ ٔزي ٚٔیز ثب اثزات ٔتمبثُ عٝ فبوتٛر ؿّظت، سٔبٖ ، ٔزي ٚٔیز ANCOVAا٘جبْ ؽذ ثزای ٔمبیغٝ اثز عْٕٛ اس رٚػ 

 . خطبی ثبیٙٛٔیبَ تجشیٝ ٚتحّیُ ٌزدیذ تٛعط آ٘بِیش ِجیغتیه ثب

 

 وتایج ي بحث

ثازای     Alphitobius diaperinus(,1797Panzer)عٛعه ٞبی جٕغ آٚری ؽذٜ اس ٔزؿذاری ٞابی ٌٛؽاتی ثاب ٘ابْ ػّٕای      

اس ٘ظز خصٛصیبت تبوغٛ٘ٛٔیىی، طی ثزرعی ٞبی ا٘جبْ ؽذٜ ، ٔؾخصاٝ ٞابی ٟٔآ حؾازٜ     . ٘خغتیٗ ثبر اس اصفٟبٖ ٌشارػ ؽذ

ثٙذی ثب ٔٛٞبی وٛتبٜ سرد رً٘ ٚ اس ثٙذ ؽؾٓ تب ثٙاذ   11ٔیّی ٔتز، لٟٜٛ ای ٔبیُ ثٝ عیبٜ ثزاق، ؽبخه ٞب  7تب  5وبُٔ ثب طَٛ ثذٖ 

عطح ثبَ پٛػ ٞب دارای اعتزی ٚ لغٕت فٛلب٘ی چؾٓ ٞب ثزجغتٍی ٔؾبٞذٜ ؽذ ثٝ طٛری واٝ تاب   . ددٞٓ پٟٗ تز اس عبیز ثٙذٞب ثٛ

 .٘بحیٝ ؽىٕی سائذٜ خبر ٔب٘ٙذی در لغٕت پزٚاعتزْ٘ٛ، ثیٗ پایؼ راٖ پبٞابی اَٚ ٚجاٛد دارد   . ٘یٕی اس چؾٓ ٞب را پٛؽب٘یذٜ اعت

٘تابیج حبصاُ اس   . را ثاٝ دٚ لغإت تمغایٓ ٘ىازدٜ اعات      تفبٚت آٖ ثب دیٍز ٌٛ٘ٝ ٞبی آِفیتٛثیٛط ایٗ اعت وٝ، درس چؾٓ چؾٓ

رٚس ٘ؾابٖ داد واٝ  ٔیابٍ٘یٗ درصاذ ٔازي ٚٔیاز دٚ آفات واؼ  در ٞاز ؿّظات ثاٝ تزتیات              3آسٔبیؼ سیغت عاٙجی پاظ اس   

ٔیبٍ٘یٗ در صاذ ٔازي ٚ ٔیاز ثایٗ     p<0/01).)ؿّظت ٞبی ٔختّف اختالف ٔؼٙی دار ثٛد. ایجبد ٌزدیذ 6/34، 4/2،7/10،6/19،27

ثایٗ اثاز ٔتمبثاُ آفات     . درصذ ثذعت آٔذ7/52، 32، 7/10، 7/6، 7/4، 8/3، 8/1دٚ آفت وؼ در ٞز عبػت ثٝ تزتیت  ؿّظت ٞبی

ٕٞچٙایٗ ٔیابٍ٘یٗ درصاذ وؾاٙذٌی دیىّازٚٚط ٚ      (.  >05/0p) وؼ ٞب ثز سٔبٖ ٞبی ٔختّف اختالف ٔؼٙی دار ٚجاٛد داؽات   

 ٘ؾبٖ داد ثٝ طٛری وٝ اثز وؾٙذٌی دیىّزٚٚط ثیؾتز اس  6/13ٚ  5/18عبیپزٔتزیٗ در تٕبْ سٔبٖ ٞب ٚ ؿّظت ٞب  ثٝ تزتیت 



 

 

اختالف ٔؼٙی داری ثیٗ دٚ آفت وؼ ٚجٛد ٘ذاؽت أب در ٔیشاٖ ٔزي ٚ ٔیاز دارای   LC50 اس ِحبظ (. p<001/0)عبیپزٔتزیٗ  ثٛد

زٚ ِیتاز ٚ عآ   ٔیىا  23/549عابػت ثزاثاز    72عٓ دیىّزٚٚط پظ اس سٔبٖ   LC50 ثٝ طٛری وٝ ٔمذار. اختالف ٔؼٙی داری ثٛد٘ذ

تابثیز حؾازٜ واؼ ٞابی عابیپزٔتزیٗ ٚ دی      ( 2011)ٔطبِؼابت ِفاز ٚ ٕٞىابراٖ    (. 1جاذَٚ  )ٔحبعجٝ ؽذ 74/5 ×102عبیپزٔتزیٗ 

در ایاٗ ثزرعای   . وّزٚٚط را رٚی حؾزٜ وبُٔ آِفیتٛثیٛط دیبپزیٙٛط ٚ تزی فّٛٔٛرٖٚ رٚی ٔزاحاُ الرٚی آٖ ثزرعای وزد٘اذ   

LC50   ٚ ُعبیپزٔتزیٗ  ٚ دی وّزٚٚط ثزای حؾزٜ وبٔاLC50        3/10، 1/68تازی فّٛٔاٛرٖٚ، ثازای ٔزاحاُ الرٚی ثاٝ تزتیات ،

 تزویاات عاابیپزٔتزیٗ، وّزٚپیزفااٛط ٚ عاایتزٚ٘الَ را در وٙتاازَ تاابثیز( 2007)پاای پاای اْ تؼیاایٗ ٌزدیااذ عاایّٛا ٚ ٕٞىاابراٖ 272

Alphitobius diaperinus زرعی لزار داد٘ذ ٚٔؾخص ؽذ وٝ ایٗ تزویت، در وٙتازَ الرٚ ٚ  تحت ؽزایط آسٔبیؾٍبٞی، ٔٛرد ث

عابػت   72٘تیجٝ ٌیزی حبصُ اس تجشیٝ پزٚثیت عآ دیىّازٚٚط پاظ اس     .درصذ ٌشارػ وزد٘ذ 100ثبِؾ آِفیتٛثیٛط دیبپزیٙٛط

داؽات   Alphitobius diaperinus٘ؾبٖ داد وٝ افشایؼ ؿّظت عٓ اثز ٔؼٙی داری ثز ٔیشاٖ ٔازي ٚٔیاز حؾازٜ ثابِؾ عٛعاه      

(93/0;,R
201/0,p< 31/54 ;3ٚ1 F .)       ٘تبیج ٘ؾبٖ داد وٝ دیىّزٚٚط تٛا٘بیی حؾزٜ وؾای ثابالتزی ٘غاجت ثاٝ عابیپزٔتزیٗ در

ِذا ثب تٛجٝ ثاٝ وابرایی حؾازٜ واؼ دیىّازٚٚط در ٔیاشاٖ تّفابت آفابت         . داؽت Alphitobius diaperinusوٙتزَ عٛعه 

 .ٔزؿذاری، ٔی تٛاٖ اس آٖ در جٟت ثز٘بٔٝ ٞبی ٔذیزیتی تّفیمی آفبت اعتفبدٜ وزد
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Alphitobius diaperinus  میزان سمیت دیکلرييس ي سایپرمتریه ريی حشرات کامل -1جديل  

   LC50(%95CI)    

 LC10 LC50 LC90 Slope±SE R
2 

df 

 6 93/0 0/6430±10/01651 93/2709 23/549 31/111 دیىّزٚٚط

 6 95/0  5233/11±6182/0 03/20×102 74/5×102 64/1×102 عبیپزٔتزیٗ



 

 


