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08/02/1400تاریخپذیرش:01/04/99تاریخدریافت:

 چکیده

ای از جهان در سطح گستردهروغن  سرشار ازهای گیاهی با دانه  Brassica napus L. (Brassicaceae)کلزا

با توجه به اهمیت سالمت از آفات مهم کلزا است.   .Brevicoryne brassicae Lکلممومی شته  شود.کشت می

، بنابراینحفظ محیط زیست، کاهش مصرف سموم شیمیایی در برنامه مهار آفت امری ضروری است.  انسان و

شته کلم با  زندگی جدولهای  اسنجهپرروی  ®تنداکسیرو  ®پالیزینگیاهی های  کش حشرهزیرکشندگی اثر

ها روی  کش سمیت حشره ،عالوهبه. حاوی شته مورد بررسی قرار گرفترگ سازی بورغوطه روش استفاده از

 99/1843های  ها روی شته از غلظت کش های سن اول شته کلم مطالعه شد. برای بررسی اثر زیرکشنده حشره پوره

 25±5ها در دمای استفاده شد. آزمایش ®و پالیزین ®ه ترتیب برای تنداکسیر( بLC30گرم برلیتر ) میلی 02/1627و 

ساعت )تاریکی: روشنایی( انجام شدند. مقادیر  16:8درصد و دوره نوری  70±5درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی 

LC50 ایش نرخ ذاتی افز گرم بر لیتر برآورد شد.میلی 60/2190و  52/2331ترتیب به ®و پالیزین ®تنداکسیر

دست آمد. نرخ هببر روز 2/0±007/0 ®و تنداکسیر 21/0±008/0 ®، پالیزین27/0±003/0 دبرای شاه ( (rجمعیت

افزایش کاهش یافت. کش در مقایسه با تیمار شاهدحشرهمثل در هر دو تیمار تولید نرخ ذاتیو  تولیدمثلخالص 

ها مشاهده شد. میانگین زمان تولید و کشرههای تیمار شده با حشنسبی در میزان مرگ و میر ذاتی جمعیت شته

داری در ها کمتر از گروه شاهد بود. کاهش معنیکشزمان دو برابر شدن نیز در جمعیت تیمار شده با حشره

های بالغ ی ماده نسبت به شاهد مشاهده شد. میانگین طول عمر مادههای تولید شده در هر شتهمیانگین تعداد پوره

های تیمار  زندگی شته  جدولهای ی آمارههمهداری داشت. ها تفاوت معنیکشرهای حشرهدر شاهد با تیما

نتایج  .ثیر قرار گرفتأطور منفی تحت تدر مقایسه با شاهد، به ®و تنداکسیر ®های پالیزینکش حشره LC30شده با 

عنوان جایگزینی مناسب  تواند گامی جهت استفاده کاربردی از ترکیبات گیاهی و بهحاصل از این پژوهش می

توان از این ترکیبات گیاهی جهت کنترل های تکمیلی میبا انجام آزمایش های شیمیایی باشد.کشبرای حشره

 شته مومی کلم در مزرعه بهره برد.

 زیرکشنده اثرگیاهی،  های کش حشرههای رشد جمعیت، های  پراسنجهها: شته، واژهکلید

 یئمعصومهضیادبیرتخصصی:دکتر
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 مقدمه

ازروغننباتیمورددرصد90،حدوددرحالحاضر

شاااودمااایمینأتاااوارداتطریاااقازنیاااازدرکشاااور

(Mohajer, 2018.)گیااهکشتتوسعهبههمینخاطر

در  Brassica napus L. (Brassicaceae)کلاازا

گرفتاهقاراراهمیاتماوردکشاورخودکفاییهایبرنامه

هایزراعایمناسا یژگیباداشتنواینمحصولاست.

بهویژهامکانکشاتپاائیزهوهمیناینکیفیاتم لاو 

تواندگزینهمناسبیبارایروغندرارقاماصالحشدهمی

(.درAbdolrahmani, 2003)باشااادروغااانمینأتااا

هایاخیرس حزیرکشاتکلازادرکشاورافازایشسال

ایااانافااازایشدرکاااهاسااات،گیاااریداشاااتهچشااا 

زراعیباعثایجادشارای مسااعدبارایهایاکوسیست 

ازسویآفتاینگیاه.هاستفعالیتآفاتاینگیاهشد

هابهشتهگیردکهازمیانآنمختلفیموردحملهقرارمی

 :.Brevicoryne brassicae L. (Hemiماومیکلا 

Aphididdae)  تواناشارهکردکاهازآفااتم ا می

 ,.Khajehzadeh et al)شاودمحسو میکلزا مزارع

اینشتهرابرایاولینباردر1317افشاردرسال.(2010

ایرانگزارشکردودرحالحاضردرتمامنواحیایران

ویژهدرمناطقشمالیومرکزی،همادان،کردساتانوبه

کنادکرمانشاهرویکلزافعالبودهوایجادخساارتمای

(Khanjani, 2005.) رهگیااهیازبامکیادنشایاهشته

باهجاوانگیااهکلازا،یهابافتبرگ،ساقهومخصوصا

هاا،مستقی موجا ضاعععماومی،پاییشبارگطور

حالتکوتولگیودرن ایتکااهشعملکاردمحصاول

 Kelm and Gadomski, 1995; Kelm etشوند)می

al., 1997مستقی ،باتغذیهازشیرگیاهغیرخسارت(.در

 ,.Ellis et al)شوندهایویروسیمیباعثانتقالبیماری

هااایشاایمیاییکااشاسااتفادهازآفاتهناوزهاا .(2000

اماااساتفاده،هااداردبیشترینکااراییرادرکنتارلشاته

آوررویموجاوداتباعثبروزاثراتزیانغلیظازآن ا

 Furk and)غیارهااد ومحای زیسااتشادهاساات

Hines, 1995; Saldo and Szpyrka, 2009.) 

کلزاگیاهیاستباش دوگاردهفاراوانکاهباعاث

کلازاعلیارغ ساودمندیشاود.میعسلجذ زنبورهای

هااباهویاژهکاشبارایزنبورهاایعسال،مصار آفات

همزمااانیآن اااباااحااداکترفعالیااتزنبورهااایعساالبااا

هاییراس ،مشکالتوناهنجاریموثرترینزمانپاشش

بنابراینبارای(.Esmaili et al., 2002آورد)بهبارمی

،هادشمنانطبیعیشتهوحشراتمفیداز حفظوحمایت

هایمدیریتیدرغالا استکهازترکیبیازروشالزم

IPMشااوداسااتفادهماای(Khajehzadeh, 2004بااا.)

هازساموماساتفادج اانیهاایکاهساازمانتوجهبهایان

یگزینیبرایآن اادنبالجااندوشیمیاییرامحدودکرده

هاایکا خ اراهمیاتکشحشرهلذااستفادهاز،هستند

 ;Koul and Dhaliwal, 2001پیااداکااردهاساات)

Regnault-Roger et al., 2005.)کااشدوآفاات

Tondexirگیاهیشاملتنداکسیر
بافرموالسیونماایع®

یفارآوری(،حااویعصاارهECشونده)غلیظامولسیون

Palizinپالیزینشدهفلفلقرمزو
باافرموالسایونماایع®

(،حاویصابونغلیظروغانSLدرآ )غلیظقابلحل

درصااد(بااههمااراهعصااارهنعناااو70تااا60نارگیاال)

 باارایمحاای زیسااتومصاار کنناادگاناکااالیوتو 

هستندوحساسیتدشمنانطبیعیبهآن اگزارشخ ربی

(.Anonymous, 2009)نشدهاست.

کشاندگیهایرایجبررسیاثراتغیرشیکیازرو

درکاهباشادس شناسیدموگرافیکمای،هاکشحشره

جمعیتیزندگیورشدجدولازپارامترهایاینروش

 Stark and)کناادباارایارزیااابیساامیتاسااتفادهماای

Banks, 2003).هایگیااهیکشدرموردسمیتحشره

ل،رویآفاتبررسیهاییانجاامشادهاسات.بارایمتاا

درشااارای ®وتنداکسااایر®بررسااایاثاااراتپاااالیزین

 Aphis neriiآزمایشااگاهیرویشااتهزردخرزهااره

Boyer de Fonscolombeباا®نشاندادکاهپاالیزین

ساااعت24درهاازارپااساز5/2و5/1،2هااایغلظاات

درصاااادیو16/40و11/10،27/20باعااااثتلفااااات

تلفااتدرهازارباعاث3و2هاایباغلظات®تنداکسیر
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درصاادیدرجمعیااتایاانشااتهشاادند46/94و95/71

(Heydari et al., 2016 غلظت.)گرمبرلیترمیلی2000 

 Toxoptera aurantiiرویشتهسیاهمرکبات®پالیزین

(Boyer de Fonscolombe)72پااسازگذشاات

درصدتلفاتدرجمعیتاینشتهشادو95ساعتباعث

تلفاااتدرجمعیااتدرصااد8/10درایاانماادتفقاا 

Aphidius Colemani Viereckپارازیتوئیدایانشاته

دهندهاثربخشایخاو ایجادکرد.نتایجاینتحقیقنشان

خ ارباودنآنبارایکاشبارایآفاتوکا اینحشره

 Gholamzadeh-Chitgarباشاد)دشامنانطبیعایمای

and Pourmoradi, 2017،درتحقیاااقدیگاااری.)

بااهبررساایاثاار 2019الساا رابیوهمکاااراندرساا

 Galleriaرویالرو®وپاااااالیزین®تنداکسااااایر

mellonella (L.)آن اعنوانکردندکاهایانوپرداختند

کشگیاهیقادربهکنترلاینحشرهآفتبودهدوحشره

راباارایایاانآفااتبااه®وتنداکساایر®پااالیزینLC50و

اعاااالمکردناااد گااارمبرلیتااارمیلااای1868و736ترتیااا 

(Sohrabi et al., 2019.)

رویهاکشآفت زیرکشندگی اثراتبررسی     

کل  مالحظهشته انتخا آفتاهمیتقابل در کشای

 ,.Hosseini et al)مناس درمدیریتاینآفتدارد

آفت(2020 کارایی بررسی و ویژهکش، به

رویهایکشآفت اثر کمترین دارای که انتخابی

طبیعیآفت) Stark and Bamfo, 2002دشمنان و(

م  وضروریبهمحی زیست رسدنظرمیهستند، لذا.

®دراینپژوهشاثراتزیرکشندگیدوترکی پالیزین

تنداکسیر روی®و انتخابی و ایمن ترکیباتی عنوان به

بررسیشد.پارامترهایرشدجمعیتشتهمومیکل 



 هامواد و روش

 مطالعات آزمایشگاهی

 مومی کلم شته پرورش 

سمواشی مزارع از کل  مومی شته اولیه جمعیت

آوریشدآبادغر جمعیکلزایموجوددراسالمنشده

کلنیرویگلدان تشکیل منظور به شناسایی پساز و

سهنسلدر شتهمومیکل تا انتقالدادهشد. هایکلزا

 تشکیل سوسبرای و شد تکتیر آزمایشگاه شتهشرای 

هایزیستسنجیمنظورانجامآزمایشبههایه سن

 ازحشراتبالغبدونبالاستفادهگردید.

 های موردآزمایش: کشحشره

  Tondexir  ®کشحشره

تنداکسیر موثره روغن85®ماده خوراکیدرصد؛

فرموالسیونمایعاینمحتویاسانسفلفلقرمزتنداست.

وظاهرآنبهصورتمایعیECغلیظامولسیونشونده

قابل®تنداکسیرباشد.غلیظبابوورنگقرمزوتندمی

تشکیلمی امولسیونیپایدار آ استو دهد.تعلیقدر

PHمقدار )5/7-7آن (.Anonymous, 2009است

Tondexir فرموالسیونتجاری
محصولشرکتکیمیا®

آور سبز غلظت هشت 500در ،1000 ،1500 ،2000،

2500 ،3000 ،3500 برلیترلیمی4000و شدو گرم ت یه

آزمایش زیستبرای قرارهای استفاده مورد سنجی

.گرفت

Palizinحشره کش 
®

درصد؛صابونغلیظروغان 65®مادهموثرهپالیزین

%(بههماراهاساانساکاالیوتو ونعنااع70-60نارگیل)

فرموالسیونبهصورتمایعیغلیظوقابلحلایناست.

هرآنمااایعغلیظاایبااابااویباشااد.ظاااماایSLدرآ 

آنpHمقادارهاایگیااهیورناگسابزاسات.عصاره

(.فرموالسیونAnonymous, 2009باشد)می5/8-5/7

Palizinتجااری
®
محصاولشارکتکیمیااسابزآوردر 

 3000و700،1000،1500،2000،2500شااشغلظاات

سنجیهایزیستشدوبرایآزمایشت یه گرمبرلیترمیلی

 تفادهقرارگرفت.مورداس

 سنجیهای زیستآزمون

تعیینآزمایشابتدادر منظور به مقدماتی های

هاانجامشدوبامشخصشدنباالترینومحدودهغلظت

غلظتپایین واس انتخا شدند.ترینغلظت، هایحد

غلظت در پالیزیندرمیلی4000تنداکسیر لیترو بر گرم
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90و89تلفاتباعثایجادگرمبرلیترمیلی3000غلظت

درمجموعششغلظتبهدرصدیاینآفتشدهاست.

باتوجهکشانتخا شد.همراهیکشاهدبرایهرآفت

نحوه )تمکشآفتثیرأتبه غوطهها روش از وریاسی(

پسازمشخصشدن.استفادهشدحاویشتههایبرگ

5هایبرگی)ق راتی،دیسکهادرآزمایشمقدمغلظت

غلظتسانتی در شته یک سن پوره محتوی  هایمتر(

بهمدتمختلعآفتکش ثانیهفروبردهوپساز5ها

شدند داده محی قرار مدتیکساعتدر باآنبه و

پوشاندهشدندتاخشکشوند. برایتیمارتوریارگانزا

 مق ر آ  از تویینشاهد 80و شد. ازاستفاده پس

خشکشدن کدرپوش، دارایپتری ت ویه منظور به ه

باشد،رویآنقراردادهشدوباپارافیل بستهدرییهمی

شمارشوثبتتلفاتساعتمیزان48و24شد.پساز

 دمای در ژرمیناتور در آزمایشی واحدهای 25±5شد.

 رطوبتنسبی سلسیو و دوره70±5درجه و درصد

نگ داریشدن16:8نوری تاریکی( .دساعت)روشنایی:

 از اطمینان شتهمرگومیربرای با را آن ا ازها استفاده

قل  عدمیک درصورت و کرده لمس ظریع موی

محسو شدند.واکنش،مرده

زندگی جدولهای برآورد آماره
م العه شاخصبرای آمارهی و زیستی هایهای

شته از گروهی به کل  مومی شته پایدار هایجمعیت

20الی10اینمنظورابتداتعدادبرای.سننیازاسته 

تشکیلکوهورتزاییویبالغبکرزابرایپورهعددشته

یکلزارهاسازیشدوپسازگذشترویتعدادیبوته

هاحذ وساعت،حشراتبالغازرویبوته24الی12

همگیکمترازیکهایسنیکحاصلهکهازبینپوره

پورهسنیک)برای100تعدادحداقلروزعمرداشتند،

آماره م العه ج ت و انتخا  تیمار( هر جدولهای

هایزیستیبرایبرآوردشاخص.شدندهاستفادزندگی

آماره بررسیو و کل  مومی شته پایدار جمعیت های

®وپالیزین®هایتنداکسیرکشاثراتزیرکشندگیآفت

برگرویآماره ابتدا هایمحتویهایزیستیاینشته،

بهمدتهاکشآفتLC30هاییباغلظتدرمحلولشته

درمحی قراردادهدقیقه120وپنجثانیهغوطهورشدند

ود.درتیمارشاهدنیزازآ مق رشدندتاخشکشون

گردید80تویین استفاده ق رات. خشکشدن پساز

پورهکشحشره هریکاز به، یککوهورت هایسن

برگ هر روی جداگانه قفسصورت یک داخل در

رهاسازیشدهوروندتغییراتو(مترسانتی7ق ر)برگی

و مشاهده صورتروزانه به آن ا هریکاز نمو و رشد

زاییآن ایبالغ،روندپورهپسازظ ورشته.ثبتگردید

یهایمربوطبههرشتهدرهرروزبررسیوتعدادپوره

گردید ثبت بالغ مرگ. زمان تا رویه فرداین آخرین

کوهورتادامهیافت.

هاتجزیه وتحلیل داده
غلظت حدودمقدار و کشنده زیر و کشنده های

 توس 95اطمینان روشپروبیتو به افزاردرصد نرم

SPSS 20.0شدمحاسبه.(Corporation, 2013.)

زندگی جدولهای آماره

داده استفادهجدولهای با روشزندگی جدولاز

سنی دوجنسیمرحله-زندگی  ,Chi and Liu)1ای

1985; Goodman, 1982; Huang and Chi, 

تجزیهوTWOSEX-MSChartافزار(ودرنرم2012

شد Chi, 2019)تحلیل زنده(. سنینرخ ویژه -مانی

)مرحله )Sxjای )x و زیستی(،jسن زادآوریمرحله

سنیویژه ویژهمرحله-ی زندهfXj)ای نرخ وی(، ژهمانی

( (lxسنی ،( زادآوری اصلیmxنرخ پارامترهای و )

( جمعیت افزایش ذاتی نرخ شامل: نرخrجمعیت ،)

(،λ(،نرخمتناهیافزایشجمعیت)R0خالصتولیدمتل)

( نسل یک زمان مدت نرخTمیانگین و ناخالص(

باشند.(میGRRتولیدمتل)
باروریویژهسنیطبقمعادلهونرخبقایویژهسنی

.(Chi and Liu, 1985محاسبهشد)2و1

𝑙𝑥:1معادله =  ∑ 𝑠𝑥𝑗
𝛽
𝑗=1

                                                           
1- Age stage two - sex life table analysisλ 
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𝑚𝑥:2معادله =  
∑ 𝑠𝑥𝑗𝑓𝑥𝑙

𝛽
𝑗−1

∑ 𝑠𝑥𝑗
𝛽
𝑗−1



نشاندهندهتعدادمراحلزیستیاست.βدراینجا

𝑅0:3معادله = ∑ 𝑙𝑥 . 𝑚𝑥
𝛿
𝑥=0

( تولیدمتل خالص نتاجیR0نرخ تعداد میانگین ،)

زندگیمی دوره طیطول فرد هر تولیداستکه تواند

 کند.

فرمول براسا  جمعیت افزایش ذاتی نرخ

Euler–Lotka:بهروشزیرمحاسبهشد

∑:4معادله 𝑒−𝑟(𝑥+1)∞
𝑋−0 𝑙𝑥𝑚𝑥 = 1

 اینجا در از استx=0سن شده گرفته نظر در

(Goodman, 1982سنصفربرایتخ تازهگذاشته.)

شدهاست.

 معادله طبق ه  جمعیت افزایش متناهی 5نرخ

محاسبهگردید:

ƛ:5معادله = 𝑒𝑟

:میانگینمدتزمانیکنسل6معادله

𝑇     :6معادله =
𝑙𝑛(𝑅0)

𝑟


𝐺𝑅𝑅:نرخناخالصتولیدمتل7معادله = ∑ 𝑚𝑥
∞
𝑋=0

𝑒𝑥:امیدبهزندگی8معادله =
𝑇𝑥

𝑙𝑥


 سنی:9معادله زندگی به ایمرحله-امید
𝑒𝑥𝑗 = ∑ ∑ 𝑆′

𝑖𝑗
𝑛
𝑗=𝑦

∞
𝑖=𝑥

زندگیسنی طول(exj)ایمرحله-امیدبه یاستزمان،

زنده،jیستیومرحلهزxهرفرددرسنرودینتظارمکها

وxاحتمالاینکههرفرددرسن𝑆′𝑖𝑗کهدرآنبماند

yیستیمرحلهزوjزندهماندهوبهسن،jیستیمرحلهز

 Chi andباشد)Sxj=1 کهباشدبافرضاینبرسد،می

Su, 2006.) 

( روش تولیدمFisher, 1999براسا  ارزش تلی(،

x،مشارکتهریکازافراددرسن𝑉𝑥𝑗مرحلهای-سنی

زیستی مرحله است.jو آینده جمعیت تشکیل برای ،

Huang and Chi(2012براسا روش و )Tuanو

ایمرحله-(،ارزشتولیدمتلسنی2014a, bهمکاران)

شود:محاسبهمی10طبقمعادله

:10معادله

𝑉𝑥𝑗 =
𝑒𝑟(𝑥+1)

𝑆𝑥𝑗
∑ 𝑒−𝑟(𝑖+1) ∑ 𝑆𝑖𝑦

′𝑛
𝑗=𝑦

∞
𝑖=𝑥 𝑓𝑖𝑦

 طولعمر، باروریخ اهایاستاندارددورهرشدی،

استرپمحاسبهروشبوتهایجمعیتیبراسا آمارهو

آماری)واریانس،مقایسهمیانگینوخ ایهایوپراسنجه

فاصله براسا  تفاستاندارد( میانگین اطمینان هااوتی

(CI شده( جفت استرپ بوت روش 1از
نرم  افزاردر

 TWOSEX-MSChart (2019)آماری شدانجام

(Huang and Chi, 2012.)



 نتایج

 ها روی شته مومی کلمسمیت حشره کش

دوسنجیزیستهایآزمایشازحاصلنتایج 

شدهآورده1جدولدرپالیزینوتنداکسیرکشحشره

رویکشحشرهدوهراثریدهندهننشانتایجاین.است

باشدمیکل مومیشتهیکسنهایپوره غلظتمیزان.

LC50)کشنده و®تنداکسیرهایکشحشرهبرای(

و گرمبرلیترمیلی60/2190و52/2331ترتی به®پالیزین

و99/1843ترتی به(LC30)یزیرکشندهغلظتمیزان

.آمدبدستگرمبرلیترمیلی02/1627

روی  ®و پالیزین ®اثر زیرکشندگی تنداکسیر

 جدولهای های زیستی و پراسنجهطول دوره

  B. brassicaeزندگی شته مومی کلم 

هااباهروشباوتاساترپنتایجمقایساهآمااریداده     

جفتینشاندادکهطولدورهرشدیقبلازبلاو تحات

هشااهددارینسبتبتنداکسیروپالیزینکاهشمعنیتأثیر

نشاندادوبینتیمارهایپاالیزینوتنداکسایرها تفااوت

داروجوددارد.طولکلدورهزنادگیوطاولعمارمعنی

کشبهشدتکاهشدوحشرهحشراتبالغتحتتأثیرهر

                                                           
1- Paired bootstrap 
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 ساعت 48پس از Brevicoryne brassicae های سن اول شته مومی کلم  روی پوره ®و پالیزین ®سمیت تنداکسیر -1 جدول
Table 1. Toxicity of Tondexir

®
 and Palizin

®
 against 1

st
 instar nymphs of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae after 48 hours  

Insecticide  Number 
LC30 

(95% FL) 

LC50 

(95% FL) 

LC90 

(95% FL) 
Slope± SE χ

2
 df P Value 

tondaxir
®

  320 
1843.99 

(997.69-2283.81) 

2231.52 

(1598.52-2720.77) 

4136.40 

(3556.36-5936.24) 
1.27±5.15 1.83 6 0.87 

Palizin
®

  240 
1627.02 

282.92-2138.22)) 

2190.60 

(953.99-2668.96) 

4531.45 

(2469.68-24600.98) 
1.59±4.06 0.45 4 0.93 

Lethal concentrations (ppm) and 95% fiducial limits (FL) were estimated using logistic regression (SPSS 20.0) 
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ه معنی با بینتیمارها اما کرد دارینسبتبهشاهدپیدا

معنی نشدتفاوت مشاهده داری از. قبل دوره طول

ایشیافتکهریزیدرهردوتیمارنسبتبهشاهدافزتخ 

معن تفاوت ازیاین قبل دوره کل طول اما بوده. دار

دارییریزیدرهردوتیمارنسبتبهشاهدکاهشمعنتخ 

ه تفاوت بینتیمارها شد.داریمعنینشانداد. مشاهده

کشبهشدتکاهشپیداتحتتأثیرهردوحشرهباروری

،دهبیشتربو®کشتنداکسیرکردکهاینکاهشدرحشره

.(2جدول)مشاهدهنشدداریمعنیامابیندوتیمارتفاوت

مانیدهندهاحتمالزنده(اینآمارهنشانlxنرخبقا)

 سن شروع تا تولد از فرد عبارتیمیxیک به باشد

 سن تا که جمعیت از افرادی ماندهxنسبت اند.زنده

 سنی ویژه بقای نرخ درB. brassicaeنمودار

شاهد تنداکسیرتیمارهای پالیزین®، ®و شکل 1در

 نتایج اسا  بر است. شده از48آورده پس ساعت

یجمعیتدرتیمارهایشروعآزمایشنسبتافرادزنده

تنداکسیر پالیزین®شاهد، ترتی ®و 97به ،74 70و

تلفات از میزان این که بوده تیمارهایدرصد در

درکشحشره افراد آخرین مرگ است. داده رخ ها

تنداکسیر ®تیمارهایشاهد، پالیزین بهترتی در®و

اتفاقافتادهکهنشاندهندهمرگ23و32،22روزهای

زودر وکاهشزمانحضورآفتدرحضورهردو

میحشره خو کش کنندگی کنترل بیانگر و باشد

کشدراینغلظتاست.هردوحشره


 

در معرض قرار گرفته  Brevicoryne brassicae( مراحل مختلف زیستی ± SEمیانگین طول دوره رشد و نمو ) -2 جدول

با 
30

LC در مقایسه با تیمار شاهد ®و پالیزین ®تنداکسیر  

Table 2. Average developmental time (±SE) of different biological stages of Brevicoryne brassicae 

exposed to LC30 of Tondexir
®
 and Palizin

®
 in comparison with control                                                                              

Biological stage and period 

(days) Control Tondaxir
®

 Palizin
® 

First nymphal instar  0.05
a±1.49 0.03

b±1.09 0.04
b±1.18 

Second nymphal instar 0.05
a±1.61 0.04

b±1.17 0.05
b±1.29 

Third nymphal instar  0.04
a±1.79 0.06

b±1.71 0.06
b±1.35 

Fourth nymphal instar 0.04
a±2.32 0.03

a±1.95 0.06
c±1.52 

Pre-adult  1.04
a±7.24 0.07

b±5.91 0.11
c±5.42 

Adult  0.31
a±17.78 0.26

b±12.77 0.22
b±12.89 

Longevity 0.24
a±25.02 0.28

b±18.68 0.24
b±18.31 

Fecundity (offspring/female)   1.44
a±58.65 1.05

b±18.41 1.02
b±20.5 

Reproduction period  0.28
a±12.18 0.25

b±6.52 0.21
b±6.73 

APOP 0.1
a±3.23 0.11

b±3.73 0.1
b±3.69 

TPOP  0.15
a±10.48 0.12

b±9.64 0.15
c±9.11 

Different letters in each row indicate a significant difference between treatments (Paired bootstrap test, P˂0.05) APOP: 

Adult Preoviposition Period; TPOP: Total Preoviposition Period
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 Brevicoryne( شته مومی کلم lxmx( و زایش ویژه سنی)mx(، باروری ویژه سنی )lxبقای ویژه سنی ) منحنی -1 شکل

brassicae  تیمار شده باLC30 در مقایسه با شاهد ®پالیزینو  ®تنداکسیر                                             

Figure 1. Age-specific survival curve (lx), age-specific fertility (mx) and age-specific maternity (lxmx) 

of Brevicoryne brassicae treated with LC30 of Tondexir
®
 and Palizin

®
 in comparison with control 
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و بیانگرتعدادافرادتولیدشدهmxیژهسنی)نرخبقا )

توجهبهمنحنیمیxبهازایهرفرددرسن با هایباشد.

سنی mxنرخباروریویژه تواندریافتمی1درشکل

کهحداکترمیزانپورهتولیدشدهتوس هرفردمادهتحث

کهمقادیراینطوریکشکاهشیافتهبهتأثیرهردوحشره

،6ترتی درتیمارهایشاهد،تنداکسیروپالیزین،آمارهبه

پورهبهازایهرفردمادهدرهرروزبودهاست.5/3و3

پوره دوره حشرهطول هردو تأثیر تحت ه  کشزایی

7/6و1/12،5/6کاهششدیدینشانداد.طولایندوره

پالیزین( و تنداکسیر تیمارهایشاهد، ترتی در )به روز

همین حشرهبود. دو هر شروعین در تأخیر باعث کش

پورهپوره روند شدند. کل  مومی شته در درزایی زایی

هاتاحدودیمشابهبودهاست.هردوتیمارحشرهکش

بقا و باروری تلفیق از تعداد1هد  مشخصنمودن

افراداضافهشدهبهجمعیتبادرنظرگرفتنافرادازبینرفته

فادهازاینمنحنیپتانسیلآفتبرایدرهرروزاست.بااست

این روزیمشخصخواهدشدو چه افزایشجمعیتدر

زمانمناس برایکنترلومدیریتآناست.نشان دهنده

توجهبهمنحنیزایشویژهسنی) 1(کهدرشکلlxmxبا

تواندریافتکهنق هاوجمنحنیدرآوردهشدهاست،می

2/2و6/5،2ترتی پالیزینبهتیمارهایشاهد،تنداکسیرو

رخدادهاست.کهنشان15و16،14بودهکهدرروزهای

دهنده مقدار تیمارهایزادوولدیکاهشقابلمالحظه در

باشد.کشنسبتبهشاهدمیحشره

مانییکفردجدیدنرخبقایویژهسنی،احتمالزنده

 سن جمعیتتا xاز زیستی مرحله عبارتjو به است.

دیگر،نسبتافرادزندهدرهرمرحلهزیستیودرهرگروه

دلیلتداخلبینمنحنیسنیمی هایمراحلزیستیباشد.

مختلع سنین افراد بین در متفاوت رشد نرخ مختلع،

 شکل در من2است. سنیحنی، ویژه بقای نرخ -های

)مرحله شاهد،Sxjای تیمارهای در کل  مومی شته )

پالیزی و اسا تنداکسیر این بر است. شده داده نشان ن

®وپالیزین®ظ ورافرادبالغدرتیمارهایشاهد،تنداکسیر

                                                           
1- Age-specific maternity 

 روزهای در ترتی  7به ،6 مرگ6و است. داده رخ

®آخرینافرادموردآزمایشدرتیمارهایشاهد،تنداکسیر

اتفاقافتاد.24و33،22بهترتی درروزهای®وپالیزین

هابهدرصدپوره60ها،بیشازکششرهحدوتیماردرهر

سنبلو رسیدندوبیشتریندرصدتلفاتمربوطبهتیمار

درصد®پالیزین قبلی ترتی  همان حفظ با است. بوده

درصدبوده62و94،66هاییکهبهسنبلو رسیدندپوره

است.

یمیااانگین(بیااانکنناادهexشااخصامیاادبااهزنادگی)

یاناادهتاااپایااانعماارافاارادزناادهمتعاادادروزهااایباااقی

دریاااکجمعیاااتاسااات.باااهعباااارتxواقااعدرسااان

یواقاعدرهارسان،دهادکاهافارادزنادهدیگرنشانمای

توانناادتوقااعبااهصااورتمیااانگینتاااچناادروزدیگاارماای

(.Chi and Liu, 1985ماناادنداشااتهباشااند)زنااده

3منحناایامیاادبااهزناادگیشااتهمااومیکلاا درشااکل

هااانشاااندادکااهدهشاادهاساات.بررساایایاانمنحناایآور

بااهیااکاتقریباا®وپااالیزین®هااایتنداکساایرکااشحشااره

هاااشاادند.میاازانباعااثکاااهشامیاادبااهزناادگیدرشااته

باااهطوریکاااهامیااادباااهزنااادگیدرروزاولشاااروع

®وپااالیزین®آزمااایشدرتیمارهااایشاااهد،تنداکساایر

روزباااودهاسااات.34/12و72/23،06/13باااهترتیااا 

روناااادتغییااااراتامیاااادبااااهزناااادگیدرتیمارهااااای

هاااتاااحاادودزیااادیمشااابهبااودهوباااروناادکااشحشااره

مشاب یتاپایانعمرکاهشیافتهاست.

سنی زندگی به تعداد(exjای)مرحله-امید بیانگر

درهرسنماندهروزهایباقی افرادزنده وهرxیعمر

تاپایانعمرافرادمتعلقبهآنسنوآنjمرحلهزیستی

منحنیمرحلهمی آورده 4هایاینآمارهدرشکلباشد.

حشره دو هر است. پالیزینباعثشده و کشتنداکسیر

کهطوریاندبهایشدهمرحله کاهشامیدبهزندگیسنی

راگربهعنوانمتالروزده پسازشروعآزمایشراد

تیمارهای در ترتی  به بالغ( حشرات )در بگیری  نظر

تنداکسیر 02/15®وپالیزین®شاهد، روز30/8و68/8،

ماندهاست.تاپایانزندگیافرادباقی



 ...مومیشتهروی،®پالیزینو®تنداکسیرگیاهی،هایکشثیرحشرهتأ:همکارانورماسی

 

80 







و  ®تنداکسیر 30LCتیمار شده با  brassicae Brevicoryne ( شته مومی کلم xjSای )مرحله-بقای ویژه سنی منحنی -2 شکل

 در مقایسه با شاهد ®لیزینپا
Figure 2. Age-specific survival curve (Sxj) of Brevicoryne brassicae treated with LC30 of Tondexir

®
 

and Palizin
®
 in comparison with control. (p1: nymph1, p2: nymph2, p3: nymph 3, p4: nymph 4) 
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 در مقایسه با شاهد ®و پالیزین ®تنداکسیر 30LCشده با  تیمار brassicae Brevicoryneکلم  مومی( شته xeبه زندگی ) امیدمنحنی  -3شکل 
Figure 3. Life expectancy curve (ex) of cabbage aphid, Brevicoryne. brassicae treated with LC30 of 

Tondexir
®
 and Palizin

®
 in comparison with control 

 

 

سنی متلی تولید )مرحله-ارزش نشانvxjای دهنده(

درایجادjومرحلهزیستیxمیزانس  هرفرددرسن

می بعد نسل شکل دهنده -5باشد. منحنینشان هایی

در منحنی این اوج نق ه است. آماره این به مربوط

شاهدتیمار به نسبت شدت به پالیزین و تنداکسیر های

28/21،66/10کاهشنشاندادهکهبهترتی عبارتنداز؛

 58/11و روزهای به 12مربوط ،10 باشد.می10و

تولیدمتلی ارزش ماده حشره که زمانی مدت همینین

داشتهدرتیمارهایسمینسبتبهشاهدکاهشیافتهکه

 شاهد تی24در در و روز تنداکسیروLC30مارهای

روزبودهاست.15و17پالیزینبهترتی 

هایمختلعنتایجحاصلازمحاسبهمقادیرآماره

 مومیکل  شته جمعیتدر )نرخB. brassicaeرشد

ذاتیافزایشجمعیت،نرخمتناهیافزایشجمعیت،نرخ

خالصتولیدمتل،نرخناخالصتولیدمتلومیانگینمدت

تیمارشاهدوتیمارهایتنداکسیروزمان در یکنسل(

آوردهشدهاست.3جدولپالیزیندر

افزایشجمعیت) ذاتی دهندهrنرخ نشان نرخ(، ی

تغییراتجمعیتبهازایهرفردازجمعیتدرهرروز

نرخ و میر نرخمرگو عبارتیتفاوتبین به استو

می نشان را افزایشجزادآوری ذاتی نرخ معیتدهد.

م   از شاخصیکی جمعیتیترین و زیستی های

شناسییزیستحشراتاستوازآنبهعنوانخالصه

می نام حشره )یک برChi and Liu, 1985برند .)

 م ابق آمده بدست نتایج باالترین،3جدولاسا 

جمعیت، افزایش ذاتی نرخ برای آمده بدست مقدار

واستفاد ازحشرهمربوطبهتیمارشاهدبوده هایکشه

داراینآمارهیباعثکاهشمعن®وپالیزین®تنداکسیر

شدهاست.دلیلکاهشمقداراینآمارهکاهشباروری

تیمار دو بین است. بوده کل  مومی شته بقای و

پالیزین®تنداکسیر نشدتفاوتمعنی®و داریمشاهده

 مقدار بدستrاما تنداکسیر از پالیزینبیشتر تیمار در

آمدهاست.

افزایشجمعیت) دهندهλنرخمتناهی نشان یاین(

استکهجمعیتدرهرروزنسبتبهروزقبلچندبرابر

براینرخمتناهیافزایشمی بدستآمده مقادیر گردد.

 اسا نتایج،3جدولجمعیتدر بر است. شده آورده

®درتیمارهایشاهد،تنداکسیرB. brassicaeجمعیت

پالیزین ®و ترتی  30/1±004/0به و009/0±21/1،

01/0±23/1( همانبر است. شده برآورد کهروز( طور

این مربوطبهشاهدبودهآگفتهشدباالترینمقدار ماره

داریکهدرتیمارهایسمینسبتبهشاهدکاهشمعنی

می باه تفاوتمعنیمشاهده بینتیمارها اما داریشود،

 وجودندارد.
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 ®تنداکسیر LC30تیمار شده با  Brevicoryne brassicae( شته مومی کلم exjای)مرحله-منحنی امید به زندگی سنی -4 شکل

 در مقایسه با شاهد ®و پالیزین

of  30treated with LC Brevicoryne brassicae) curve of xjestage life expectancy (-Figure 4. Age

)4 nymph :4p3,  nymph :p32, nymph: p21, : nymph1pmparison with control. (in co 
®

and Palizin 
®

Tondexir 
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و  ®تنداکسیر LC30تیمار شده با  B. brassicae( شته مومی کلم Vxjای)مرحله-منحنی ارزش تولیدمثلی سنی -5شکل 

 در مقایسه با شاهد ®پالیزین
Figure 5. Age-stage reproduction value curve (vxj) of cabbage wax aphid, Brevicoryne brassicae 

treated with LC30 of Tondexir
®
 and Palizin

®
 in comparison with control. (p1: nymph1, p2: nymph2, p3: 

nymph 3, p4: nymph 4) 
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 LC30تیمار شده با  Brevicoryne brassicae( شته مومی کلم ±SE زندگی )میانگین جدولهای آماره -3 جدول

 در مقایسه با شاهد ®و پالیزین ®تنداکسیر
Table 3. Life table statistics (mean ± SE) of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae treated with LC30 

of Tondexir
®
 and Palizin

®
 in comparison with control                                                                               

(T)

(days) 

(GRR) 

(offsprings)

(λ) 

(day
-1

)

(R0) 

(offsprings)

(r) 

(day
-1

)
Treatment 

0.17
a±14.481.27

a±62.850.004
a±1.301.92

a±55.130.002
a±0.27 Control 

0.15
b±12.681.06

b±19.480.009
b±1.211.10

b±12.150.007
b±0.2Tondexir 

0.16
b±12.291.01

b±21.01 0.01
b±1.231.17

b±12.830.008
b±0.210Palizin 

Different letters in each row indicate a significant difference between treatments (Paired bootstrap test, P˂0.05) 





میانگینتعدادافراد(R0تولیدمتلبیانگر)نرخخالص

طولیکنسلجمعیتبهازایهرفرددراضافهشدهبه

اینآمارهاحتمالبقاه لحاظشدهباشد.درمحاسبهمی

است.مقادیربدستآمدهبراینرخخالصتولیدمتلدر

استکهبیشترینمقدارمربوطبه 3جدول شده آورده

بهنسبت®وپالیزین®تیمارهایتنداکسیرشاهداستدر

معن و شدید کاهش بهیشاهد استداری آمده وجود

(P<0.05امابیندوتیمارسمیبا) داریمعنیه تفاوت

®وپالیزین®تنداکسیربرایشاهد،R0وجودندارد.مقادیر

 به با برابر 13/55±93/1ترتی  و10/1±15/12،

نرخناخالصباشد.میپورهبهازایهرماده17/1±83/12

اضافهشدهبهجمعیتیتعدادافراددهندهتولیدمتلنشان

 گرفتن نظر در بدون است نسل یک طول درصددر

.استوالدینتلفات مقدار محاسبه درGRRنتایج

سایر3جدول مانند ه  آماره این است. شده آورده

تنداکسیرآماره تیمارهای در پالیزین®ها کاهش®و

داریمعنی داد نشان شاهد P=0.05)نسبتبه مقادیر(.

بهترتی ®وپالیزین®برایشاهد،تنداکسیربدستآمده

 با 85/62±37/1برابر ،06/1±48/19 01/21±01/1و

اضافه افراد تعداد کاهششدید نشاناز که است. بوده

شدهبهجمعیتدرطولیکنسلنسبتبهشاهددارد.

ینشاندهنده(Tمیانگینطولمدتزمانیکنسل)

متوس طول طور به ییکنسلازدورهایناستکه

می طول به مدت چه نظر مورد انجامد.جمعیتحشره

نشان آمده بدست دهندهنتایج تفاوت بیندارمعنیی

امابین،باشدمی®وپالیزین®تیمارهایشاهدباتنداکسیر

وجودندارد.طولمدتداریمعنیه تفاوتتیماربادو

شاه تیمار در کل  مومی شته از نسل یک د،زمان

پالیزین®تنداکسیر ®و با ترتی برابر ،86/14±17/0به

15/0±68/12 گردیده29/12±16/0و محاسبه روز

است.



 بحث

حشره که داد نشان حاضر پژوهش هایکشنتایج

داریدارایاثراتمنفیمعنی®وپالیزین®گیاهیتنداکسیر

پراسنجه روی باجدولهای مقایسه در کل  شته زندگی

ش درتیمار تاکنون قبلی، منابع بررسی باتوجه بودند. اهد

حشره  اثرات  رویکشزمینه مذکور هایشاخصهای

پراسنجه و زیستی کل جدولهای مومی شته زندگی

م العه است، نشده انجام حالیای درکهدر تحقیقاتی

هایتههایگیاهیرویشمورداثراتمنفیسایرعصاره

تواننددرج تدرکب ترکهمیصورتپذیرفتهدیگر

یافته که پژوهشی باشند.در مؤثر پژوهشحاضر بههای

اثر حشرهبررسی صابون روی®کشپالیزینزیرکشنده

 جالیز است،Glover Aphis gossypiiشته پرداخته

نشان حشرهنتایج منفی اثر همهکشدهنده روی



 1399،زمستان4شماره43پزشکی)مجلهعلمیکشاورزی(،جلدگیاه

 

85 

دهپارامترهایزیستیشتهجالیزمانندنرخبقاوبارویبو

پراسنجه همینین ذاتیو نرخ مانند جمعیتپایدار های

( )rافزایشجمعیت خالصتولیدمتل نرخ ،)R0نرخ ،)

میانگینمدتزمانیکλمتناهیافزایشجمعیت) و )

شتهTنسل) ) با بهطور®پالیزین LC25هایتیمارشده ،

قرارمعنی تأثیر تحت شاهد تیمار به نسبت منفی و دار

گرفته اند. مقدار متال، وrبرای شاهد تیمارهای در

درR0برروزومقدار37/0و43/0بهترتی ®پالیزین

پورهبهازای06/21و99/57تیمارهایمذکوربهترتی 

 مقدار ، ماده λهر شاهد پالیزین54/1در تیمار در و

ودرتیمارپالیزین35/9درشاهدTبرروزومقدار46/1

گز13/8 تحقیقروز با مذکور نتایج است. شده ارش

می مشاهده که تفاوتی و داشته مشاب ت شودحاضر

آزمایش،می مورد شته گونه در تفاوت دلیل به تواند

میزبانآفتروشزیست گیاه  Aminiباشد)سنجیو

Jam, 2013.) 

هااایباارگبااوواسااانسLC50هااایاثاارغلظاات

شااتهماومیکلاا اکاالیوتو رویبااروریوطااولعمار

دارایاندوآماارهتحاتتاأثیردهندهکااهشمعناینشان

اسانسبرگبوشد.اسانساکالیوتو باعثکاهشایان

ینبود.میانگینتعدادپاورهدارمعنیآمارهشد،امااثرآن

تولیدشدهتوس حشراتبالغمادهدرشاهد،اکاالیوتو 

همیناینو26/11و65/20،01/14وبرگبوبهترتیا 

طولعمرحشراتکامالشاتهماومیکلا درتیمارهاای

و59/15،59/12شاهد،اکالیوتو وبرگبوباهترتیا 

 ,.Hosseini amin et alروزبااودهاساات)48/10

2013.)

مشابهبانتایجحاضار،درتحقیاقدیگاریکاهباه

بررسیاثرعصارهبرگیگیاهانعرعار،زیتاون،گاردوو

یزینرویشتهجالیزپرداختهاست.صاابونکشپالحشره

زنادگیشاتهجادولهاایپالیزینبهطورمنفیپراسانجه

جالیزراتحتتأثیرقراردادهاست.مقادیربدساتآماده

(بااهترتیاا درrباارایناارخذاتاایافاازایشجمعیاات)

تیمارهایشاهد،عرعر،زیتون،گاردووپاالیزینبرابارباا

بااارروزباااوده342/0و464/0،377/0،385/0،457/0

،52/46(بااهترتیاا R0اساات.ناارخخااالصتولیاادمتل)

نتاااجبااهازایهاارفاارد،50/11و02/17،39/17،35/43

،8/52،10/23(بهترتیا GRRنرخناخالصتولیدمتل)

نتاجبهازایهرفردنارخمتنااهی55/11و9/20،83/49

59/1،46/1،47/1،58/1(بهترتیا λافزایشجمعیت)

برروزودرن ایتمیانگینمدتزمانیکنسال41/1و

(T بااهترتیاا)باارروز14/7و28/8،52/7،42/7،30/8

جازگاردو،هایموردبررسایباهبودهاست.همهترکی 

زنادگیشاتهجادولهاایدارآماارهیباعثکاهشمعنا

نسبتبهتیمارشاهدشدهبودندکهاینکااهشدرتیماار

 Mahmoodiازسااایرتیمارهااابیشااتربااود)®پااالیزین

Mellelo, 2014.)

غلظت اثر بررسی کشنده زیر LC10های LC20و

 پارامترهای روی سبز زیره و باریجه جدولاسانس

دارهمهکاهشمعنیزندگیشتهمومیکل نشاندهنده

وآماره خالص نرخ جمله از آفت این زیستی های

ذاتی نرخ تولیدمتل، نرخناخالص جمعیت، افزایش

متناهیافزایشجمعیتومیانگینمدتزمانیکنسل

درجمعیتاینشتهبودهاست.مقادیرنرخذاتیافزایش

تیمارهایrجمعیت) و برایشاهد )LC10و سبز زیره

 ترتی ، به 28/0باریجه ،24/0 برای23/0و و برروز

تیمار و LC20هایشاهد به بارییه و سبز ترتی ،زیره

22/0 استمیلی21/0و شده گزارش لیتر بر گرم

(Kiani, 2015غلظت اثر .) LC10های پنجLC25و

 از روغنی  Cinnamonumهایگیاهاسانس

lPres J. zeylanicum، L.sinensis Citrus،

Elettaria cardamomum (L.)، Foeniculum 

vulgare Mill و Thymus carmanicus Jalas

پورهپارامروی درتر که داد نشان مومیکل  شته زایی

 پورهLC10غلظت کاهش بیشترین اثر در  .Eزایی

cardamomumوکمترینآندرC. zeylanicumو

C. sinensisودرغلظتLC25بیشترینکاهشدراثر

E. cardamomumوکمترینآندرC. zeylanicum
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( است شده Jahan et al., 2014ایجاد ت(. بهبا وجه

جمعیتباالیاینآفتوخساراتیکهبهمحصولکلزا

نظرکند،لذاکنترلشیمیاییبرایآنضروریبهواردمی

سالمی در استفادهرسد. اهمیت اخیر های

ک کشازآفت انسان(های زیستو محی  )برای خ ر

اثرات پژوهش این در است. شده مشخص

پال®هایگیاهیتنداکسیرکشحشره رویاین®یزینو

آن ا که مشخصشد گرفتو ارزیابیقرار آفتمورد

مومیکل  رویشته زیرکشنده و اثراتکشنده دارای

غلظت آمده، بدست نتایج براسا  هستند. LC30های

پالیزین®تنداکسیر معنی®و درباعثتغییر شدید و دار

،ءزندگیاینآفتازجملهبقاجدولهاییآمارههمه

اینتحقیقمانندزادآور در شدند. غیره و نرخرشد ی،

هاذکرآنیهکهدربخشنتایجوبحثازسایرپژوهش

حشره که ثابتگردید جایگزین،هایگیاهیکششد،

تواننددرهایشیمیاییبودهومیکشمناسبیبرایآفت

هایمدیریتتلفیقیشتهمومیکل درمزارعکلزابرنامه

بگ قرار توجه ضروریمورد نکته این ذکر اگرچه یرند.

انجام آزمایشگاهی، نتایج تایید منظور به که است

وآزمایش کشندگی اثرات بررسی زمینه در هایی

درهایکشزیرکشندگیحشره بررسیرویشته مورد

 شرای نیمهصحراییضروریاست.

 

گزاری سپاس

نویسندگانمرات تشکروقدردانیخودراازمرکز

تاسالمآبادغر ج تفراه نمودنقسمتیازتحقیقا

دارد.ابرازمیامکاناتاینتحقیق
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Abstract 

Introduction  

Canola Brassica napus L. (Brassicaceae) is a plant with oil-rich seeds; grown worldwide. 

The cabbage aphid, Brevicoryne brassicae L. is one of the most important pests of 

Canola crops. Considering the importance of human health and environmental 

protection, the reduction of using the chemical pesticides in the pest control program is 

essential. Therefore, the sub-lethal effect of Palizine
®
 and Tandaxir

®
 plant insecticides on 

the life table parameters of cabbage aphid was investigated using the aphid leaf 

immersion method Besides, the toxicity of insecticides was studied on the first nymphal 

instar of cabbage aphid.  

Materials and Methods 

First, preliminary experiments were conducted to determine the concentration range. 

After determining the highest and lowest concentrations, the middle concentration was 

selected. Six concentrations and one control were selected for each insecticide. After 

determining the concentration in the preliminary experiment, the leaf discs (5 cm in 

diameter) including aphids (first nymphal stage) were immersed in the different 

concentrations of insecticides for 5 seconds. The leaf discs to be treated were then dried, 

covered with an organza net, and placed under natural laboratory conditions for one hour. 

Distilled water and Tween 80 were used as control treatments. To investigate the sub-

lethal effect of insecticides on aphids, the concentrations of 1843.99, and 1627.02 mg / L 

(LC30) were used for Tandaxir
®

 and Palizin
®
, respectively. The experiments were 

performed at 25±5
o
C, 60%±5% RH and 16: 8 (L: D) photoperiod on canola seedlings, B. 

napus.  

Results and Discussion 

The levels of LC50, Tondaxir
 ®

 , and Palizine
®

 were estimated to be 2331.52 and 2190.60 

mg / L, respectively. The intrinsic rate of increased population (r) were 0.27±0.003 for 
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control, 0.21±0.008 for Palizin
®
 and 0.2±0.007b for Tondexir

®
. Net fecundity rate of 

decreased population in both insecticide.Net reproduction rate and intrinsic reproduction 

rate decreased in both insecticide treatments compared to the control treatment. A 

relative increase in the intrinsic mortality rate of insecticide-treated aphids was observed. 

The mean production time and doubling time were also lower in the population treated 

with the insecticides than the control group. There was a significant decrease in the 

average number of nymphs produced per female aphid; compared to control group. The 

mean lifespan of adult females in control group was significantly different from the 

insecticide treatments. All LC30 aphid-treated table statistics were negatively affected 

compared to control group.  

Conclusion  

Due to the results, these two insecticides are toxic to cabbage wax aphids even at low 

concentrations and suppress the population of this pest. The present study can be a step 

towards the practical use of plant compounds and as a suitable alternative to chemical 

insecticides. By conducting the additional experiments, these plant compounds can be 

used to control cabbage wax aphids in the field.  
 

Keywords: Aphids, population growth parameters, botanical insecticides, sub-lethal 

effect 

 


