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 چکیده
-حشره کشندگیاثر . است کشور شمال مرکباتی هاباغ شپشك نيترمهم .Pulvinaria aurantii Ckll، مرکبات بالشتك

های وی پورهامولسیون شونده ر همراه با روغنتنهايی و فن و پالیزين، به، پايری پروکسیيداپراستامیهای کلرپايريفوس، کش

 08 بای فتصاد کاملی هابلوک طرح قالب رشرايط طبیعی د در مورد بررسی قرار گرفت. آزمايش مرکبات بالشتكسن يك 

ياد های کشاثر حشره روز پس از سمپاشی مقايسه شد. عالوه بر اين، 20و  00، 1، 0انجام و اثر تیمارها،  تکرار 9 و ماریت

فعالیت همچنین بررسی شد.  Cryptolaemus montrouzieri Mulsantکفشدوزک  دوره نابالغ و عمر حشره مادهروی  شده

ا و بتا استراز( در الروهای سن سوم کفشدوزک مورد ارزيابی ترانسفراز، آلف-های غیرسمی کننده )گلوتاتیون اسبرخی آنزيم

 15±5، رطوبت نسبی درجه سلسیوس 22±0شرايط آزمايشگاهی و در دمای  درروی کفشدوزک  هاقرار گرفت. آزمايش

الیزين پفن، ، پايری پروکسیيداپراستامی. تیمارهای ساعت تاريکی انجام شدند 08ساعت روشنايی و  00درصد و دوره نوری 

ن زمان تفريخ تريبالشتك ايجاد کردند. طوالنی های سن اولپوره و کلرپايريفوس همراه با روغن، بیشترين درصد تلفات را در

روز( به دست آمد. بین تیمارهای  08/0ترين آن در تیمار شاهد )روز( در تیمار کلرپايريفوس و کوتاه 09/0تخم کفشدوزک )

روز( مشاهده شد.  58/59ول عمر حشرات کامل ماده کفشدوزک، در تیمار کلرپايريفوس )ترين طمورد آزمايش، کوتاه

ترانسفراز -ن اسپرايد باعث بیشترين کاهش فعالیت گلوتاتیوکلرپايريفوس باعث بیشترين کاهش فعالیت آلفا استراز و استامی

دوزک ی کمتری روی فعالیت بتا استراز کفشکش ديگر اثر منفشدند. پالیزين نسبت به سه حشره در الرو سن سوم کفشدوزک

کنترل  رایب، پالیزين همراه با روغن ترکیب مناسبی مورد بررسیدر میان ترکیبات که داشت. نتايج به دست آمده نشان داد 

 باشد.بالشتك مرکبات می

 کش شیمیايییر کشندگی، آفت، تأثپالیزينآنزيم غیرسمی کننده،  های کلیدی:واژه
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Abstract  
The orange pulvinaria scale, Pulvinaria aurantii Ckll. is the most important scale of citrus in the north-

ern Iran. The lethal effects of chlorpyrifos, pyripropoxyfen, acetamiprid and palazin, alone and in com-

bination with emulsifying oil, were evaluated on first-instar nymphs of P. aurantii. The experiment was 

conducted under natural condition in a randomized complete block design with 3 replications and 10 

treatments, and treatments effect was compared 1, 7, 14 and 21 days after spraying. Moreover, the effect 

of these insecticides was investigated on duration of immature stages and female longevity of Cryp-

tolaemus montrouzieri Mulsant. The activity of some detoxification enzymes (alpha-esterase, beta-es-

terase and glutathion-S-transferase) in third instar larvae was evaluated. The experiments on the lady-

bird were conducted under laboratory conditions at 26±1ºC, 75±5% RH and a photoperiod of 14:10 

(L:D) h. The treatments with acetamiprid + oil, pyripropoxyfen + oil, chlorpyrifos + oil and palazin + 

oil had the highest mortality on first nymphal instar of the scale. The longest incubation period of C. 

montrouzieri was in chlorpyrifos treatment (8.13 days), and the shortest was in control (4.80 days). 

Moreover, among treatments the female longevity of C. montrouzieri was the longest in control (96.60 

days), and shortest in chlorpyrifos treatment (53.50 days). Chlorpyriphos and acetamipirid caused the 

highest reduction in alpha-esterase and glutathion-S-transferase activities of the third larval instar of C. 

montrouzieri, respectively. Also, palizin had less negative effect on the activity of beta-esterase in com-

parison with other tested insecticides. The results of this study indicated that among tested compounds, 

palizin in combination with the oil is a suitable compound to control of the orange pulvinaria scale. 
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 مقدمه
رتبه هفتم جهان را داراست. مازندران، درصدی و  1/9میلیون تن، سهم  5کشور ايران در زمینه تولید مرکبات با   

باشند های تولیدکننده مرکبات در ايران میترين استانفارس، کرمان )جیرفت و کهنوج( و هرمزگان، مهم

(Agricultural statistics, 2016). 

 باشدمی مازندران استان مرکبات درختان هایشپشك ترين، از مهم.Pulvinaria aurantii Ckllمرکبات  بالشتك  

(Hallajisani, 2000)سبب عسلك، ترشح ها ودر سطح زيری و رويی برگ گیاهی شیره از . اين آفت با تغذيه 

 ن مازندراناستا مرکبات در بالشتك. شودمی هابرگ و هامیوه ريزش به منجر باال تراکم در و شده درختان تضعیف

اين . (Rajabpour, 2005) است شده گزارش رامسر شهرستان در کتالم تا بهشهر شهرستان در گلوگاه منطقه از

 گیاهان همچنین و مرکبات درختان انواع و به (Rajabpour, 2005; Hallajisani, 2000دارد ) سال در نسل آفت دو

 ژاپنی، میخك ندرتاً و دارواش و خرمندی هایگونه ،Pittosporium tabira (Tunb.) زينتی درختچه جمله از ديگر

  .(Modarres Aval, 2002) کندمی حمله خرزهره و ژاپنی ازگیل

  مهمترين شکارگر بالشتك مرکبات در ايران است  Cryptolaemus montrouzieri Mulsantکفشدوزک شکارگر   

(Hallajisani, 2000). رلکنت برای ای که همه سالهگسترده هایپاشیسم های مرکبات شمال ايران، به دلیلدر باغ 

اين شکارگر نیز همواره در معرض آسیب  ،(Damavandian & Tavakoli, 2004گیرد )می انجام بالشتك مرکبات

توان به ها، میگیرد. از جمله اين آسیبهای شیمیايی قرار میی حشره کشرويههای جدی ناشی از کاربرد بی

کفشدوزک  تخم يخو درصد تفر یزادآور یزانم یروفن پروکسیايریپيريفوس و کلرپا هایکشی حشرهاثرات منف

C. montrouzieri  اشاره کرد(Planes et al., 2013) . 

که میزان  نشان داد Serangium japonicum Chapin روی کفشدوزک مطالعه اثرات زيرکشنده ايمیداکلوپرايد  

نسبت به تیمار شاهد   Bemisia tabaci Genaddius کفشدوزک از سفیدبالك مثل و میزان تغذيهرشد، ظرفیت تولید

های گیاهی دايابون و پالیزين کشکش کلرپايريفوس با حشره. مقايسه اثر حشره(He et al., 2012يافت )کاهش 
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مشخص  ، Chilocorus bipustulatus (Gordon)ایای روی کفشدوزک شکارگر نقابدار دولکهدر شرايط مزرعه

لفات ت زانیم نيو کمتر ترينترتیب بیشپی پی ام(، به 5888ام( و دايابون )پی پی  2888نمود که کلرپايريفوس )

های ديازينون، ماالتیون کش. سمیت روغن معدنی و حشره(Eshaghi Sani et al., 2017)روی کفشدوزک داشتند  را

 .Saedi et alدر شرايط آزمايشگاه توسط  C. montrouzieriکفشدوزک و کلرپايريفوس روی الرو و حشره کامل 

گر کش ديبررسی شد. نتايج ايشان نشان داد که روغن معدنی و کلرپايريفوس در مقايسه با دو حشره (2018)

 .مواد سمی نقش دارند کردندر غیر سمی حشرات های متابولیسمآنزيمسمیت کمتری برای اين شکارگر داشتند. 

تند که ترانسفراز هس –ون استیگلوتا و های استرازآنزيم در حشرات، وکارهای مقاومت متابولیکی ترين سازايجر

 ,Booth & O’Halloran)خصوص ترکیبات فسفره نقش مهمی دارند در غیرسمی کردن ترکیبات شیمیايی، به

ی فسفره، پايريتروئیدها، کارباماتها و هاکشحشرهعمومی در برابر طیف وسیعی از  های استرازآنزيم. (2001

تواند نیز می ترانسفراز -اس تیونگلوتا آنزيم .(Hollingworth & Dong, 2008کنند )می نئونیکوتینوئیدها عمل

-. عالوه بر آنزيم(Enayati et al., 2005)ی فسفره و پايريتروئیدها شود هاکشحشره باعث ايجاد مقاومت در برابر

مکنده -ت متابولیکی در حشرات زنندههای ذکر شده، مونواکسیژنازها نیز به عنوان يکی از عوامل ايجادکننده مقاوم

بر اساس جستجو در منابع علمی در دسترس،  .(Jones et al., 2011)اند نسبت به سموم نیکوتینوئیدی گزارش شده

 C. montrouzieriهای سم زدای های مختلف روی فعالیت آنزيمکشتاکنون هیچ تحقیقی درباره تاثیر حشره

های شکارگر انجام شده است. به های کفشدوزکهايی روی ساير گونهصورت نگرفته است. با اين حال، پژوهش

کش فسفره متیل پاراتیون باعث کاهش فعالیت آنزيم گزارش کردند که حشره Kumral et al. (2011)عنوان مثال، 

-شد اما روی آنزيم گلوتاتیون اس  Stethorus gilvifrons (Muls.)زدای کربوکسیل استراز در کفشدوزکسم

 ای نداشت. ترانسفراز کفشدوزک اثر قابل مالحظه

ويژه روی دشمنان طبیعی و های شیمیايی بهکشخطرات زيست محیطی ناشی از کاربرد حشرهبا توجه به   

به ، تخطرتر و سازگارتر با محیط زيس های مرکبات، شناسايی ترکیبات کمحشرات غیرهدف موجود در باغ

ه کش پالیزين و سکنترل آفات مرکبات ضروری است. هدف از اين تحقیق، بررسی اثر صابون حشرهمنظور 

 مراه با روغنهتنهايی و پريد( بهفن و استامیپروکسیهای مرکبات )کلرپايريفوس، پايریکش رايج در باغحشره

 C. montrouzieriزدای کفشدوزک های سمامولسیون شونده، روی بالشتك مرکبات و برخی مراحل زيستی و آنزيم

تواند های مختلف میکشکننده حشرات در پاسخ به آفتغیرسمی هایآنزيمباشد. از آنجا که میزان فعالیت می

واند در انتخاب تها میح فعالیت اين گروه از آنزيمبیانگر میزان مقاومت متابولیکی آنها باشد، بنابراين تعیین سطو

ه بر در تحقیق حاضر، عالو بر اين اساس،آفات مفید واقع شود. های مديريت تلفیقی کش مناسب در برنامهحشره

ای ههای ذکر شده در باال روی بالشتك مرکبات، اثرات آنها روی مراحل زيستی و آنزيمکشتاثیر کشندگی حشره

کش موثر روی بالشتك مرکبات و در عین نیز مطالعه شد تا حشره C. montrouzieri فشدوزک شکارگرزدای کسم

 حال با خطر کمتر برای شکارگر مشخص شود.

 

 هامواد و روش

 P. aurantiiها روی بالشتك مرکبات کشاثر حشره

که باغ مناسبی شرقی(  00º 58'00"جغرافیايیشمالی و طول  59º 92'83"در منطقه رامسر )عرض جغرافیايی     

انتخاب شد. پس از نمونه برداری از جمعیت بالشتك،  بود، يکنواخت نسبتاً از لحاظ جمعیت بالشتك مرکبات
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تعیین شد. به اين  0935های تخم در اوايل تیر ماه سال های سن يك آفت از کیسهزمان خروج حداکثر پوره

های هفتگی، زمان سمپاشی برداریهای سن يك در طی نمونهتعداد پورهصورت که پس از مشاهده کاهش 

های کامل انجام شد. آزمايش در قالب طرح بلوک  Robin 20 EY لیتری 088پاشی با سمپاش مشخص شد. سم

بندی بر مبنای وضعیت درختان، موقعیت باغ و وضعیت آفت تکرار انجام گرفت. بلوک 9تیمار و  08تصادفی با 

 .cvتامسون ناولمتر بود. برای هر تکرار آزمايش، يك درخت پرتقال  0در  5فاصله درختان تیمارشده  بود.

Thomson navel  Citrus sinensis سال در نظر گرفته شد. نمونه برداری با جدا نمودن تعداد  08 عمر بیش از با

آوری شده شد. نمونه های جمع برگ از ارتفاع حدود دو متری چهار جهت اصلی جغرافیايی درخت انجام 28

پوره زنده بالشتك مرکبات قبل از اعمال تیمارها، در اول  088تعداد  شدند.درون کیسه فريزر به آزمايشگاه منتقل 

روز بعد از سم پاشی، در آزمايشگاه شمارش شدند. درصد تاثیر تیمارها با فرمول هندرسون  20، 00، 1، 0تیر ماه و 

ها و مقايسه میانگین( One-way ANOVA) ها به روش تجزيه واريانس يکطرفهزيه آماری دادهتیلتون تعیین شد. تج

 .(Shaaban et al., 2012) انجام شد 9.1نسخه  SASافزار درصد با نرم 5با آزمون توکی در سطح احتمال 

 کاوش کیمیای کرمانتولیدی شرکت ( Foska EC 40.8%) تیمارهای اين آزمايش عبارت بودند از: کلرپايريفوس

پايری هزار، در 5/8به نسبت  هند Krishiتولیدی شرکت  (Ekka SP 20%) يداپرهزار، استامیدر  2به نسبت 

روغن  هزار،در 5/8به نسبت  تولیدی شرکت کاوش کیمیای کرمان( Pyroproxyfen EC10%) فنپروکسی

هزار همراه با در 2يريفوس به نسبت اصد، کلرپدر 5/8به نسبت  شرکت کاوش کیمیای کرمانامولسیون شونده 

فن به نسبت پروکسی پايریدرصد،  5/8هزار همراه با روغن  در 5/8يد به نسبت ادرصد، استامی پر 5/8روغن 

هزار همراه با روغن در 2در هزار، پالیزين به نسبت  2درصد، پالیزين به نسبت  5/8هزار همراه با روغن در  5/8

 تکرار شد. 0932پاشی با آب(. آزمايش به همین ترتیب در سال شاهد )محلولدرصد و  5/8

  C. montrouzieriکفشدوزک  ها روی مراحل زيستيکشاثر حشره
درصد و دوره نوری  15 ±5، رطوبت نسبی درجه سلسیوس 22 ±0ها در شرايط آزمايشگاهی با دمای بررسی   

 Filterاز روش  های مورد آزمايش،کشه اثر حشرهد. برای مطالعساعت تاريکی انجام ش 08ساعت روشنايی و  00

paper residue test  (Michaud & Angela, 2003)  ، ،ها از يك باغ رها استفاده شد. کفشدوزکبا برخی تغییرات

، جمع آوری شده و در شرايط آزمايشگاهی ذکرشده در باال 0935داد شده در غرب شهرستان رامسر در اوايل خر

های نارنج پرورش داده شدند. الروهای کفشدوزک در دو مرحله تیمار شدند. در مرحله اول، الروهای روی نهال

ساعت پس از تعويض جلد  20ساعت پس از خروج از تخم و در مرحله دوم، الروهای سن سوم  20سن اول 

 يكای قرار داده شد. سپس هايی شیشهسانتیمتر کف پتری 2×3. ابتدا يك نوار کاغذ صافی به ابعاد تیمار شدند

پی پی  2888پی پی ام(، پالیزين ) 2888کلرپايريفوس )های کشای حشرهلیتر از غلظت توصیه شده مزرعهمیلی

ب مقطر به عنوان شاهد روی نوار کاغذ و آپی پی ام(  588پروکسی فن )پی پی ام(، پايری 588پرايد )ام(، استامی

الرو نئونات کفشدوزک به صورت انفرادی  28صافی با برج پاشش پاشیده شد. پس از خشك شدن کاغذها، تعداد 

 به عنوان طعمه درون پتری قرار داده شدند. Planococcus citri (Risso)عدد تخم شپشك آردآلود  28همراه با 

 ,Hallajisani)لیل استفاده از شپشك آردآلود، سهولت پرورش آزمايشگاهی آن نسبت به بالشتك مرکبات بود د

سانتی متر(  3کش )قطر ای فاقد حشرههای شیشهساعت، الروهای زنده به درون پتری 20. پس از گذشت (2000

ها غذ صافی قرار داده شدند. برگپوره و تخم شپشك آردآلود روی کا 98های مرکبات حاوی منتقل شده و برگ

صورت روزانه مورد بازديد قرار گرفته و زمان مراحل الروی يادداشت ها بهبار تعويض شدند. پتریهر دو روز يك

گیری آنها اطمینان حاصل روز با هم نگهداری شدند تا از جفت 1شد. پس از خروج حشرات کامل، آنها به مدت 
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پوره و تخم شپشك آردآلود  98های حاوی ت جداگانه در ظروف محتوی برگصورشود. سپس حشرات ماده به

های حاوی تخم کفشدوزک، مورد بازديد روزانه گذاری حشرات ماده، برگقرار داده شدند. از شروع زمان تخم

ی گقرار گرفتند تا طول دوره جنینی محاسبه شود. طول عمر حشرات کامل ماده نیز از زمان خروج از پوسته شفیر

 تا زمان مرگ محاسبه شد. 

 سنجش فعالیت استرازهای عمومي

نفتیل استات  -بتا نفتیل استات و -با استفاده از دو سوبسترای آلفا های آلفا و بتا استراز به ترتیبفعالیت آنزيم   

 گرم  005/8به  NaH2PO4گرم  090/8. برای تهیه محلول نفتیل استات،(van Asperen, 1962)گیری شد اندازه

Na2HPO4  لیتر رسانده شد. با توجه میلی 088(. سپس ترکیب مذکور با آب مقطر به حجم 1اضافه شد )اسیديته

اشی پهای مرکبات، رهاسازی کفشدوزک با رعايت فاصله زمانی پس از سمبه اينکه جهت مديريت بالشتك در باغ

 2888د از دوز توصیه شده ترکیبات مذکور کلرپايريفوس )تواند در کنترل بهتر آفت موثر باشروی بالشتك، می

پی پی ام( به روش  588پروکسی فن )پی پی ام(، پايری 588پرايد )پی پی ام(، استامی 2888پی پی ام(، پالیزين )

Filter paper residue عدد الرو به ازای هر تیمار(  98کفشدوزک ) 9. در اين آزمايش از الروهای سن استفاده شد

استفاده شد زيرا اين الروها از اندازه مناسبی برخوردار بوده و کارايی بیشتری در تغذيه از شپشك آردآلود )به 

موالر )اسیديته  0/8میکرولیتر بافر فسفات  5/002هرالرو به تنهايی در  عنوان طعمه( داشتند )مشاهدات شخصی(.

درجه سلسیوس با دور  0های همگن حاصل در دمای همگن شدند. مخلوط X-100درصد تريتون  0/8( شامل 1

g00888  دقیقه سانتريفیوژ شدند. سپس اليه بااليی محلول )رونشین( به عنوان منبع آنزيم به يك  05به مدت

میکرولیتر بافر  95های حاوی میکرولیتر از اليه بااليی به میکروتیوب 5/02میکروتیوب جداگانه منتقل شد. مقدار 

های اضافه شده و درون هر يك از چاهك X-100درصد تريتون  0/8( شامل 1الر )اسیديته مو 0/8فسفات 

دقیقه  05میلی موالر( به چاهك اضافه شد و به مدت  05/8میکرولیتر سوبسترا ) 25میکروپلیت ريخته شد. سپس 

به  815/8%، (Fluka)شرکت   RR Salt blue-میکرولیتر 58درجه سلسیوس قرار داده شد. مقدار 0در دمای 

نانومتر و برای  058برای آلفا استراز، جذب نوری در  .دقیقه در تاريکی قرار گرفت 28میکروتیوب اضافه شد و 

خوانده  Fax® 3200دقیقه با میکروپلیت ريدر  28دقیقه به مدت  2نانومتر، در فواصل زمانی  508بتا استراز در 

 محاسبه فعالیت ويژه استفاده شد.عنوان ماده استاندارد برای  شد. از نفتول به

 ترانسفراز -سنجش فعالیت آنزيم گلوتاتیون اس

 (CDNB)دی نیتروبنزن  –0، 2کلرو  -0ترانسفراز از معرف  -سنجش فعالیت آنزيم گلوتاتیون اسبه منظور    

میکرولیتر از محلول آنزيم به صورت جداگانه در سه چاهك در  05. مقدار (Habig et al., 1974)استفاده شد 

میکرولیتر گلوتاتیون  088موالر و میلی CDNB 2/0میکرولیتر  088چاهکی ريخته شد، سپس به آن  32میکروپلیت 

 088( اضافه شد. چاهك شاهد شامل 1موالر در اسیديته  0/8موالر در بافر فسفات )میلی 95/08احیاء شده 

بافر فسفات بود. فعالیت  میکرولیتر 05اتیون احیاء شده و میکرولیتر گلوت 088موالر و میلی CDNB 2/0میکرولیتر 

درجه سلسیوس با میکروپلیت  25نانومتر و در دمای  908دقیقه در  28آنزيم به طور مداوم هر دو دقیقه، تا مدت 

خوانده شد. شیب خط رگرسیونی حاصل از افزايش جذب در واحد زمان به عنوان فعالیت اولیه  Fax® 3200ريدر 

( استفاده شد و 1-.cm1-M 9.6) CDNBفعالیت ويژه از ضريب خاموشی برای محاسبه  .آنزيمی در نظر گرفته شد

 گرم پروتئین محاسبه شد. فعالیت ويژه به صورت نانومول بر دقیقه بر میلی
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 گیری غلظت پروتئیناندازه

به کمك آلبومین سرم گاوی  Bradford (1976)ها، از روش غلظت پروتئین موجود در نمونه ةمحاسببه منظور     

 به عنوان پروتئین استاندارد استفاده شد. 

 ها با آزمونهای مربوط به شکارگر به روش تجزيه واريانس يك طرفه و مقايسه میانگینتجزيه آماری داده    

 (.Shaaban et al., 2012) انجام شد 9.1نسخه  SASافزار درصد با نرم 5توکی در سطح احتمال 

 

 بحث و نتايج
 P. aurantiiها روی بالشتك مرکبات کشاثر حشره

نشان  0935های سن اول بالشتك مرکبات در سال کش روی پورهحشرهنتايج تجزيه واريانس اثر تیمارهای   

ز رو 00، (F=10.296; df=18, 26; P<0.0001)روز  1، (F=8.259; df=18, 26; P<0.0001) روز يكداد که 

(F=11.407; df=18, 26; P<0.0001)   روز 20و (F=8.222; df=18, 26; P<0.0001)  پاشی بین بعد از محلول

 ماردرصد تلفات و تیبیشترين  کلرپايريفوس + روغن روز،يك تیمارها اختالف معنی دار وجود داشت. پس از 

، تیمار کلرپايريفوس + روغن روز 20و  00، 1از کمترين درصد تلفات را ايجاد کرد. پس پاشی با روغن محلول

رايد + روغن، پبالشتك داشت، هر چند بین اين تیمار و تیمارهای استامیهای سن اول بیشترين تلفات را روی پوره

 (.0)جدول داری وجود نداشت فن + روغن و پالیزين + روغن، اختالف معنیپروکسیپايری

 

 ،0در  خطای معیار( پوره بالشتك مرکبات±های مختلف روی درصد تلفات )میانگینکشتاثیر حشره - 1 جدول

 0935طبیعی در سال  شرايط در سمپاشی از پس روز 20و  00، 1
Table 1. Effect of different insecticides on percentage mortality (mean±SE) of orange pulvinaria 

nymphs at 1, 7, 14 and 21 days after spray at natural conditions in 2016. 

 Efficiency (%)    
Concentration 

(%) 
Pesticides                  

21 days after 

treatment 

14 days after 

treatment 

7 days after 

treatment 

1 day after 

treatment 
  

67±1.8b 67±1.2b 65±2. 3bc 39±1.5bcd 0.2 Chlorpyrifos 

47±1.7c 45±1.5c 40±1.9d 24±2.2e 0.5 Oil 
74±1.7b 64±2.6b 64±2.3bc 31±0.6de 0.05 Pyriproxyfen 

66±2.4b 64±2.7b 58±0.9c 24±2.1e 0.2 Palizin 

72±1.5b 68±2.9b 68±2.5b 38±1.7cd 0.05 Acetamiprid 

90±0.6a 86±1.2a 85±2.0a 54±1.5a 0.2+0.5 Chlorpyrifos+oil 

87±1.5a 82±1.5a 81±1.9a 42±1.9bc 0.05+0.5 Pyriproxyfen+oil 

90±1.5a 87±2.7a 82±0.8a 47±2.1b 0.05+0.5 Acetamiprid+oil 
83±1.8a 83±2.1a 82±1.8a 39±1.7bcd 0.2+0.5 Palizin+oil 

Means with the same letters in each column are not significantly different (Tukey test, P<0.01). 

 

 ;F=10.444) روز يكکه   نیز مشخص نمود 0932کش در سال نتايج تجزيه واريانس اثر تیمارهای حشره  

df=18, 26; P<0.0001) ،1 روز (F=15.556; df=18, 26; P<0.0001) ،00  روز(F=12.222; df=18, 26; 

P<0.0001)  روز 20و (F=11.889; df=18, 26; P<0.0001) دار وجود پس از سمپاشی، بین تیمارها اختالف معنی

را ايجاد  کمترين درصد تلفاتروغن  درصد تلفات و تیماربیشترين  روغنکلرپايريفوس+ روز،يك داشت. پس از 

ن+روغن فپروکسیپايری و پريد+روغناستامی، روغنهای کلرپايريفوس+روز، بین تیمار 20و  00، 1از بعد کردند. 

 (.2 بود )جدول سمپاشی با روغن تیمار داری وجود نداشت و کمترين تلفات درروغن، اختالف معنیو پالیزين+
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 ،0در  خطای معیار( پوره بالشتك مرکبات±های مختلف روی درصد تلفات )میانگینکشتاثیر حشره - 2 جدول

 0932طبیعی در سال  شرايط در سمپاشی از پس روز 20و  00، 1

Table 2. Effect of different insecticides on percentage mortality (mean±SE) of orange pulvinaria 

nymphs at 1, 7, 14 and 21 days after spray at natural conditions in 2017. 

Efficiency (%) 
Concentration 

(%)  
Pesticides 21 days after 

treatment 
14 days after 

treatment 

7 days after 

treatment 

1 day after 

treatment 
65±2.0b 65±1.6b 63±1.5b 36±2.1cde 0.2 Chlorpyrifos 
51±1.2c 49±1.2c 45±2.0c 26±0.9f 0.5 Oil 
69±1.8b 62±2.9b 65±1.7b 31±1.5def 0.05 Pyriproxyfen 
64±2.9b 66±2. 2b 65±4. 7b 40±1.2bdc 0.05 Acetamiprid 
66±2.3b 61±2.8b 62±2.0b 28±1.9ef 0.2 Palizin 

89±1.5a 86±1.2a 86±0.8a 53±0.8a 0.2+0.5 Chlorpyrifos+oil 

91±1.2a 85±2.1a 82±0.9a 41±1.9bc 0.05+0.5 Pyriproxyfen+oil 

91±1.7a 85±2.0a 83±1.8a 46±2.9b 0.05+0.5 Acetamiprid+oil 

83±2.5a 82±2.0a 82±1. 8a 34±1.7cde 0.2+0.5 Palizin+oil 

Means with the same letters in each column are not significantly different (Tukey test, P<0.01). 

 

های سن اول روی پوره کش( اعمال تیمارهای حشره0932و  0935های نتايج تجزيه مرکب دو ساله )سال

 ;F=11.810; df=32, 53) روز 1، (F=9.215; df=32, 53; P<0.0001) روز يكبالشتك مرکبات نشان داد 

P<0.0001) ،00 روز (F=12.245; df=32, 53; P<0.05)  روز 20و (F=9.349; df=32, 53; P<0.0001 ) بعد از

درصد  بیشترين روغن + کلرپايريفوس روز، يكدار وجود داشت. پس از پاشی بین تیمارها اختالف معنیمحلول

های روز، تیمار 20و  00، 1کمترين درصد تلفات را داشت. پس از سمپاشی با روغن  تلفات و تیمار

د تلفات و درصروغن بیشترين فن+روغن و پالیزين+پروکسیيریاروغن، پپرايد+استامی، روغنکلرپايريفوس+

  (.9کمترين درصد تلفات را نشان دادند )جدول  سمپاشی با روغن، تیمار

 

 در خطای معیار( پوره بالشتك مرکبات±های مختلف روی درصد تلفات )میانگینکشتاثیر حشره – 3 جدول

 .0932و  0935های طبیعی در سال شرايط در سمپاشی از پس روز 20و  00، 1 ،فواصل زمانی يك

Table 3. Effect of different insecticides on mortality percentage (mean±SE) of orange pulvinaria 

nymphs 1, 7, 14 and 21 days after spraying under natural conditions in 2016-2017. 
    Efficiency (%) 

Concentration 

(%) 
Pesticides 21 days after 

treatment 
14 days after 

treatment 
7 days after 
treatment 

1 day after 
treatment 

66±1.9c 66±0.9b 64±1.9bc 38±1.8d 0.2 Chlorpyrifos 
49±1.5d 45±1.3c 43±1.9d 25±1.5f 0.5 Oil 
72±1.7c 63±1.7bb 65±2.1bc 31±1.1de 0.05 Pyriproxyfen 
66±2.4c 62±1.8b 60±1.5c 26±2.0ef 0.2 Palizin 

69±2.3c 67±2.5b 67±3.7b 39±1.5dc 0.05 Acetamiprid 
90±1.a 86±1.2a 85±2.1a 53±1.8a 0.2+0.5 Chlorpyrifos+oil 

89±1.3ab 84±1.8a 82±0.9a 42±1.4bc 0.05+0.5 Pyriproxyfen+oil 

90±1.5a 86±1.5a 83±1.3a 47±2.5b 0.05+0.5 Acetamiprid+oil 

83±2.1b 82±2.1a 82±1.8a 37±1.7cd 0.2+0.5 Palizin+oil 

Means with the same letters in each column are not significantly different (Tukey test, P<0.01).       

 

ها، خاصیت کشندگی آنها را افزايش داد. بنابراين کشطبق نتايج تحقیق حاضر، افزودن روغن به هر يك از حشره

ها استفاده کشحشرهشود از ترکیب روغن با برای کنترل بهتر آفت و کاهش مصرف سموم شیمیايی، توصیه می

 گزارش کردند که کاربرد ماالتیون باShahnazari Aval (2013) های حاصل از تحقیق حاضر، شود. همسو با يافته

های سن يك و سه بالشتك مرکبات در شرايط صحرايی نسبت ترتیب روی پورهروغن و بوپروفزين با روغن به 

در  کش پالیزين در ترکیب با روغنصابون حشرهثرتر عمل کردند. ها به تنهايی مؤکشبه کاربرد هر يك از حشره

ای ههای سن يك بالشتك را کنترل کرد. نتايج بررسی غلظتدرصد پوره 08روز بعد از کاربرد، بیش از  20و  00، 1
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 و  Tinocallis kahawaluokalani (Kirdkaly)در هزار صابون پالیزين روی شته درختچه توری، 5/2و  2، 5/0

 Gholamzadeh-Chitgarتوسط  در شرايط آزمايشگاه،  Harmonia axyridis (Pallas)کفشدوزک شکارگر آن،

د. شها درصد تلفات روی شته 35و  38، 2/02 ترتیب باعثکش بههای اين حشرهنشان داد که غلظت (2017)

شدن مدت نشو و نمای کفشدوزک روز(، باعث طوالنی2/02روز( نسبت به شاهد )5/01درهزار پالیزين ) 2تیمار 

بعد از سمپاشی علیه  C. montrouzieri شد. تحقیق ما نیز، نتايج اين بررسی را تايید کرد. رهاسازی کفشدوزک

 ,Hallajisani)ها شد درصد تلفات در اين پوره 02های سن يك بالشتك مرکبات با پالیزين و روغن باعث پوره

 کند.رل موثر بالشتك با استفاده از پالیزين را تايید می، که نتايج بررسی ما نیز کنت(2018

 اثر تیمارها روی طول دوره مراحل مختلف زيستي کفشدوزک

 C. montrouzieriکش روی مراحل مختلف زيستی کفشدوزک نتايج تجزيه واريانس اعمال تیمارهای حشره   

 ,F=0.62; df=145) داری داشتمعنی مشخص نمود که طول دوره جنینی کفشدوزک در تیمارهای مختلف تفاوت

149 P<0.0001) ترين زمان تفريخ را روز، طوالنی 09/0. تخم کفشدوزک در اثر کاربرد کلرپايريفوس با میانگین

بر (. 0عبارت ديگر، کلرپايريفوس بیشترين اثر منفی را روی دوره تفريخ تخم حشره داشت )جدول داشت. به

 C. montrouzieriکفشدوزک  هایفن باعث نابارور شدن تخمپروکسیپايری Planes et al. (2013)اساس اظهارات 

 شود.می

 ;F=0.46) دار داشتندهای مورد آزمايش روی طول دوره الروی سن يك کفشدوزک نیز اثر معنیکشحشره   

df=145, 149; P<0.0001) روز( و  08/5پروکسی فن )با میانگین پايری. الروهای سن يك تیمار شده با

(. 0ترين دوره الروی را سپری کردند )جدول ترين و کوتاهروز( به ترتیب طوالنی 19/2کلرپايريفوس )با میانگین 

 ;F=0.414253; df=145, 149) کش روی طول دوره الروی سن دو کفشدوزکاثر تیمارهای مختلف حشره

P<0.0001 )ن )با پروکسی ف پايریترين طول دوره مربوط به الروهای تیمار شده با نیز مشخص نمود که طوالنی

روز( بود. هر  32/2ترين آن مربوط به الروهای تیمار شده با کلرپايريفوس )با میانگین روز( و کوتاه 89/5میانگین 

(. طول 0جدول داری وجود نداشت )روز( اختالف معنی 09/9چند بین اين تیمار و تیمار پالیزين )با میانگین 

 ;F=0.450805) داری داشتنددوره الروی سن سه کفشدوزک نیز در تیمارهای مورد آزمايش اختالف معنی

df=145, 149; P<0.0001) ن پروکسی فن )با میانگی پايری. میانگین طول دوره رشدی الروهای سن سه در تیمار با

دار با استامی پرايد روز( بدون اختالف معنی 29/9یانگین ترين و در تیمار با کلرپايريفوس )با مروز( طوالنی 81/2

(. طول دوره الروی در سن چهارم کفشدوزک تیمار 0ترين به دست آمد )جدول روز(، کوتاه 99/9)با میانگین 

 یزين واين افزايش با تیمارهای پالکه حالیپروکسی فن نسبت به ساير تیمارها افزايش يافت در  پايریشده با 

، استامی پرايد طول دوره الروی سن (F=0.46; df=145, 149; P<0.0001)داری نشان نداد ختالف معنیشاهد ا

مجموع دوره الروی )از سن اول تا داری با تیمار کلرپايريفوس نداشت. چهارم را کاهش داد، ولی اختالف معنی

 21/09در تیمار کلرپايريفوس با میانگین  ترين وروز، طوالنی 89/22فن با میانگین پروکسیپايریچهارم( در تیمار 

روز( و  31/00. تیمارهای پالیزين )با میانگین (F=1.756; df=145, 149; P<0.0001) ترين زمان بودروز، کوتاه

 کش کلرپايريفوسنتايج مشخص نمود که حشرهروز(، در يك گروه قرار گرفتند.  52/00)با میانگین استامی پرايد 

کلرپايريفوس  Planes et al. (2013)طبق گزارش تر شدن دوره الروی کفشدوزک داشت. در کوتاهبیشترين اثر را 

اثرات منفی نتايج بررسی ما نیز  که تاثیر منفی دارد C. montrouzieriروی مراحل رشدی نابالغ کفشدوزک 

 .را تايید کردکلرپايريفوس روی مراحل نابالغ اين کفشدوزک 
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 ,F=13.75494; df=145) داری داشتماده کفشدوزک در تمام تیمارها اختالف معنیطول عمر حشرات کامل    

149; P<0.0001)ترين آن در روز(، و کوتاه 28/32ترين عمر حشرات ماده در تیمار شاهد )با میانگین . طوالنی

oafalotMos ضر،های تحقیق حا(. همسو با يافته0روز( ثبت شد )جدول  58/59تیمار کلرپايريفوس )با میانگین 

 
. (2012)et al کش کلرپايريفوس، اثرات منفی روی مراحل نابالغ کفشدوزکنشان دادند که تماس با باقیمانده حشره 

C. montrouzieri داشت. Alvandy et al. (2013) کش فسفره ديازينون ی حشرهنشان دادند که غلظت زيرکشنده

پاشی مستقیم استامی پرايد شد. بررسی سم C. montrouzieri موجب کاهش طول عمر حشرات کامل کفشدوزک

روی حشرات  تلفات درصد 088کش نشان داد که اين حشره C. montrouzieri روی حشرات ماده کفشدوزک

. در مطالعه ديگر گزارش شد که ايمیداکلوپريد و آبامکتین باعث کاهش طول (Hallajisani, 2018) ايجاد کردماده 

. بررسی اثرات مستقیم (Khani et al., 2012) شدند C. montrouzieri ات ماده کفشدوزکعمر و بقای حشر

شرات يد، بوپروفزين، کلوتیانیدين و دينوتفورون روی حافن، استامی پرهای بوپروفزين، پايری پروکسیکشحشره

 28تا  08اثر را )فن کمترين مشخص نمود که بوپروفزين و پايری پروکسی C. montrouzieriبالغ کفشدوزک 

درصد  088 ،ساعت 00يد، کلوتیانیدين و دينوتفورون بعد از اساعت داشتند. اما استامی پر 00درصد( بعد از 

. بررسی ما نیز نشان داد که پايری پروکسی فن، اثرات منفی (Raymond & Dickinson, 2006) تلفات ايجاد کردند

 (. 0داشت )جدول  C. montrouzieri کمتری نسبت به استامی پرايد، روی حشرات ماده

 

خطای معیار( دوره رشدی نابالغ و طول عمر حشره ماده ±های مختلف روی میانگین )کشتاثیر حشره -4جدول 

 Cryptolaemus  montrouzieri)روز( کفشدوزک 
Table 4. Effect of different insecticides on mean (±SE) developmental times and female longevity 

(days) of Cryptolaemus montrouzieri 
Female lon-

gevity 

Overal in-

stars 
4th instar 3rd instar 2nd instar 1st instar Incubation Treatments 

75.10±0.61 c 14.97±0.29c 5.03±0.12ab 3.86±0.13b 3.13±0.09 c 2.93±0.12 bc 5.57±0.11c Palizin 

53.50±0.46 e 13.67±0.19d 4.73±0.12bc 3.23±0.10c 2.96±0.12c 2.73±0.12 c 8.13± 0.14a Chlorpyrifos 

82.73±0.68 b 22.03±0.28a 5.13±0.14a 6.07±0.14 a 5.03±0.13 a 5.80±0.14 a 5.87±0.15 bc Pyriproxyfen 

69.40±0.40 d 14.56±0.21c 4.50±0.10c 3.33±0.09 c 3.67±0.12 b 3.13±0.14 b 6.23±0.16 b Acetamiprid 

96.60±0.97 a 15.66±0.24b 5.06±0.12ab 4.00±0.14 b 3.56±0.17b 3.13±0.11b 4.80±0.14 d Control 

Means with the same letters in each column are not significantly different (Tukey test, P<0.01). 

 

)حاوی  Azatinهای گیاهی و ترکیب ، روغن(M-Pede) کش گیاهیهای حشرهصابون نتايج استفاده از  

یبات ترکمشخص کرد که  کش کارباريل روی چهار گونه کفشدوزک شکارگرآزاديراکتین( در مقايسه با حشره

 ,Smith & Krischik) ها داشتندروی کفشدوزک های گیاهی تلفات کمتری در مقايسه با کارباريلگیاهی و روغن

 Serangium japonicum Chapin مطالعه اثرات زيرکشنده ايمیداکلوپرايد )کنفیدور( روی کفشدوزک. (2000

 Bemisia tabaci مشخص نمود که میزان رشد، ظرفیت تولید مثل کفشدوزک و میزان تغذيه از سفیدبالك 

Genaddius نسبت به تیمار شاهد کاهش يافت (He et al., 2012) . 

 سنجش فعالیت استرازهای عمومي
 و بتا استراز (F=26.42; df=30, 34; P<0.0001) نتايج اثر تیمارهای مختلف روی فعالیت آنزيم آلفا استراز  

(F=4.55; df=30, 34; P<0.0054) الروهای سن سوم کفشدوزک C. montrouzieri  مشخص نمود که در اغلب

(. بیشترين و کمترين فعالیت آنزيم آلفا استراز 0داری وجود داشت )شکل موارد بین تیمارها و شاهد اختالف معنی

فن و کلرپايريفوس بود. بین تیمارهای پالیزين، استامی پرايد و شاهد اختالف پروکسی پايریبه ترتیب در تیمار 

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1603/0022-0493-93.3.732
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دهد شان میفن نسبت به شاهد نپروکسی پايریبیشتر بودن فعالیت آلفا استراز در تیمار  ،نشدداری مشاهده معنی

کش و به منظور خنثی کردن اثرات سمی آن بر فیزيولوژی بدن که الرو کفشدوزک در پاسخ به تیمار با اين حشره

 دار بین شاهد وم اختالف معنیخود، سطح فعالیت آنزين آلفا استراز خود را افزايش داده است. با اين حال، عد

نزيم آلفا کش، از آدهد که حشره به منظور مقابله با اثرات اين دو حشرهيد نشان میاتیمارهای پالیزين و استامی پر

اعث کاهش يد بافن، کلرپايريفوس و استامی پرپايری پروکسیهای کشکاربرد حشرهکند. استراز استفاده نمی

شکل داری روی فعالیت بتا استراز نداشت )کفشدوزک شد، با اين حال، پالیزين اثر معنی فعالیت بتا استراز الرو

ايی مورد های شیمیکش(. اين نتايج نشان دهنده کاهش فعالیت ويژه بتا استراز الرو اين شکارگر در تیمار حشره0

فن در روکسیشد. استفاده از پايری پباکش پالیزين بر میزان فعالیت اين آنزيم میاستفاده و عدم تاثیر تیمار حشره

های آلفا و بتا استراز شد باعث افزايش فعالیت آنزيمChilo suppressalis (Walker) برخی حشرات مانند 

(Mirhaghparast et al., 2014) شان را ن آزمايش مورد حشره استراز آلفاهای که نتايج بررسی ما نیز افزايش آنزيم

 زدای سن شکارگرهای سم، ديازينون و فنیتروتیون روی آنزيمهای کلرپايريفوسدهد. بررسی حشره کشمی

Andrallus spinidens Fabricius های استراز، مشخص نمود که هر سه ترکیب باعث کاهش فعالیت آنزيم

 که ،(Gholamzadeh-Chitgar et al., 2015)ترانسفراز و استیل کولین استراز سن شکارگر شدند گلوتاتیون اس

را تايید  C. montrouzieri فعالیت آنزيم آلفا استراز کفشدوزکاثرات منفی کلرپايريفوس روی نتايج بررسی ما نیز 

راز داری روی فعالیت آلفا و بتا استکش گیاهی پالیزين تاثیر معنی. با اين حال، در تحقیق حاضر حشرهکندمی

متابولیکی در الروهای تیمار شده با پالیزين نسبت به الروهای نداشت. به عبارت ديگر، احتمال بروز مقاومت 

 های شیمیايی به ويژه کلرپايريفوس، بیشتر است.کشتیمار شده با حشره

 ترانسفراز-سنجش فعالیت گلوتاتیون اس

 ترانسفراز الرو سن سوم کفشدوزک-نتايج اثر تیمارهای مختلف روی فعالیت آنزيم گلوتاتیون اس   

 C. montrouzieri های مورد آزمايش باعث کاهش فعالیت اين آنزيم شدند کشمشخص نمود که تمام حشره

(F=65.64; df=30, 34; P<0.0001) با اين حال، در بین تیمارهای مورد آزمايش، تیمار پالیزين و پايری پروکسی .

(. با 0بیشترين اثر کاهشی را روی فعالیت اين آنزيم داشتند )شکل  يدااستامی پر فن کمترين اثر کاهشی و تیمار

ابراين اين داری نداشت، بنتوجه به اينکه میزان فعالیت آلفا استراز بین تیمار استامی پرايد و شاهد اختالف معنی

باال  ا در سطحکش، فعالیت آنزيم آلفا استراز خود راحتمال وجود دارد که حشره در پاسخ به تیمار با اين حشره

سفراز تران-توان چنین اذعان نمود که مهار يا کاهش فعالیت گلوتاتیون اسحفظ کرده است. به عبارت ديگر می

رپايريفوس، های کلشکبررسی حشرهيد با افزايش تولید آنزيم آلفا استراز جبران شده است. ادر تیمار استامی پر

مشخص  Apis mellifera L ،عسل زنبور ترانسفراز-گلوتاتیون اسو دلتامترين روی فعالیت آنزيم  استامی پرايد

که نتايج تحقیق حاضر ( Nabti et al., 2014)روی فعالیت اين آنزيم اثر منفی داشتند  اد شدهينمود که ترکیبات 

 . کندد میترانسفراز کفشدوزک تايیگلوتاتیون اسيد را روی فعالیت انیز اثر منفی کلرپايريفوس و استامی پر
 

 



 0930, 93 (9شناسی ايران، )نامه انجمن حشره
103 

 

 

 

 

 
های گلوتاتیون اس خطای معیار( فعالیت آنزيم ±کش روی میانگین )اثر تیمارهای مختلف حشره -1شکل 

های با حروف . میانگینCryptolaemus montrouzieriترانسفراز، آلفا و بتا استراز الرو سن سوم کفشدوزک 

 (.P < 0.05دار هستند )توکی، متفاوت دارای اختالف معنی
Fig. 1. Effect of different insecticide treatments on activity (mean ±SE) of glutathione S-transferase, 

alpha, and beta-esterases enzymes in third instar larvae of Cryptolaemus montrouzieri. The means with 

different letters are significantly different (Tukey, P < 0.01). 

 

های نشان داد که سطوح فعالیت آنزيم C. montrouzieriهای سم زدای الرو نتايج به دست آمده از فعالیت آنزيم

تمال مورد آزمايش بود. بنابراين، احهای کشفن بیشتر از ساير حشرهپايری پروکسیسم زدا در تیمار پالیزين و 
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باشد. يد میاکش بیشتر از کلرپايريفوس و استامی پردو حشره بروز مقاومت متابولیکی اين شکارگر نسبت به اين

پايری ر تیمار ترانسفراز د-با عنايت به افزايش فعالیت آلفا استراز و کاهش فعالیت بتا استراز و گلوتاتیون اس

یشتر از بفن، احتمال بروز مقاومت متابولیکی بر پايه استفاده از آنزيم آلفا استراز در الرو اين شکارگر پروکسی

فن کمترين اثر سوء را بر مراحل الروی نشان داد که تیمار پايری پروکسی 0باشد. نتايج جدول ساير تیمارها می

تر از تیمار شاهد بود. با اين حال، اين کفشدوزک دارد، به طوری که در اين تیمار طول دوره الروی حتی طوالنی

نفی دهد که اين حشره کش اثرات ممار کلرپايريفوس نشان میبیشترين میزان کاهش فعالیت آلفا استراز در تی

 9کفشدوزک دارد. نتايج مربوط به تاثیر تیمار کلرپايريفوس روی دوره الروی سن  9شديدتری روی الرو سن 

ی رغم تاثیر کشندگی باالی کلرپايريفوس روباشد. بنابراين، علی( نیز مويد اين مطلب می0اين کفشدوزک )جدول 

مرکبات، به دلیل اثرات منفی قابل توجهی که روی الرو اين شکارگر دارد در مديريت تلفیقی آفت توصیه  بالشتك

 گردد.نمی

 گیری نهايينتیجه
ی مورد شیمیاي هایکشدر مقايسه با حشره کش پالیزينبر اساس نتايج به دست آمده از تحقیق حاضر، حشره

روغن( در کنترل بالشتك مرکبات، اثرات منفی کمتری روی مراحل ، عالوه بر کارايی موثر )همراه با آزمايش

ويژه دوره جنینی و طول عمر حشرات کامل ماده داشت. عالوه بر اين، با توجه به عدم زيستی کفشدوزک، به

 کاهش فعالیت آلفا و بتا استراز الرو کفشدوزک در تیمار پالیزين و همچنین تاثیر منفی کمتر آن روی فعالیت آنزيم

پالیزين  کش گیاهیتوان از حشرهمیهای شیمیايی مورد آزمايش، کشگلوتاتیون اس ترانسفراز در مقايسه با حشره

ون از آنجا که صاب عالوه بر اين،های مديريت تلفیقی بالشتك مرکبات استفاده نمود. همراه با روغن در برنامه

سوزی بر روی درختان مرکبات د خاصیت گیاهخطر بوده و فاقکمکش پالیزين از لحاظ زيست محیطی حشره

در هزار پالیزين را به تنهايی يا همراه با روغن امولسیون شونده به عنوان  2 غلظتتوان می بر اين اساسباشد، می

  يك جايگزين مناسب برای سموم شیمیايی موجود جهت کنترل بالشتك مرکبات توصیه نمود. 

 

 سپاسگزاری
ای هدانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه گیالن و مديريت محترم پژوهشکده مرکبات و میوهپزشکی از گروه گیاه

 گردد.نیمه گرمسیری رامسر به خاطر همکاری در اجرای اين پژوهش قدردانی می
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