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اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشرهکش گیاهی تنداکسیر ® Tondexirو حشرهکش
شیمیایی ایندوکساکارب ® Avauntروی شبپره مینوز گوجهفرنگی )(Lep.: Gelechiidae
Tuta absoluta Meyrick
 * 1

مهدیکبیریرئیسآباد


* -1نویسنده مسوول:دانشجویدکتریحشرهشناسی،گروهگیاهپزشکی،دانشگاهمحققاردبیلی،اردبیل،اﻳران()kabiri_mahdi88@yahoo.com

تارﻳخدرﻳافت17/11/11:تارﻳخپذﻳرش18/14/44:

چکیده
شبپره مینوز گوجهفرنگی  Tuta absoluta Meyrickآفت مهم و کلیدی گوجهفرنگی میباشد .در بررسی حاضر
ابتدا اثرات کشندگی حشرهکش گیاهی تنداکسیر (® )Tondexirو حشرهکش شیمیایی ایندوکساکارب (®)Avaunt
روی تخم این آفت مورد بررسی قرار گرفت .در آزمایش دیگری اثرات غلظت زیرکشنده ( )LC30دو ترکیب ذکر
شده روی پارارمترهای جدول زندگی این آفت بررسی شد .از دستگاه برج پاشش ( )Potter towerبرای زیست
سنجیها استفاده شد .همچنین به منظور بررسی تاثیر ترکیبات ذکر شده در شرایط مزرعهای ،آزمایشی با سه تیمار و
چهار تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی طی دو سال زراعی  6931و  6931انجام شد .در شرایط آزمایشگاهی
حشرهکش تنداکسیر سمیت باالتری نسبت به ایندوکساکارب برای تخم  T. absolutaداشت .میزان  LC50ترکیبات
ذکر شده به ترتیب  791/3پیپیام و  6693/6پیپیام برآورد شد .غلظت زیرکشنده ترکیبات ذکر شده به طور
معنیداری آمارههای جدول زندگی این آفت را تحت تاثیر قرار دادند .طول دورههای جنینی ،الروی ،شفیرگی و
طول کل دوره پیش از تخمگذاری ( )TPOPدر تیمار تنداکسیر به طور معنیداری باالتر از تیمار شاهد بود .نرخ
ذاتی افزایش جمعیت ( )rmدر تیمار حشرهکشها به طور معنیداری پایینتر از تیمار شاهد بود ( .)P<0.05کمترین
میزان نرخ متناهی افزایش جمعیت ( 6/601( )λبر روز) و طوالنیترین طول دوره یک نسل ( 93/91( )Tروز) در تیمار
تنداکسیر مشاهده شد .در شرایط مزرعهای دوام اثر حشرهکشی تنداکسیر باالتر از ایندوکساکارب بود ،چنانچه در
نمونهبرداریهای بیستویک روز پس از تیمار ،درصد تلفات ایجاد شده در تخم و الرو مینوز گوجهفرنگی در قطعات
تیمار شده با این حشرهکش به طور معنیداری باالتر از قطعات تیمار شده با ایندوکساکارب بود .نتایج به طور کلی
نشان داد حشرهکش گیاهی تنداکسیر اثرات کشندگی و زیرکشندگی باالیی برای مینوز گوجهفرنگی دارد و میتواند
به عنوان یکی از گزینههای احتمالی در برنامه مدیریت تلفیقی این آفت ( )IPMمطرح باشد.

کلیدواژهها ،Tuta absoluta :تنداکسیر ،ایندوکساکارب ،جدول زندگی ،دوام اثر حشرهکشی ،زیست سنجی

مقدمه
گوجهفرنگی Lycopersicum esculentum Miller

اﻳن گیاه ﻳکی از مهمترﻳن و سودآورترﻳن محصوالت

گیاهیمتعلقبهراستهیدولپهایهاوتیرهیسوالناسه1است.

صیفی است که به دلیل ارزش غذاﻳی باال در بسیاری از
مناطقجهانکشتمیشود (.)Bhatia et al., 2004طی

1- Solanaceae

حشرهکشگیاهیتنداکسیر...
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فصل رشد ،اﻳن گیاه مورد حمله آفات مختلفی قرار

دموگرافیک ﻳا آزماﻳش های ارزﻳابی سموم روی جدول

میگیرد که مینوز گوجهفرنگی  Tuta absoluta


زندگی حشرات ابزار مهمی برای تجزﻳه و تحلیل

) Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidaeﻳکی از

تارﻳخچه کامل زندگی حشرات با استفاده از آمارههای

مهمترﻳنآفاتاﻳنمحصول است( Tumuhaise et al.,

جدول زندگی ،پارامترهای مرگومیر و طول عمر است

 .)2016اﻳن آفت تواناﻳی فیزﻳولوژﻳکی باالﻳی برای

(.)De Franca et al., 2017اﻳنروشسمشناسیبهدلیل

سازگاریوبقادرشراﻳطنامساعدمحیطیاز جملههوای

فراهم نمودن تصوﻳر جامعی از تارﻳخچه زندگی ﻳک

سرد و مناطق گرم حارهای دارد .خسارت مربوط به

حشره ،اطالعات دقیقتری برای مطالعه تاثیر کلی ﻳک

الروهای آفت است که از بافتهای نرم گیاه از قبیل

ترکیبسمیرویجمعیتحشرهدرمعرضقرارگرفتهرا

برگها،میوههاوقسمتهایهواﻳیبوتهها درتمامیمراحل


فراهم میکند (.)Stark and Wennergren, 1995

رشدیگیاهتغذﻳهمیکنند.میزانخسارتناشیازاﻳنآفت

چراکه برخی اثرات سمی در افراد زنده ماندهای که در

گاهیبه 81-111درصدنیزمیرسد ( Desneux et al.,

معرض غلظتهای زﻳرکشنده حشرهکشها قرار گرفتهاند

 .)2010

پسازرسیدنبهسنبلوغنماﻳانمیشوند( Kakde et al.,

روشهای راﻳج مورد استفاده برای کنترل اﻳن آفت


.)2014اﻳناثراتسمیشامل حساسیتپاﻳین نرهانسبت

بیشتر بر پاﻳه استفاده از ترکیبات شیمیاﻳی میباشد.

به فرمونهای جنسی مادهها ( Holscher and Barrett,

کشاورزان از طیف وسیعی از حشرهکشهای ثبت شده در

 ،)2003اختالل در تولید مثل ( Myers and Hull,

طولفصلزراعیبرایکنترلاﻳنآفتاستفادهمیکننداما

،)2003تفرﻳختخم(،)Stark et al., 1992دورهپیشاز

اغلب موارد به دالﻳل تداخل نسل ،چندﻳن مرتبه تکرار

بلوغ و جهش در نتاج (،)Stark and Banks, 2003

سمپاشینیازاست.استفادهغیراصولیازحشرهکشهابرای

کاهشطولعمر( Stark and Rangus 1994; Ahmad

کنترلاﻳنآفتمنجربهگسترشمقاومتدراﻳنآفتو

،)et al., 2015زادآوری()Liu and Trumble, 2005

همچنین باقیمانده مضر حشرهکشها در میوهها شده است

وباروری()Ahmad et al., 2013bمیباشند .
1

( .)Siqueira et al., 2000برای اﻳن منظور کاربرد

اﻳندوکساکارب حشرهکشی از گروه اگزادﻳازﻳنها

حشرهکشهای طبیعی به عنوان جاﻳگزﻳن مناسب برای


است که اثرات کشندگی باالﻳی روی آفات برگخوار

حشرهکشهای سنتزی ،میتواند راهکار مناسبی جهت

سبزﻳجات،درختانمیوه،پنبه،غالتوذرتدارد.ﻳکیاز

کنترلشبپرهمزبورباشد.زﻳرانشاندادهشدهاستکهاﻳن

وﻳژگیهایکلیدیاﻳنترکیبنحوهاثرآناستکهباعث

حشرهکشهاخطراتکمتریبرایپستاندارانوموجودات

بلوکهشدنکانالسدﻳممیشود(.)Wing et al., 2000

غیرهدفدارند(.)López et al., 2005ازطرفیهنگام

حشرهکش تنداکسیر ترکیب طبیعی بر پاﻳه عصاره فلفل

انتخابحشرهکشباﻳستیاثراتباقیماندهسمومنیزدرنظر

است که دربررسیهای قبلی کاراﻳی خود را برای کنترل

گرفتهشودزﻳرابرخیازحشرات ممکناستپسازقرار

Amiri-Besheli, ( Phylocnistis citrella Stainton

گرفتندرمعرضغلظتهایزﻳرکشندهسمومزندهبمانند

 )2009و  Tetranychus urticae Koch (Kabiri

ولیوﻳژگیهایزﻳستیآنهاتحتتاثیرقرارگیرد( Stark

) Raeisabad and Zaree, 2017نشان داده است .از

 .)et al., 2007; Ahmad et al., 2013aسمشناسی
1- Indoxacarb
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طرفی سمیت اﻳن ترکیب برای برخی گونههای دشمنان

کاشته شدند .از پیت ماس ،خاکبرگ ،ورمیکمپوست و

طبیعینیزپاﻳینبودهاست( .)Kabiri Raeisabad, 2012

پرلیتبهعنوانبسترکاشتنشاءاستفادهشد.پسازرشد

برخیتحقیقاتاثراتکشندگی( ;Smedt et al., 2016

ننشاءهاوزمانیکهقطرساقهآنهابهرنگبنفشمتماﻳلشدو

)Sallam et al., 2015وزﻳرکشندگی ( Nozad-Bonab

گیاهچهها به مرحله هشت برگی رسیدند ،نشاءها به

حشرهکشهای
 )et al., 2017; Esmaily et al., 2015

گلدانهای پالستیکی به قطر  41سانتیمتر منتقل شدند.


مختلفراروی جمعیت مینوزگوجهفرنگی T. absoluta

گلدانهادردمایاتاقتارشدکاملبوتههانگهداریشدند .

بررسی کردهاند .به عنوان مثال (2015) Sohrabi et al.

پرورش مینوز گوجهفرنگی

اثرات کشندگی حشرهکشهای آبامکتین ،1امامکتین

کلنی اولیه مینوز گوجهفرنگی از مزارع آلوده به اﻳن

بنزوات ،4استامیپراﻳد 3و اﻳندوکساکارب را روی مراحل

آفتدرشهرستانبهشهرجمعآوریوبهآزماﻳشگاهمنتقل

مختلف رشدی مینوز گوجهفرنگی بررسی کرده و نشان

شد.درادامهتعداد 11عددحشره کاملجهتتخمرﻳزی

دادند مرحله الروی بیشترﻳن و مرحله تخم کمترﻳن

درون قفسههای پالستیکی حاوی گلدانهای گوجهفرنگی

حساسیت را به آفتکشهای مذکور داشتنند .همچنین

انتقالدادهشدند.حشراتکاملبااستفادهازمخلوطآب

حشرهکشهای آبامکتین و اﻳندوکساکارب به ترتیب

عسل  11درصدتغذﻳهشدند.باگذشت 42ساعتاززمان

بیشترﻳن و کمترﻳن سمیت را برای اﻳن آفت داشتند .در

رهاسازی ،برگهای حاوی تخم جداسازی شده و برای

تحقیق دﻳگری غلظت زﻳرکشنده ( )LC30حشرهکشهای

زﻳستسنجیهامورداستفادهقرارگرفتند.

اﻳندوکساکاربوامامکتینبنزواتفراسنجههایطولعمر،

حشرهکشهای مورد استفاده

باروری ،وزن شفیرگی و طول دوره الروی و شفیرگی

در تحقیق حاضر از حشرهکش گیاهی تنداکسیر

مینوز گوجهفرنگی را به طور معنیداری تحت تاثیر قرار

® Tondexirو حشرهکش شیمیاﻳی اﻳندوکساکارب

دادند( .)Esmaily et al., 2015درپژوهشحاضراثرات

® Avauntبرای زﻳستسنجیها استفاده شد .خصوصیات

کشندگی و زﻳرکشندگی تنداکسیر به همراه حشرهکش

ترکیباتمورداستفادهدرجدول1اراﻳهشدهاست .

شیمیاﻳی اﻳندوکساکارب روی  T. absolutaدر شراﻳط

آزمایشهای زیستسنجی در شرایط آزمایشگاهی

آزماﻳشگاهیومزرعهایموردبررسیقرارگرفت .

الف -اثرات کشندگی روی تخم T. absoluta

به منظور بررسی اثرات کشندگی ترکیبات مورد


مواد و روشها

استفاده در تحقیق ،از تخمهای ﻳک روزه T. absoluta
استفاده شد .ابتدا ﻳکسری آزماﻳش مقدماتی به منظور

کاشت گیاه میزبان
گیاه گوجهفرنگی به عنوان میزبان شبپرهی مینوز

بدستآوردنمحدودهغلظتهاباحداقلتلفات 41تا41

گوجهفرنگی  T. absolutaپرورش داده شد .ابتدا بذور

درصد و حداکثر تلفات  81تا  81درصد روی تخمهای

گیاه گوجهفرنگی رقم  Ch-Falatدرون سینیهای نشاء

مینوز گوجه فرنگی انجام گرفت .سپس براساس نتاﻳج
آزماﻳش مقدماتی ،هفت غلظت  اصلی به صورت

1- Abamectin
2- Emamectin benzoate
3- Acetamipride

لگارﻳتمی انتخاب شدند (.)Robertson et al., 2007

حشرهکشگیاهیتنداکسیر...
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جدول -6حشرهکشهای مورد استفاده در تحقیق
Table1. Insecticides used in research
Common name
Trade name
Chemical group

Company
Kimia
Sabzavar

)RFC* (ppm

Formulation

1500

EC

Biorational
insecticide

Aria Shimi

2000

SC 15%

Oxadiazine

®Tondexir

tondexir

indoxacarb
®Avaunt
Recommended field concentration

*

آزماﻳشهاینهاﻳیبااﻳنهفتغلظتوبادرنظرگرفتن


گوجهفرنگیقراردادهشد.بهمنظورحفظطرواتبرگها،

تیمار شاهد انجام شد .غلظتهای مورد استفاده از

انتهایدمبرگآنهادرونپنبهآغشتهبهآبقراردادهشده

حشرهکشتنداکسیر1123،1111،883،777،483،411 ،


بهصورتمجزادرونپتریهایشیشهایبهقطر

وهربرگ

و 1311پیپیاموحشرهکشاﻳندوکساکارب،821،711

دهانه 1سانتیمترمنتقلشد.درادامهمشابهآزماﻳشاثرات

 1727،1211،1411،1111و 4111پیپیامبودند.بهاﻳن

کشندگی،هرکدامازبرگهایگوجهفرنگیباغلظتهای

منظورتعداد 41عددتخمبرایهرتیماردرنظرگرفتهشد.

مذکور تیمار شده و درون پتریهای آزماﻳش گذاشته

تخمها به آرامی توسط قلمموی ظرﻳف روی دﻳسکهای

شدند .سپس پتریها به ژرمیناتور با دمای  41±4درجه

برگی قرار داده شدند .برگها به ظروف پتری شیشهای

سلسیوس،رطوبتنسبی 41±1درصدودورهنوری14:8

منتقلشدهوسپسبااستفادهازدستگاهبرجپاششبهمیزان

ساعت (تارﻳکی :روشناﻳی) منتقل شدند .با گذشت شش

 111میکرولیترازهرکدامازغلظتهایفوقتیمارشدند.

روز از زمان تیمار ،الروهای حاصل از تخمها به ظروف

برای تیمار شاهد از آب مقطر استفاده شد .درب ظروف

پتری جدﻳد منتقل شدند .ظروف به ژرمیناتور با دمای

پتری جهت تهوﻳه با توری نازک پوشانده شد و در ادامه

 41±4درجهسلسیوس،رطوبتنسبی 41±1درصدودوره

ظروف به ژرمیناتور با دمای  41±4درجه سلسیوس،

نوری 14:8ساعت(تارﻳکی:روشناﻳی)منتقلشدند.الروها

رطوبت نسبی  41±1درصد و دوره نوری  14:8ساعت

روزانهبابرگهایتازهگوجهفرنگیتغذﻳهشدندتامراحل

(تارﻳکی :روشناﻳی) منتقل شدند .با گذشت شش روز از

رشدی خود را طی کرده و به حشره کامل تبدﻳل شوند.

زمانتیمار ،ظروفبررسیوتعدادتخمهایتفرﻳخشدهو

طول دوره تخم ،الروی و شفیرگی برای هر تیمار به

تفرﻳخنشدهشمارش وثبتشد .اﻳنآزماﻳشهاپنجمرتبه

صورت جداگانه ثبت شد .همچنین تعداد  41عدد شفیره

تکرارشدند .

(ﻳکروزه)برایهرتیمارانتخابوبااستفادهازترازوی

ب -اثرات غلظت زیرکشنده ( )LC30حشرهکشها

حساس دﻳجیتالی با دقت  1/11گرم ( Sartorius Inc.,

روی پارامترهای جدول زیستی T. absoluta

 )Edgewood, NY, USAوزن شدند تا میزان کاهش

بر اساس نتاﻳج زﻳستسنجی آزماﻳشگاهی ،اثر غلظت

وزن ناشی از غلظت زﻳرکشنده ترکیبات مورد استفاده

کشها
حشره 
زﻳرکشنده()LC30مربوطبهتخمهرکداماز 

مشخص شود .در ادامه تعداد  41جفت از اﻳن حشرات

درآزماﻳشات مربوطهمورداستفادهقرارگرفت.غلظتهای

کامل،جمعآوریشدهوبهصورتﻳکجفتنروماده

 LC30مورد استفاده از حشرهکش تنداکسیر و

درون ﻳک لیوان ﻳکبار مصرف که درب آن با توری

پیپیام بودند.
اﻳندوکساکارب به ترتیب  744/2و   884/3

پوشانده شده بود و محتوی پنبه آغشته به آب عسل %11

تعداد  111عدد تخم به صورت انفرادی روی هر برگ

بود ،قرار گرفتند .اطراف لیوانها با فوﻳل آلومینیومی

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،1بهار1318
گی 

پوشاندهشدودرونهرلیوانقطعهبرگتازهگوجهفرنگی
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آزمایشهای زیستسنجی در شرایط مزرعهای

قراردادهشدتاموجبجلبوتخمرﻳزیحشراتگردند.

آزماﻳشها در ﻳک مزرعه آزماﻳشی به مساحت تقرﻳبی

روزانهحشراتبهکمکآسپیراتورازظروفگرفتهشدهو

1/4هکتاردرمنطقهبهشهر(باعرضجغرافیاﻳیʺ13º31ʹ11

بهلیوانهایجدﻳدمنتقلمیشدند.تعدادتخمهایگذاشته

شرقی و طول جغرافیاﻳیʺ  34 º21ʹ 31شمالی) طی سال

شدهبرایهرفردمادهتازمانمرگبهصورتروزانهثبت

زراعی 1314و 1317انجامشد.عملیاتآمادهسازیزمین

شدتا در محاسبه جدول زندگیمورد استفاده قرار گیرد.

شامل شخمزدن ،کودپاشی ( 411کیلوگرم کود ازته در

طولدورهپیشازتخمگذاریوطولعمرحشراتکامل


هکتار) ،دﻳسکزنی ،مرزبندی ،تسطیح و تشکیل جوی و

مربوطبههرتیمارودرهرتکراربهصورتجداگانهثبت

پشته در فروردﻳنماه انجام شد .آزماﻳشها در قالب طرح

شد .تمامی مراحل آزماﻳش برای حشراتی که تحت تاثیر

بلوک کامل تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار انجام

حشرهکش قرارنگرفتندنیزانجامشدتابهعنوانشاهداز

گرفت .تیمارهای مورد آزماﻳش شامل تنداکسیر 1111

نتاﻳج آن استفاده گردد .در ادامه از دادههای حاصل به

پیپیام ،اﻳندوکساکارب  4111پیپیام و شاهد (آّب


منظور بررسی فراسنجههای جدول زﻳستی مینوز

پاشی)بودند.بذرهایگوجهفرنگیدرفروردﻳنماههرسال

گوجهفرنگیبهشرحزﻳراستفادهشد .


آزماﻳشیدرخزانهواقعدردانشگاهعلمیوکاربردیمرکز

نرخناخالصتولیدمثل

1

بهشهرکشتشدندوپسازآنکهارتفاعنشاءهابه 11تا



 11سانتیمتررسیدبهکرتهایآزماﻳشیدرمزرعهاصلی

=GRR

x

انتقالﻳافتند.گیاهگوجهفرنگیرویپشتههاﻳیبهعرض31

نرخخالصتولیدمثل 4








نرخذاتیافزاﻳشجمعیت 3




xmx


=R0






مدتزماندوبرابرشدنجمعیت

آبیاریباتوجهبهدمایهواوهمچنیننیازآبیگیاهانهر

-rx

=1
λ= er







هفته ﻳکبار انجام شد .کوددهی (کود ازته به میزان 111



نرخمتناهیافزاﻳشجمعیت 2

1

از هم  71سانتیمتر بود (تعداد   81بوته در هر کرت).





 Lx mx

سانتیمتربهصورتدوردﻳفهکشتشد.فاصلهبینردﻳفها



کیلوگرم درهکتار) و وجین علفهای هرزدر دو مرحله
رشدی ششبرگکاملوگلدهیانجامشد.پسازاﻳنکه
بوتههای گوجهفرنگی به مینوز آلوده شدند (با توجه به





آفتدرمنطقهآزماﻳشی،بوتههابهصورتطبیعیبه
وجود 

= DT

مینوز آلوده شدند) عملیات سمپاشی در مزرعه انجام

متوسطمدتزمانﻳکنسل 4





گرفت.عملیاتسمپاشیدر  8تیر 1314و 17تیر 1317با





=T

استفاده از سمپاش پشتی و سرالنس معمولی صورت



گرفت .نمونهبرداری از جمعیت آفت در نوبتهای ﻳک
1- Gross reproductive rate
2- Net reproductive rate
3- Intrinsic rate of increase
4- Finite rate of increase
5- Doubling time
6- Mean generation time

روز قبل از سمپاشی و سه ،هفت ،چهارده و بیستوﻳک
روز پس از سمپاشی انجام گرفت .در اﻳن تحقیق واحد
نمونهبرداری ﻳک بوته گوجهفرنگی انتخاب شد .در هر

حشرهکشگیاهیتنداکسیر...
کبیریرئیسآباد:اثراتکشندگیوزﻳرکشندگی 
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مرتبه نمونهبرداری ،چهار بوته از هر ﻳک از چهار کرت

تصادفیباسهتیماروچهارتکرارتجزﻳاهوارﻳاانسشادند.

مربوطبههرتیمار (درمجموعشانزدهبوتهبرایهرتیمار)

اختالفاتبینمیانگیندادههابااستفادهازآزمونتاوکیدر

بهطورتصادفیباحرکتزﻳگزاگدرمزرعهانتخابشده

سطحاحتمالپانجدرصادمقاﻳساهشاد( SAS Institute,

و با استفاده از ذرهبین دستی  ،20Xتعداد تخمها و تعداد

.)2005درادامهدرصدتاثیرهرﻳکازسمومبااساتفادهاز

الروهایزندهبهازایﻳکگیاه شمارشوﻳادداشتشدند
( .)Fathi and Behroo-Benamar, 2015

 .)Tilton, 1995
}])=100 ×{1- [(Cb× Ta)÷(Ca×Tbدرصدتلفات

تجزیه و تحلیل دادهها
قبل از تجزﻳه دادهها به منظور نرمال کردن
غیرﻳکنواختی وارﻳانسها از تبدﻳل دادهها )log (x+2
استفاده شد .مقادﻳر  LC50  ،LC30و  LC90تخم  T.

 absolutaبه روش  (Finney, 1971)  Finneyو با
استفادهازنرمافزارآماریSPSSنسخه،14تجزﻳهپروبیت
شدند).(IBM Corp, 2007شاخصسمیت1بااستفادهاز
فرمولSunمحاسبهشد) .(Sun, 1950
)×100

فرمولهندرسون-تیلیتونتعیینگردﻳد( Henderson and

در اﻳن فرمول=Tbمیانگین تعداد آفت در قطعه تیمار
قبلازآزماﻳش=Ta،میانگینتعدادآفتدرقطعهتیماربعد
ازآزماﻳش=Cb،میانگین تعدادآفتدرقطعهشاهدقبلاز
آزماﻳش و=Caمیانگینتعدادآفتدرقطعهشاهدبعداز
آزماﻳش میباشد .نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel
)(Ver. 2010ترسیمشدند .
نتایج

( =TI

اثرات کشندگی روی تخم T. absoluta

دادههای مربوط به وﻳژگیهای زﻳستی T. absoluta

نتاﻳجتجزﻳهپروبیتدادههایزﻳستسنجیرویتخم

حاصل از تخمهای تیمار شده با غلظت زﻳرکشنده

 T. absolutaدر جدول  4اراﻳه شده است .حشرهکش

حشرهکشهای تنداکسیر و اﻳندوکساکارب در شراﻳط


گیاهی تنداکسیر سمیت  1/3برابر نسبت به حشرهکش

آزماﻳشگاهیدرقالبطرحکاملتصادفیبااستفادهازنرم

اﻳندوکساکارب روی تخم اﻳن آفت داشت .میزان LC50

افزار  SASتجزﻳه شدند .همچنین پارامترهای جدول

ترکیبات ذکر شده به ترتیب  873/1و  1131/1پیپیام

زندگی شامل  T ،λ ،rm ،R0 ،GRRو  DTبر اساس

برآورد شد (جدول  .)4مقاﻳسه سموم با مد نظر قرا دادن

روشهایارائهشدهتوسط کری()Carey, 1993وچی

شاخص سمیت بر مبنای LC50ها نیز نشان داد ،سمیت

()Chi, 1998وبااستفادهازنرمافزار Excelمحاسبهشده

تنداکسیر (شاخص سمیت  )111بیشتر از اﻳندوکساکارب

وبااستفادهازروش جکناﻳفتکراردارشدند ( Maia

(شاخصسمیت)74/71بود .

.)et al., 2000سپسدادههایحاصلهدرقالبطرحکامالً

اثرات زیرکشندگی ( )LC30حشرهکشها روی

تصادفیتجزﻳهوارﻳانسشدندودرصورتوجوداختالف

پارامترهای جدول زیستی T. absoluta

معنیداربااستفادهازآزمونتوکیگروهبندیشدند .

نتاﻳج تجزﻳه وارﻳانس داده های مربوط به دوره پیش

درآزماﻳشمزرعهایدادههایمربوطبهتراکمتخمهاا

ازبلوغ T. absolutaدرجدول  3اراﻳهشدهاست.طول

والروهایمیناوزگوجاهفرنگایدرهارﻳاکازساالهاای

دورهجن ینیدرتیمارشاهدبهطورمعنیداریپاﻳینتراز

1314و1317بهطورجداگانهدرقالبطرحبلاوککامال

دو تیمار حشرهکش بود (17=7/18; P=1/111و.)F4

1- Toxicity Index

11

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،1بهار1318
گی 

جدول  -2تجزیه پروبیت دادههای زیست سنجی روی تخم T. absoluta
Table 2. Probit analysis of bioassay data on eggs of T. absoluta
)LC30 (ppm
)LC50 (ppm
)LC90 (ppm
Slope
ᵪ2
pToxicity Relative
Pesticide
Total
*
CL
CL
CL
)(±SE
)(df
value
**index
potency
886.3
1139.1
2103.2
4.81
3.61
Indoxacarb
800
0.60
76.71
1.30
)(824.6 - 940.7) (1082.7 - 1196.6) (1927.3 - 2354.7) (±0.36
)(5
-

100

0.30

6.06
)(5

6.53
)(±0.50

1373.1
)(1283.4 - 1499.9

726.4
873.9
)(690.2 - 757.7
)(842.6 - 906.1
*Denote confidence limit
**Toxicity index and Relative potency based on LC50
800

Tondexir

جدول  -9دوره رشد و نمو مراحل مختلف  T. absolutaحاصل از تخمهای تیمار شده با غلظت  LC30تنداکسیر و ایندوکساکارب
Table 3. Developmental times of different stages of T. absoluta when eggs were treated with LC30 of tondexir
and indoxacarb
Treatment
Stages
Unexposed
Indoxacarb
Tondexir
Egg
6.87±0.10 b
7.54±0.21 a
7.87±.20 a
1st Instar
3.87 ± 0.09 b
4.14±0.15 b
4.87±0.11 a
2nd Instar
3.09 ± 0.07 b
3.41±0.10 b
3.95±0.17 a
3rd Instar
2.15±0.13 b
2.47±0.14 ab
2.87±0.12 a
4th Instar
3.28±0.07 b
3.73±0.18 b
4.36±0.14 a
Pupa
10.67±0.12 b
10.91±0.26 b
12.62±0.28 a
APOP1
1.35±0.10 a
1.70 ± 0.17 a
1.85±0.19 a
2
TPOP
31.15±0.33 c
33.90±0.54 b
36.50±0.47 a
)Mean number of eggs (per female
114.85±1.35 a
108.45±1.06 b
104.7±1.08 b
1
Adult preovipositional period; 2 Total preovipositionalperiod. Means (±SE) in each row with the same letter do not
differ statistically when compared by Tukey's HSD test (P> 0.05).

طوالنیترﻳن طول دوره الروی مربوط به تیمار تنداکسیر


( )TPOPدر تیمار تنداکسیر و اﻳندوکساکارب به طور

بود.درحالیکهبینطولدورهالروسنﻳک(P=1/1111

معنیداری باالتر از تیمار شاهد بود (P=1/111

;17=17/41و ،)F4سندو(17=11/11; P=1/1111و،)F4سن

;17=33/81و.)F4درحالیکه میانگینتعدادتخمهایگذاشته

سه (17=7/17; P=1/1118و )F4و سن چهار (P=1/111

شدهبهازایهرفردمادهدرتیمارشاهدبهطورمعنیداری

;17=12/44و )F4در تخمهای تیمار شده با حشرهکش

باالترازدوتیمارحشرهکشبود17=11/11;P=1/111و .)F4

اﻳندوکساکارب و شاهد اختالف معنیدار آماری مشاهده

غلظتهای زﻳرکشنده حشرهکشهای تنداکسیر و

نشد .مقاﻳسه میانگین دادهها نشان داد طول دوره شفیرگی

اﻳندوکساکارب به طورمعنیداری بر وزن شفیرهها تاثیر

در تیمار تنداکسیر به طور معنیداری باالتر از تیمار

گذاشتند (شکل  .)1چنانچه بیشترﻳن وزن شفیره در تیمار

اﻳندوکساکارب و شاهد بود (17=41/21; P=1/111و.)F4

شاهد ( 2/17میلیگرم) و کمترﻳن وزن شفیره در تیمار

حشرهکشهای مورد مطالعه در طول دوره پیش از

تنداکسیر( 3/3میلیگرم)مشاهدهشد.هرچندوزنشفیرهها

تاثیرمعنیدارینداشتندوبههمراه

تخمگذاری()APOP


درتخمهایتیمارشدهباحشرهکشاﻳندوکساکاربنیزبه

شاهد در ﻳک گروه آماری قرار گرفتند (P=1/181

طور معنیداری پاﻳینتر از تیمار شاهد بود (P=1/111

;17=4/21و .)F4اما طول کل دوره پیش از تخمگذاری

;17=74/71و .)F4

14
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شکل  -6وزن شفیرههای  T. absolutaحاصل از تخمهای تیمار شده با غلظت زیرکشنده تنداکسیر و ایندوکساکارب
Figure 1. Pupal weight (mg) of T. absoluta emerged from treated eggs with sublethal concentration of
tondexir and indoxacarb

روند تخمگذاری حشرات ماده در تیمارهای مختلف در

مقادﻳر مربوط به فراسنجههای رشد جمعیت T.

شکل  4نشان داده شده است .بیشترﻳن تعداد تخمگذاری در

 absolutaحاصل از تخمهای تیمار شده با غلظتهای

تمامیتیمارهادرفاصلهدوتاپنجروزپسازظهورحشراتبالغ

زﻳرکشنده حشرهکش گیاهی تنداکسیر و حشرهکش

صورتگرفتو طول دورهتخمگذاریدرتیمارشاهد (11

شیمیاﻳی اﻳندوکساکارب در جدول  2اراﻳه شده است.

روز)بیشترازتیماراﻳندوکساکاربوتنداکسیر(17روز)بود .

گرچه نرخ ناخالص تولید مثل ( )GRRدر تیمار شاهد

شکل  -2روند تخمگذاری  T. absolutaحاصل از تخمهای تیمار شده با غلظت زیرکشنده تنداکسیر و ایندوکساکارب
Figure 2. Egg-laying process of T. absoluta emerged from treated eggs with sublethal concentration of
tondexir and indoxacarb

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،1بهار1318
گی 
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جدول  -4پارامترهای جدول زندگی  T. absolutaحاصل از تخمهای تیمار شده با غلظت زیرکشنده تنداکسیر و ایندوکساکارب
Table 4. Life table parameters of T. absoluta emerged from treated eggs with sublethal concentration of tondexir
and indoxacarb
Parameters A
Treatment
GRR
R0
rm
λ
T
DT
Unexposed 64.242 ± 2.803 a 57.425 ± 0.856 a 0.116±0.001 a 1.123±0.001 a 34.665±0.424 b
5.932±0.70 c
Indoxacarb 61.271 ± 1.204 a 54.225 ± 0.674 b 0.108±0.002 b 1.114±0.002 b 36.786 ±0.789 b 6.385±0.134 b
Tondexir
60.145 ± 2.617 a 52.351± 0.685 c 0.100±0.001 c 1.105±0.002 c 39.365 ±0.689 a 6.893 ±0.135 a
df between
2
2
2
2
2
2
groups
df total
57
57
57
57
57
57
F
1.39
11.91
18.05
18.12
12.92
16.63
P- value
<0.2579
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
A
Gross reproductive rate (GRR) (offspring per female), net reproductive rate (R0) (offspring per female), intrinsic rate of
increase (rm) (per day), finite rate of increase (λ) (per day), mean generation time (T) (day) and time requirement to double
in number (DT) (per day). Means (±SE) in each column with the same letter do not differ statistically when compared by
Tukey's HSD test (P> 0.05).

باالترازدوتیمارحشره کشبوداماازلحاظآماریاﻳن

تیمار اﻳندوکساکارب ( 4/38روز) و شاهد ( 1/13روز)

اختالف معنیدار نبود (17=1/31; P=1/4171و .)F4نرخ

نیازبود(17=14/43;P=1/1111و .)F4

خالص تولید مثل ( )R0در جمعیتهای تیمار شده با

نتایج آزمایشهای زیستسنجی در شرایط مزرعهای

غلظت زﻳرکشنده تنداکسیر به طورمعنیداری پاﻳینتر از

درشراﻳطمزرعهایودرنمونهبردارﻳهایسهروزپساز

تیمار شاهد و اﻳندوکساکارب بود (P=1/1111

تیمار ،تراکمتخمهاوالروهای T. absolutaدرتیمارشاهد

;17=11/11و.) F4کمترﻳنمیزاننرخذاتیافزاﻳشجمعیت

بهطورمعنیداریباالترازتیماراﻳندوکساکاربوتنداکسیربود

()rmدرحشراتحاصلازتخمهایتیمارشدهباغلظت

(شکل.)3اماتراکمتخمهاوالروهابیندوتیمارحشرهکش

زﻳرکشنده تنداکسیر مشاهده شد ( 1/111بر روز) در

معنیدارنبود(تخم4=111/13;P=1/1111:وF4درسال1314و

حالی که میزان اﻳن شاخص در تیمار اﻳندوکساکارب و

4=148/14; P=1/1111و F4در سال 1317؛ الروP=1/1111 :

شاهد به ترتیب  1/118و  1/114ماده/روز بود

;4=31/74وF4درسال1314و4=71/11;P=1/111وF4درسال

(17=18/11;P=1/1111و.) F4نرخمتناهیافزاﻳشجمعیت

.)1317باگذشتزمانمیزان اثر حشرهکششیمیاﻳی کاهش

کهبیانگرمیزانافزاﻳشجمعیتهرروزنسبتبهروزقبل

ﻳافت.اماحشرهکشگیاهیدواماثرطوالنیتریداشت.چنانچه

استدرتیمارشاهدبهطورمعنیداریباالترازدوتیمار

درنمونهبردارﻳهای41روزپسازتیمار،تراکمتخمهاوالروها

حشرهکش بود (17=18/14; P=1/1111و .)F4کمترﻳن و

درهردوسالموردمطالعهدرتیمارشاهدواﻳندوکساکاربدر

بیشترﻳن طول دور ه ﻳک نسل به ترتیب در تیمار شاهد

ﻳکگروهآماریقرار گرفت ،درحالیکهتراکممراحلذکر

( 32/44روز)وتنداکسیر( 31/34روز)مشاهدهشد.هر

شده در قطعات تیمار شده با حشرهکش گیاهی تنداکسیر در

چند میزان اﻳن شاخص بین دو تیمار اﻳندوکساکارب و

پاﻳینترﻳنگروهآماریبود(تخم4=42/42;P=1/1111:وF4در

شاهد معنیدار نبود (17=14/14; P=1/1111و .)F4مدت

سال 1314و4= 41/42; P=1/1111و F4درسال1317؛الرو:

زمان بیشتری برای دو برابر شدن جمعیت مینوز

4=44/11; P=1/1113و F4درسال 1314و31/44; P=1/111

گوجهفرنگی در تیمار تنداکسیر ( 4/81روز) نسبت به

=4وF4درسال .)1317
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شکل  -9میانگین تراکم تخمها و الروهای ( T. absolutaبه ازای یک گیاه) در شرایط مزرعهای در سال  )A( 6931و )B( 6931
)Figure 3. Mean density of T. absoluta eggs and larvae (per plant) in field trial during 2017 (A) and 2018 (B

میانگیندرصدتلفاتتخمهاوالروهایT. absoluta

حشرهکاشتنداکسایرباود(41=47/12;P=1/1111و F7در

درقطعاااتتیمااارشاادهبااادوحشاارهکااشتنداکساایرو

سال1314و41=22/24;P=1/1111وF7درسال.)1317در

اﻳندوکساکاربطیزماانهاایمختلافنموناهبارداریدر

مااوردالروهااانیاازدرصاادتلفاااتدرقطعاااتتیمارشاادهبااا

جاادول1ذکاارشاادهاساات.بیشااترﻳندرصاادتلفاااتدر

حشارهکاشاﻳندوکسااکاربدرنموناهبردارﻳهااای12و41

تخامهاایT. absolutaدرهاردوساالماوردمطالعاهدر

روزپااسازتیماااربااهطااورمعناایداریکاااهشﻳافاات

نمونهبردارﻳهایسهروزپسازتیمارمشااهدهشاد.درصاد

(41=11/17;P=1/1111وF7درسااااال1314وP=1/1111

تلفاتاﻳجادشدهدرتخمتوسطحشارهکاشتنداکسایردر

;41=12/14وF7درسااال.)1317اثاارسااالبااهجاازدرتیمااار

زمانهایمختلفنمونهبرداریتغییرمعنیدارینداشتاماا

تنداکسیرودرنمونهبارداریهاای12روزپاسازتیمااراز

میزاندواماثرحشرهکششیمیاﻳیچندانباالنبود.چنانچاه

جمعیتالروهای3=31/11;P=1/1118(T. absolutaو)F1

درصادتلفاااتاﻳجااادشاادهدرقطعاااتتیمااارشاادهبااااﻳاان

درهیچکدامازتیمارهامعنیدارنبودوتلفاتاﻳجاادشاده

حشاارهکااشودرنمونااهبردارﻳهااای12،7و41روزپااساز

توسطدوحشرهکشطیدوسالماوردآزمااﻳشاخاتالف

تیماربهطورمعنیداریپاﻳینترازتلفاتاﻳجادشدهتوساط

معنیدارآماریرانشاننداد .
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جدول  -1میانگین درصد تلفات (±خطای استاندارد)  T. absolutaدر قطعات تیمار شده با حشرهکشهای تنداکسیر و ایندوکساکارب در
آزمایش مزرعهای
*Table 5. Mean mortality % (±SE) of T. absoluta treated with tondexir and indoxacarb in field trial
Stage
Day after
Pesticides
treatment
Egg
Larvae
2017
2018
2017
2018
3
)78.64 ± 3.16 a (A
)81.46 ± 1.95 a (A
)86.68±3.95 a (A
)89.56±2.16 a (A
7
)74.33± 4.05 a (A
)80.01± 2.77 a (A
)86.45±1.96 a (A
)87.61±4.84 a (A
Tondexir
)a (A
)a (A
)a (B
14
76.11± 2.31
80.36± 6.96
74.22±1.54
)90.29±2.05 a (A
)a (A
)a (A
)a (A
21
76.36 ± 1.47
81.41 ± 4.10
76.40±3.64
)86.92±5.08 a (A
3
)78.11 ± 3.45 a (A
)83.27 ± 4.86 a (A
)72.17±5.35 a (A
)79.68±3.29 a (A
)b (A
)b (A
)a (A
7
37.70 ± 5.95
33.03± 3.94
63.95±5.59
)72.38±2.03 ab (A
Indoxacarb
)b (A
)b (A
)b (A
14
32.19 ± 2.92
34.24± 3.47
27.88±4.73
)43.55±6.13 bc (A
)b (A
)b (A
)b (A
21
27.94 ± 8.13
17.49 ± 3.50
22.58±7.84
)23.89±6.94 c (A
*Different lowercase and uppercase letters showed significant differences in each column and row respectively (P>0.05).

بحث

از آنها از اهمیت باالﻳی برخوردار است ( Stark and

در تحقیق حاضر میزان سمیت حشرهکش گیاهی

 .)Rangus, 1994; Chen et al., 2016چراکه اغلب

تنداکسیردرمقاﻳسهباحشرهکششیمیاﻳیاﻳندوکساکارب

حشرهکشها پس از کاربرد در مزرعه در معرض تجزﻳه

بر روی تخم  T. absolutaمورد بررسی قرار گرفت.

شدنقرارمیگیرند .بنابراﻳن آفاتهدفوغیرهدفدر

گرچه الﻳه سطحی کورﻳون تخم نفوذپذﻳری محدودی

معرض غلظتهای زﻳرکشنده اﻳن ترکیبات قرار میگیرند

نسبت به آفتکشها دارد ،اما برخی از مواد شیمیاﻳی

(.)Guedes et al., 2016; Desneux et al., 2005در

میتوانند از آن عبور کنند .اﻳن ترکیبات بر رشد و نمو


تحقیق حاضر به منظور دستیابی به نتاﻳج جامعتر هر دو

جنین اثرات مضری داشته و ﻳا باعث مرگ آن میشوند

اثرات کشندگی و زﻳرکشندگی اﻳن حشرهکشها روی

(.)Trisyono et al., 2000نتاﻳجآزماﻳشگاهینشانداد

تخمهایمینوزگوجهفرنگیموردارزﻳابیقرارگرفت .

سمیتحشرهکش گیاهیتنداکسیربرایتخمآفتبهطور

حشرهکش گیاهی تنداکسیر باعث افزاﻳش معنیدار

معنیداریباالترازحشرهکشاﻳندوکساکارببود.گرچه

طول دوره تخم و الروهای  T. absolutaشد .افزاﻳش

سمیتتنداکسیررویاﻳنآفتتاکنون بررسینشدهاست

طول دوره الروی ممکن است با تاخیر در دگردﻳسی در

اما بررسیهای قبلی نشان داده اﻳن ترکیب سمیت باالﻳی

ارتباطباشد(.)Babu et al., 2000دورهشفیرگیمینوز

برای تخم کنه تارتن دولکهای  Tetranychus urticae

گوجهفرنگیاز11/47روزدرتیمارشاهدتا14/44روزدر

Kochدارد( .)Kabiri Raeisabad and Zaree, 2017

تیمارتنداکسیرمتغیربود.درتحقیقمشابهیطولدورههای

در بسیاری از مطالعات تنها اثرات کشندگی

الروی و شفیرگی اﻳن آفت به ترتیب از  11/14و  8/41

حشرهکشها روی آفات و دشمنان طبیعی مورد بررسی


روز(تیمارشاهد)تا12/71و11/12روز(تیمار Bacillus

گرفته است .در حالیکه اثرات زﻳرکشندگی در پیشبینی

)thuringiensisمتغیربود(.)Younes et al ., 2018در

اثرآفتکشهارویآفتقابلاعتمادترازاثراتکشندگی

تحقیقحاضردوحشرهکشبهکاربردهشدهباعثکاهش

استومطالعهاثراتاﻳنغلظتهابهمنظوراستفادهمنطقی

تخمگذاریمینوزگوجهفرنگیشدند.بامدنظرقراردادن

حشرهکشگیاهیتنداکسیر...
کبیریرئیسآباد:اثراتکشندگیوزﻳرکشندگی 
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ارتباطبینطغیانآفاتوکاربردحشرهکشها،محققانبه

حالیکه هردو Tو TPOPدرتیمارهایحشرهکشباالتر

اﻳن نتیجه رسیدند که برخی حشرهکشها تخمرﻳزی

ند.بررسیاﻳنپارامترهانشانمیدهدکه

ازتیمارشاهدبود

حشرات را تحرﻳک نمیکنند ()Vojoudi et al., 2011

غلظتهایزﻳرکشندهاﻳندوکساکاربوتنداکسیرمیتوانند

در حالیکه برخی محققین دﻳگر افزاﻳش تخمرﻳزی

رشدجمعیتیمینوزگوجهفرنگیرامتوقفﻳاکندتر کنند.

1حشرات در نتیجه کاربرد غلظتهای زﻳرکشنده سموم را

بهنظرمیرسدباالتربودن TPOPباکاهش rmدرارتباط

اثباتکردند( .)Sota et al., 1998وزنشفیرههادرهر

است .ارتباط منفی بین نرخ ذاتی افزاﻳش جمعیت و میزان

دوتیمارحشرهکشبهطورمعنیداریپاﻳینترازشاهدبود.

TPOPدرمطالعاتپیشیننیزگزارششدهاست( Jha et al.,

 (2015) Esmaily et al.نتاﻳج مشابهی پس از کاربرد

 .)2012غلظت زﻳرکشنده حشرهکش گیاهی تنداکسیر به

غلظتهای کشنده و زﻳرکشنده امامکتین بنزوات و

طور معنیداری طول دوره ﻳک نسل ( )Tمینوز

اﻳندوکساکاربروی T. absolutaبهدستآوردند.اﻳن

گوجهفرنگی را افزاﻳش داد .اﻳن پارامتر ﻳکی از معیارهای


محققین نشان دادند دو ترکیب به کار برده شده باعث

مهم در جدول زندگی محسوب میشود که به نوبه خود

کاهشوزنشفیرگیوظرفیتباروریدراﻳنآفتشدند .

تاثیر مستقیمی بر نرخ افزاﻳش جمعیت دارد .هر چه مقدار

حشرهکشهایمورداستفادهباعثکاهش نرخخالص

اﻳن شاخص بیشتر باشد ،منجر به برهم خوردن هماهنگی

تولید مثل ( )R0مینوز گوجهفرنگی شدند .در تحقیقی

فنولوژﻳک در حشرات شدهواز اﻳن جهتتاثیرات منفی

غلظتهای زﻳرکشنده اﻳندوکساکارب باعث کاهش نرخ

درجمعیتاﻳجادمیکند( .)Croft, 1990

ناخالصتولیدمثلونرخخالصتولیدمثلدرT. absoluta

گرچه روشهای کنترلی متفاوتی برای مینوز

شدند ( .)Nozad-Bonab et al., 2017هر چند اثرات

گوجهفرنگی پیشنهاد شده است اما به نظر میرسد بهترﻳن


زﻳرکشندهحشرهکشگیاهیتنداکسیرتاکنونبررسینشده

روشکنترل،استفادهازسمومکمخطربهجهتحفظو

است ،امامحققیندربررسیهایخوداثراتزﻳرکشندگی

حماﻳتازدشمنانطبیعیباشد(2009)Arno et al. .بیان

ساﻳر ترکیبات گیاهی را روی آفات مختلف بررسی

کردندبهترﻳنروشکنترلکرممینوزگوجهفرنگیاستفاده

کردهاند ( ;Khan et al., 2007; Barati et al., 2013


ازشکارگرهاوحشرهکشهایانتخابیاست .

 .)Esmaeily et al., 2014به عنوان مثال Ma et al.

در شراﻳط مزرعهای نیز حشرهکش تنداکسیر سمیت

()2000نشاندادندعصارهنیمتاثیرمعنیداریدررشدو

باالﻳی برای مینوز گوجهفرنگی داشت .چنانچه در

نمو دومین سن الروی Helicoverpa armigera

برداریهایبیستوﻳک روزپسازتیمار،تلفاتباالی71


)(Hübnerداشت .

درصدیرادرجمعیتتخموالرواﻳنآفتاﻳجادنمود.

نرخذاتیافزاﻳشجمعیت rmﻳکیازپارامترهایمهم

در شراﻳط آزماﻳشگاهی حشرهکش اﻳندوکساکارب نیز

درتعییننوعو میزانرشدجمعیتهااستکهبهنوبهخود

سمیتنسبتاًباالﻳیبرایمینوزگوجهفرنگیداشت.امادر

بیانگرافزاﻳشثباتﻳاافتجمعیتاست.درتحقیقحاضر

شراﻳط مزرعهای دوام اثر حشرهکشی اﻳن ترکیب چندان

مقداراﻳنپارامتروهمچنین مقدارشاخص λدرتیمارهای

باالنبود.تحقیقاتنشاندادهبرخیازحشرهکشهاممکن

حشرهکشبهطورمعنیداریپاﻳینترازتیمارشاهدبوددر

است سمیت باالﻳی برای آفات در شراﻳط آزماﻳشگاهی
داشته باشند اما در شراﻳط مزرعهای اﻳن اثرات چندان باال

1- Hormoligosis
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نباشد .ﻳکی از دالﻳل اﻳن امر میتواند تجزﻳه شدن

 L.و زنبور Psyllaephaus pistaciae Frriiere

حشرهکشدرشراﻳططبیعیودرنتیجهکاهشکاراﻳیآن


( )Kabiri Raeisabad, 2012دارد .در حالیکه اثرات

برایحشراتآفتباشد(.)Eijaza et al., 2015دواماثر

مضرحشرهکشاﻳندوکساکارببررویبرخیازگونههای

حشرهکشیاﻳندوکساکاربنیزچندانباالنبودوباگذشت

مهمپارازﻳتوئیدازجملهزنبورهایخانواده Aphelinidae

سه روز از زمان تیمار ،تراکم تخم و الروها در قطعات

)2004

،(Gonzalez-Zamora

et

al.,

تیمارشدهبااﻳنحشرهکشافزاﻳشﻳافت.اﻳندوکساکارب

)2007

al.,

et

(Cordero

،Ichneumonidae

حشرهکش تماسی-گوارشی از گروه اگزادﻳازﻳنها که

)2004

al.,

et

(Newman

 Braconidaeو

اثراتسمیکوتاهمدتیبرایآفاتداشتهدرحالیکهدوام

) Trichogrammatidae (Hussain et al., 2010به

اثراﻳنترکیبچندانباالنیست.اثراتسرﻳعوکوتاهمدت

اثبات رسیده است )2016( Khoshabi et al. .اثرات

اﻳندوکساکارب برای T. absolutaبه دلیل فعالیت سرﻳع

کشندگی و زﻳرکشندگی آبامکتین ،استامی پراﻳد و

اﻳن ترکیب به عنوان ﻳک مسدود کننده کانال سدﻳم در

اﻳندوکساکارب را روی سن Nesidiocoris tenuis

اعصاب آکسونی است که مانع انتشار پیام عصبی میشود

 Reuterﻳکی از شکارگرهای مینوز گوجهفرنگی بررسی

(.)Derbalah et al., 2012دواماثرکوتاهمدتاﻳنآفت

کرده و نشان دادند حشرهکش اﻳندوکساکارب در گروه

درشراﻳطمزرعهایدرآزماﻳشهایدﻳگرینیزاثباتشده

سموم زﻳان آور برای اﻳن دشمن طبیعی دسته بندی شد.

است .به عنوان مثال  )2016( Nazarpour et al.نشان

همچنین   (2011) Arno and Gabbaraنشان دادند

دادنداﻳنحشرهکشاثراتکوتاهمدتشدﻳدترینسبتبه

حشرهکشاﻳندوکساکاربسمیتبسیارباالﻳیبراینمف

 ،Bacillus thuringiensisآزادﻳراختین و ترکیب

وبالغسنهای Macrolophus pygmaeus Ramburو

آزادﻳراختینوباسیلوسبرایالروهایمینوزگوجهفرنگی

 N. tenuisدو گونه از مهترﻳن شکارگرهای T. absoluta

داشت،درحالیکهدواماثراﻳنحشرهکشکوتاهبود.ﻳکی

داشت .

دﻳگرازدالﻳلاختالفتراکمجمعیتمینوزگوجهفرنگی

حشرهکش گیاهی مورد استفاده در پژوهش حاضر

درقطعاتتیمارشدهبااﻳندوحشرهکشمیتواندباتراکم

(تنداکسیر) نشان داد سمیت باالﻳی هم در شراﻳط

جمعیتوفعالیتدشمنانطبیعیدرارتباطباشد.چراکه

آزماﻳشگاهیوهمدرشراﻳطمزرعهایبرایT. absoluta

کاهش جمعیت دشمنان طبیعی منجر به افزاﻳش تراکم

ﻳکیازمهمترﻳنآفاتگوجهفرنگیداشت.عالوهبراﻳن،

آفات میشود .از طرفی هنگامیکه حشرهکشها اثرات

اثرات زﻳرکشندگی اﻳن ترکیب روی برخی پارامترهای

انتخابی نداشته باشند با وجود دشمنان طبیعی در مزرعه

جدول زندگی اﻳن آفت نیز بیشتر از حشرهکش شیمیاﻳی

ممکن است طغیان آفات رخ دهد  ( Trumper and

اﻳندوکساکارببود.بامدنظرقراردادنگیاهیبودناﻳن

 .)Holt, 1998در بررسیهای قبل مشخص شده

کشهای
ترکیب و در نظر گرفتن اثرات مضر حشره 

حشرهکش تنداکسیر سمیت پاﻳینی برای برخی دشمنان


شیمیاﻳیبرایمحیطزﻳست( Relyea and Hoverman,

طبیعیازجملهکنهشکارگر Phytoseiulus persimilis

 ،)2008سالمتی انسان ( )Mahmood et al., 2016و

Kabiri Raeisabad and Zaree, ( Athias-Henriot

موجودات غیر هدف (Pekar, 2012; Gonzalez-

 ،)2017کفشدوزکشکارگر  Oenopia conglobata

 ،)Zamora et al., 2004به نظر میرسد حشرهکش
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گیاهیتنداکسیرمیتواندگزﻳنهمناسبیدربرنامهمدﻳرﻳت


بدﻳنوسیلهازدانشگاهعلمیکاربردیبهشهرودانشگاه

 هر چند.) شبپره مینوز گوجهفرنگی باشدIPM( تلفیقی
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امکانا
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Abstract

Background and Objectives
The tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) is the most damaging tomato insect pest. In
the present study, the lethal effects of plant insecticide, tondexir (Tondexir®) and chemical
insecticide, indoxacarb (Avaunt®) were assessed against T. absoluta under laboratory and
field conditions.
Materials and Methods
The sublethal (LC30) effects of the insecticides were evaluated on the life table parameters of
T. absoluta. The potter tower was used for the bioassays. In order to define the effect of
these compounds, an experimental field was carried out in a randomized complete block
design with three treatments replicated four times during two consecutive seasons in 2017
and 2018.
Results
The LC50 values of tondexir and indoxacarb on eggs of T. absoluta were 837.9 and 1139.1
ppm, respectively. Sublethal concentration of insecticides affected life table parameters of T.
absoluta significantly. Embryonic, larval, pupal and TPOP periods were significantly higher
in tondexir than the control. Intrinsic rate of increase (rm) value in both insecticides
treatments was significantly lower than control (P<0.05). The minimum value of λ (1.105
day-1) and the longest generation time (39.36 day) was observed in tondexir. The persistency
effect of tested insecticides under field conditions was higher in tondexir than indoxacarb.
Even 21 days after treatment, the percentage mortality of eggs and larvae of T. absoluta were
significantly higher in plot that treated with tondexir than indoxacarb treatment.
Discussion
The total results revealed that tondexir had high lethal and sublethal effects on tomato
leafminer and can be recommendable to be applied in an integrated pest management
program (IPM) of this pest.
Keywords: Tuta absoluta, Tondexir, Indoxacarb, Life table, Persistency effect, Bioassay

