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 چکیده:

سبز گندم،  هدف:  ست که  Schizaphis graminum (Rondani)شته  یکی از آفات مهم گندم ا

کند. کفشووودوز  زا، تولید این محصوووول را محدود میهای بیماریبا تغذیه از گیاه و انتقال ویروس

ها بوده و توانایی باالیی در از شکارگرهای مهم شته Hippodamia variegata (Goeze)شکارگر 

ای دارد. بیل محصووووالت با ی، زراعی و گلخانههای زراعی مختلف از قها در اکوسوووی وووتمکنترل آن

از مقاومت بیوشیمیایی استفاده کنند که در  ممکن است حشرات در مواجه شدن با ترکیبات شیمیایی

در شووود. کش قبل از رسوویدن به جایگاه تاریر، توسوو  ی  یا نندین آنزیم مختلف  نیی میآن آفت

ضر، ارر  لظت سی حا شنده دو آفتبرر شته کهای زیرک شرات کامل   .Sش تیاکلوپرید و افوریا روی ح

graminum   و الرو سن سوم کفشدوزH. variegata .ارزیابی شد 

سی پژوهش:روش کش به های گندم در محلول حشوورهور کردن برگها با  وطهسوونجیزی ووت شنا

شته روی آن 10مدت  کاربرد موضعی  با H. variegataها و در مورد رانیه و قرار دادن حشرات بالغ 

این  30LCو  10LC یکشندهزیر هایانجام شدند. ارر  لظت ی سن سومروی سطح پشتی شکم الروها

شره شته دو ح شیمیایی  شدوز  درکش روی پارامترهای جدول زندگی و بر ی پارامترهای بیو  و کف

سل یوس، رطوبت ن بی  27±2دمای  صد و دوره نوری  65 ±10درجه  شنایی و  16در  8ساعت رو

نیز با روش ارائه شووده توسوو  روی کفشوودوز  ها کشسوواعت تاریکی بررسووی شوود. اررات جانبی آفت

  ( تخمین زده شد.IOBCالمللی کنترل بیولوژی  )سازمان بین
و  7/212های تیاکلوپرید و افوریا برای شوووته به ترتی  کشحشوووره 50LCمقادیر   :هایافته

نتایج ام به دسوووت آمد. پیپی 3/713و  3/730کفشووودوز  به ترتی  ام و برای پیپی 9/203

شته  شرات کامل  شره مورد آزمایش و طول عمر ح شان داد که میزان زادآوری در هر دو ح ن

داری در مقای ه با شاهد کاهش یافت. در میان نیها به طور معکشسبز گندم در تیمار با آفت

ترین ترکی  مورد آزمایش کش افوریا سمیآفت (30LCدرصد ) 30کشنده زیرتیمارها،  لظت 

(، نرخ 0R(، نرخ  الص تولیدمیل )rبود. مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت )روی هر دو حشووره 

کش در تیمارهای هر دو آفت (λ( و نرخ متناهی افزایش جمعیت )GRRنا الص تولیدمیل )

 10LCحشرات مورد آزمایش در تیمارهای  rترین مقدار کمدر مقای ه با شاهد کاهش یافتند. 

کش تیاکلوپرید ، هر دو تیمار حشرهIOBCبندی مربوط به افوریا بود. بر اساس طبقه 30LCو 



 ایو افور دیاکلوپریت رکشندهیاررات ز  2

 

کش حشووره 30LCتیمار ارر زیان بود. عالوه بر این، افوریا روی کفشوودوز  بی 10LCو تیمار 

روی فعالیت آنزیم  های مورد آزمایشکشحشره هایسمی بود. تیمارافوریا روی کفشدوز  کم

شره ارر معنی ستراز هر دو ح شتآلفا ا ستراز ندداری ندا  .H. همچنین روی فعالیت آنزیم بتا ا

variegata شت ولی فعالیت آنزیمی نیز ارر معنی  30LC در تیمار S. graminumداری ندا

تران فراز -استیل کولین استراز و گلوتاتیون اسافوریا و تیاکلوپرید افزایش یافت. فعالیت آنزیم 

H. variegata داری با شووواهد نداشوووتند. فعالیت گلوتاتیون همه تیمارها ا تالف معنی در

افزایش کش هر دو حشووره 30LCسوواعت پا از تیمار با  24تران ووفراز شووته سووبز گندم -اس

  یافت.
منفی روی  تاریرکش افوریا و تیاکلوپرید طبق نتایج این مطالعه، دو آفت گیری:نتیجه

 10LC های لظت ،داشتند. بنابراین S. graminumپارامترهای دموگرافی  و بیوشیمیایی 

استفاده نمود.  S. graminum کنترل شتههای توان در برنامهرا می تیاکلوپرید 30LCافوریا و 

زیان بی H. variegata کفشدوز برای  IOBCبندی همچنین این دو تیمار بر اساس طبقه

 زدای این شکارگر نداشتند.های سمو ارری روی فعالیت آنزیم بوده
یدی:واژه یی، Hippodamia variegata  های کل میووا ی یوشووو ب ررات   Schizaphis، ا

graminum ،تیاکلوپرید، افوریا ،IOBC  
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

از تیره  الت بوده و به  اطر سازگاری  ایلپه ی گیاهی ( .Triticum aestivum Lگندم )

باال با شرای  مختلف آب و هوایی، امکان نگهداری طوالنی مدت، سهولت کشت و  یره اهمیت 

(. در ایران 1392آنت و همکاران، ؛ 1383دارد )حیدری و نرا ی، در تامین  ذای ان ان ب زایی 

بخش و پورمیرزا، باشد )تاجترین سطح زیرکشت را بین محصوالت کشاورزی دارا میگندم بیش

 ،و در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت بودهاز گزند آفات مصون ن مهم(. این محصول 1382

از حشرات  زیادیهای گونه ،. در حال حاضرزنندمیصادی اقتطیف وسیعی از آفات به آن   ارت 

ها شته اقتصادی دارند. اهمیتها درصد آن 10ولی از این تعداد فق   ،کننداز این گیاه تغذیه می

به ویژه نرخ تولیدمیلی باال و مانی ترین آفات  الت ه تند و به دلیل عواملی همچون زندهاز شایع

 .(Carver, 1989) شوندعث کاهش عملکرد محصول میبا ،در  یاب دشمنان طبیعی

یکی از آفات جهانی  الت در آمریکا،  Schizaphis graminum (Rondani)شته سبز گندم، 

عوامل و انتقال  گیاهان میزبانباشد. این آفت از طریق تغذیه م تقیم از اروپا، آسیا و آفریقا می

(. Blackman and Eastop, 2006) شودصادی میاقت   ارتایجاد منجر به زای ویروسی بیماری

سب   شکی و پژمردگی محصول  ،از طریق مکیدن شیره بذرهای تازه تشکیل شده شتهاین 

شته سبز گندم دشمنان طبیعی مختلفی دارد که هر کدام (. van Emden et al. 2007شود )می

در پایین آوردن تراکم جمعیت این آفت به نحوی نقش دارند. در میان این دشمنان طبیعی، 

ها ه تند مکنده از قبیل شته-زنندهها شکارگرهای مهمی در کنترل بیولوژی  آفات کفشدوز 

(Cabral et al. 2008  کفشدوز .)Hippodamia variegata (Goeze) فاژ با ی  شکارگر پلی

باالی  توانایی اطر اندازه کون ، ه این کفشدوز  ب(. Franzmann, 2002جهانی است ) پراکنش
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 ،باال، سازگاری با شرای  محیطی مختلف و ظرفیت تولیدمیلی باالی ج تجوگری، قدرت ایتغذیه

 ,Kontodimas and Stathas) دارددر شرای  مزرعه و گلخانه ها نقش مهمی در کنترل شته

2005.) 

. در ایران مصرف استشیمیایی  هایکشحشرهاز استفاده  ،هاکنترل شتهترین روش متداول

که  دهدمینشان  1385مختلف باال بوده و آمار منتشر شده در سال  هایکشحشرهسرانه 

ترین درصد مصرف را به  ود ا تصاص بیش ،هزار تن 25ها به میزان کشها پا از علفکشحشره

 شود،های شیمیایی اجتناب کشاز کاربرد آفت باید تا حد امکان(. Zand et al. 2007اند )داده

زیرا باعث توسعه مقاومت   طر وارد شدن   ارت اقتصادی وجود داشته باشد،مگر در مواقعی که 

 Mingjingشوند )زی ت میمحی   آلودگینابودی دشمنان طبیعی و های آفات، و طغیان در گونه

et al. 2003ی استفاده رویه(. وزارت جهاد کشاورزی به منظور جلوگیری از تاریر سوء و افزایش بی

 Heidari) محدود نمایداین ترکیبات را  کاربرد های شیمیایی، موظف شده است کهکشاز آفت

et al. 2006ر شیمیایی، استفاده از دشمنان طبیعی های جایگزین  یترین روش(. یکی از مهم

آفات است که در دو دهه ا یر مطالعات در این زمینه افزایش یافته است. عواملی از قبیل سهولت 

ها در کنترل کارایی باالی آندر آزمایشگاه و  ی دشمنان طبیعیهان بی پرورش بعضی از گونه

 (.Jervis and Kidd, 1996کنترل بیولوژی  شده است )روش باعث گ ترش آفات، 

از ترکیبات شیمیایی که در برابر آفات مورر بوده و برای دشمنان طبیعی به ن بت ایمن  باید

های مناس  در کنترل کش(. در میان حشرهMohaghegh et al. 2000باشد استفاده نمود )

به  2و افوریا ( et alPurhematy .2013کش نئونیکوتینوئیدی )به عنوان شته 1ها، تیاکلوپریدشته

برای کنترل آفات جونده و مکنده روی ( Nikolova et al. 2018)کش ترکیبی عنوان حشره

                                                                                                                  
1 Thiacloprid 
2 Eforia 
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 محصوالت مختلف گزارش شده است.

ها و کاهش کشبرای فعالیت دشمنان طبیعی، کاهش مصرف حشرهمناس  فراهم کردن شرای  

 ،از دشمنان طبیعی 1(. حفاظت et alAmor ,.2012ها است )کشگ ترش مقاومت به حشره

باشد و هدف آن مراقبت و نگهداری جمعیت ترین روش در کنترل بیولوژی  آفات میکاربردی

ها روی آفات و کش(. ارزیابی ارر حشره1386دشمنان طبیعی در اکوسی تم است )معینی نقده، 

در  هالوژی  آنان کشندگی، اررات فیزیوو عالوه بر میزبوده ها باید همه جانبه دشمنان طبیعی آن

ها با روش معمول کشبررسی تاریر حشره ،. در نتیجهگرفته شودهای زیرکشنده نیز در نظر  لظت

شناسی شود، کافی نی ت. روش سمسنجی که در آن فق  میزان تلفات آفات بررسی میزی ت

نیز  زندگیرا روی پارامترهای جدول ها کشارر کشندگی، اررات حشره بررسی دموگرافی  عالوه بر

 Chi andکند )فراهم می را جمعیت حشره یگیرد و اطالعات کاملی از بقا و نشوونمادر نظر می

Yang, 2003با ترکیبات شیمیایی از سه ساز و کار مقاومت بیوشیمیایی،  ه(. حشرات در ارر مواجه

 ،ر حشراتترین نوع مقاومت د(. مهمPedigo, 2004کنند )فیزیولوژیکی و رفتاری استفاده می

  یا نند کش قبل از رسیدن به جایگاه هدف توس  یمقاومت بیوشیمیایی است که در آن آفت

ساز مقاومت تواند زمینههای د یل در این نوع مقاومت مید. تنوع آنزیمشوآنزیم مختلف  نیی می

 ،(. در مقاومت بیوشیمیایی1389شود )مل  محمدی،  کشرههای حشدر مقابل ب یاری از گروه

 کشتجزیه آفتکش افزایش یافته و موج  های موجود در بدن حشره در ارر تماس با آفتآنزیم

ها شامل استرازها، تران فرازها و کشها در  یر سمی کردن آفت. سه گروه اصلی آنزیمشوندمی

 (.Heong et al. 2010مونواک یژناز ه تند ) P-450سیتوکروم 

زی ت و مقاومت آفات به های شیمیایی روی محی کشبا توجه به اررات مخرب حشره

های کشاز حشره که منجر به کاهش استفاده های کنترلها، امروزه استفاده از روششکحشره

                                                                                                                  
1 Conservation 
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 آگاهی داشتن از فیزیولوژی ،تر مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظوربیششیمیایی گردد 

به تیمار  واکنشهای گوارشی حشرات در آنزیمگیری فعالیت هضم و جذب  ذا با اندازهو بیوشیمی 

ها در جذب مواد  ذایی در طول مراحل مختلف زندگی کش دارای اهمیت است. این آنزیمحشره

 Georgeحشره نقش حیاتی داشته و از این طریق در حفظ بقا و تولیدمیل حشره مورر ه تند )

et al. 2008 .)های گوارشی کلیدی در حشرات، پروتئازها نقش مهمی در هضم مواد در میان آنزیم

(. ا تالل در متابولی م پروتئین و Thomas et al. 1994کنند )پروتئینی  ورده شده ایفا می

تواند ی  هدف کلیدی در کنترل حشرات باشد اسیدهای آمینه با مهار کردن هضم پروتئین می

(Hilder et al. 1992)  نشوونما برداری ضعیف حشرات از منابع  ذایی، کند شدن منجر به بهرهکه

(. مهار آنزیم آلفا آمیالز Gatehouse et al. 1999شود )میو حتی مرگ حشره به علت گرسنگی 

-Oliviera) گرددباعث ا تالل در تغذیه حشره، تا یر در نشوونما و مرگ حشره تواند مینیز 

Neto et al. 2003.) 

باشد میکنترل آفات مهم  الت، های رایج در مزارع کشهر نند که هدف اصلی کاربرد آفت

مانند کفشدوز  )های  یر هدف ترکیبات شیمیایی روی گونهدامنه ارر این اما به دلیل وسیع بودن 

ره حشمختلف زی تی  ایجاد کنند. بدین ترتی  مراحلتوانند ارر سوء می (H. variegataشکارگر 

توانند روی های مصرفی میکشگیرد. همچنین آفتها قرار میکششکارگر تحت تاریر حشره

اررگذار نیز گوارشی های آنزیمزدا و های سمآنزیمفعالیت های بیوشیمیایی حشرات از قبیل ویژگی

ید روی های افوریا و تیاکلوپرکشدهد که در مورد اررات جانبی حشرهباشند. بررسی منابع نشان می

ای صورت نگرفته است. با توجه به مطالعه H. variegataو کفشدوز   S. graminumشته 

 .H  طر برای دشمنان طبیعی از جمله کفشدوز  شکارگرهای کمکشحشرهاهمیت شناسایی 

variegata،  تیاکلوپرید و افوریا روی پارامترهای های کشاررات زیرکشندگی حشرهدر این پژوهش

 .Hکفشدوز  همچنین و سبز گندم  ، بیوشیمیایی و فیزیولوژی گوارشی شته دموگرافی
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variegata ر شرای  آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.د 

  اهداف تحقیق -2-1

  بررسی اررات زیرکشندگی(10LC  30وLC) های تیاکلوپرید و افوریا روی کشحشره

  S. graminumپارامترهای جدول زندگی شته 

  بررسی اررات زیرکشندگی(10LC  30وLC) های تیاکلوپرید و افوریا روی کشحشره

 H. variegataکفشدوز  شکارگر  پارامترهای جدول زندگی

  بررسی اررات زیرکشندگی(10LC  30وLC) های تیاکلوپرید و افوریا روی کشحشره

ترن فراز و استیل کولین -زدای آلفا و بتا استراز، گلوتاتیون اسهای سمفعالیت آنزیم

  S. graminumاستراز شته 

  بررسی اررات زیرکشندگی(10LC  30وLC) های تیاکلوپرید و افوریا روی کشحشره

ترن فراز و استیل کولین -گلوتاتیون اس زدای آلفا و بتا استراز،های سمفعالیت آنزیم

  H. variegataکفشدوز  شکارگر استراز 

  بررسی اررات زیرکشندگی(10LC  30وLC) های تیاکلوپرید و افوریا روی کشحشره

  S. graminumهای گوارشی شته فعالیت آنزیم

  بررسی اررات زیرکشندگی(10LC  30وLC) های تیاکلوپرید و افوریا روی کشحشره

  H. variegataکفشدوز  شکارگر های گوارشی فعالیت آنزیم
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 سطح زیر کشت، تولید و عملکرد گندم -1-2

-1394 سطح زیرکشت گندم کشور در سال زراعی ،بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی

تن میلیون  5/12حدود  و میزان تولید گندم در کشور ههکتار بود 5700000حدود  برابر با 95

میلیون  8/734برابر با  ،2015گندم بر اساس گزارش فائو در سال جهانی . میزان تولید است بوده

میلیون تن یازدهمین کشور تولیدکننده گندم در این سال  12 حدود باشد که ایران با تولیدتن می

 (.FAO, 2016باشد )می

 شناسی گندمگیاه -2-2

از نوع ، سه کربنه و در حقیقت ی  میوه ت  بذری ای  لپهیگندم گیاهی یک اله، روزبلند، 

به صورت  ی آنها(. گندم گیاهی کامل با ساقه، برگ و ریشه است و ریشه1383گندمه است )امام، 

دو  امه کوتاه  و های جن ی آن شامل پرنمسمبله و اندام گندم از نوعباشند. گل آذین افشان می

 (.1376باشند )راشد محصل و همکاران، ادگی منفرد میو ی  م (ای پر مانند)هر کدام با کالله

 شته سبز گندم -3-2

 بندی حشراتجایگاه در رده -1-3-2

Order: Hemiptera 

Suborder: Sternorrhyncha 

Superfamily: Aphidoidea 

Family: Aphididae 

Subfamily: Aphidinae 

Genus: Schizaphis 



 

Species: graminum 

Scientific name: Schizaphis graminum (Rondani, 1852) 

 شناسیریخت -2-3-2

متر میلی 1/2 -3/1به اندازه  ،بال بیضی کشیدهبی یحشرات مادهشکل عمومی بدن در 

باشد. رنگ سر و پیش قف ه سینه زرد یا مایل به سبز است و بقیه قف ه سینه و شکم به رنگ می

 ،داربال و بالباشد. در هر دو فرم بی  نوار سبز تیره در سطح پشتی بدن میزرد یا مایل به آبی با ی

(. در افراد Blackman and Eastop, 2000باشد )تر میرنگ ولی نوکشان تیرهها کمکورنیکول

ها دار این اندامهای شا   تیره است، اما در افراد بالتر ق متبدون بال کورنیکول، نو  پا و بیش

باشد. در حشرات ماده بالدار بندی میها بیش از نصف طول بدن و ششباشد. طول شا  سیاه می

ها منشع  شده و در انتها بندی کامال مشخص است و رگبال میانی بالهای جلویی دارای رگبال

 انجانی، به نقل از ای شکل است )ها استوانهدو شا ه است. دم شته مخروطی و کورنیکول آن

 (. 1-2 ( )شکل1388
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بندی بال، )د( دار، )ج( رگبال، )ب( شته ماده بالشناسی شته سبز گندم )الف( شته ماده بی: شکل 1 -2شکل 

 ها )اصل(بال و پورههای ماده بیشته

 شناسیزیست -3-3-2

های سن اول تا نهارم و حشرات کامل پوره شاملشته سبز گندم دارای پنج مرحله نشوونما 

(. این آفت در فصل رویشی از طریق Krober and Carl, 1991باشد )و ت  میزبانه میبوده 

یابد و میزبانی به میزبان دیگر انتقال میهای بالدار از طریق تولید فرمبکرزایی تولیدمیل کرده و از 

گذراند. شته موسا در اوایل بهار های هرز تیره گندمیان میزم تان را به صورت تخم روی علف

کند. شته ماده در طول و پا از نند روز به سرعت شروع به زاد و ولد میشده از تخم  ارج 

 ،(. در فصل پاییز در میان جمعیتRivani, 1962نماید )عدد پوره تولید می 60تا 50 ،زندگی  ود

ریزی های هرز یا گندم تخمحشره ماده روی علف ،گیریراد نر و ماده ظاهر شده و پا از جفتاف

مانند. تعداد تا بهار سال بعد باقی میشده و  ترولی به مرور تیره ،بودهها ابتدا سبز رنگ کند. تخممی

ن ل  20تا  15و در شرای  م اعد بین  بوده متفاوت ،ن ل این شته ب ته به شرای  آب و هوایی

 )ب( )الف(

 )د( )ج(



 

کند ها سپری می(. این آفت تمام دوره زندگی  ود را روی گرامینه1388 انجانی، در سال دارد )

 (.Blackman and Eastop, 2006د )شوها میها باعث زردی آناز برگو با تغذیه 

 مناطق انتشار و دامنه میزبانی -4-3-2

این دیگر کشورها گ ترش یافته است.  اروپا بوده و از آنجا به شته سبز گندماصلی   استگاه 

( و آسیا Burgio et al. 1995( اروپا )Brewer and Elliot, 2004شته از مزارع گندم آمریکا )

(Akhtar et al. 2004 )این آفت در اکیر مناطق ایران نیز انتشار دارد )رضوانی، . گزارش شده است

و بیش از هفتاد گونه میزبانی از است ب یار گ ترده  شته سبز گندم(. دامنه میزبانی 1380

های (. این شته از جناMichels and Behle, 1989ها برای آن گزارش شده است )گرامینه

، Agropyrom ،Avenae ،Bromus ،Dactylis ،Eleusine ،Festucaاز قبیل  گیاهان تیره  الت

Hordeum ،Lolium ،Oryza ،Panicum ،Poa ،Sorghum ،Triticum  وZea  ندکمیتغذیه 

(Blackman and Eastop, 2006.) 

 خسارتنحوه  -5-3-2

های انتقال ویروس همچنین از طریق و اناز شیره گیاه م تقیم گندم در ارر تعذیه سبزشته 

ویروس کوتولگی زرد جو، ویروس موزائی  نیشکر و ویروس کوتولگی ذرت( باعث مانند زا )بیماری

ن کلروپالست و با شک ت شتههای بزاقی این شود. همچنین آنزیمکاهش عملکرد محصول می

 .Castro et alشود )باعث ایجاد کلروز و کاهش میزان فتوسنتز می ،میزبان دیواره سلولی گیاه

1998; Tocho et al. 2012)و موج  پیچیدگی کرده های جوان تغذیه از بوته بیشتر . این آفت

 عالئمشبیه به روی گیاهان میزبان شود. در پاییز و زم تان، عالئم   ارت شته ها میحاشیه برگ

 (.1385، و  المیان )مدرس نجف آبادی استسرمازدگی  ناشی از

 هاهای کنترل شتهروش -6-3-2

های کشت همراه با مصرف مقادیر زیاد تغییر روشبه  توانها میاز دالیل افزایش جمعیت شته
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Abstract 

Research Aim:  The greenbug, Schizaphis graminum (Rondani) is one of the 

important wheat pests that can restrict the production of this crop by feeding 

and transmistting pathogenic viruses. The predatory ccoccinellid, 

Hippodamia variegata (Goeze) is one of the most important predators of the 

aphids and has a high potential in control of the aphids in different 

agroecosystems such as field, horticultural and greenhouse crops. Insects 

may use biochemical resistance to caunter the chemical compounds, in which 

the pesticide can be neutralized by one or more different types of enzymes 

before reaching the site of action. In the present study, the effects of sublethal 

concentrations of two insecticides, thiacloprid and eforia, on adults of S. 

granarium and third instar larvae of H. variegata were investigated. 
Research method:   The bioassays were performed by immersing the wheat 

leaves in insecticidal solution for 10 seconds and placing adults aphids on 

them. In the case of H. variegata, topical application was used on dorsal 

segement of third instar larvae. Sublethal effects (LC10 and LC30) of these 

insecticides were also evaluated on the life table and some biochemical 

parameters of S. granarium and H. variegata at 27±2°C, 70 ±10% relative 

humidity and 16 h light and 8 h darkness photoperiod. Side effects of the 

pesticides were also estimated using the method provided by the 

International Organization for Biological Control (IOBC).  

Conclusion:  The LC50 values of thiacloprid and eforia were 212.7 and 

203.9 ppm for S. graminum and 730.3 and 713..3 ppm for  H. variegata, 

respectively. The results showed that fecundity in both tested insects and 

adult life span of S. graminum exposed to pesticide treatments were 

significantly decreased compared to control. Among the treatments, the LC30 

of eforia showed the highest toxicity compared with other treatments. The 

intrinsic rate of increase (r), net reproductive rate (R0), gross reproductive 

rate (GRR) and finite rate of increase (λ) decreased in both insecticides 

treatments compared to control. The lowest r value of tested insects was in 

LC10 and LC30 treatments of eforia. According to the IOBC classification, 



 

both treatments of thiacloprid and LC10 of eforia were harmless on H. 

variegata. Moreover, the LC30 of eforia was slightely harmful on H. 

variegata. The treatment by tested insecticides had not significant effect on 

alpha-esterase activity of both insects. Also, the treatments showed no 

significant effect on the beta-esterase activity of H. variegata, but beta-

esterase activity of S. graminum increased in LC30 treatment of eforia and 

thiacloprid. Acetylcholinesterase and glutathione s-transferase activity of H. 

variegata showed no significant difference from control. Glutathione s-

transferase activity of the aphid increased 24 h after treatments by LC30 of 

both insecticides. According to the results of this study, eforia and thiacloprid 

had negative effects on demographic and biochemical parameters of S. 

graminum. Thus, LC10 of eforia and LC30 of thiacloprid can be recommended 

in control of S. graminum. Also, these treatments were harmless for H. 

variegata based on IOBC classification and hadn’t any effect on its enzyme 

activities. 

Keywords:  Hippodamia variegata, Biochemical effects, Schizaphis granarium, 

Thiacloprid, Eforia, IOBC 
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