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 چکیده

آید.  ترین آفت مزارع پياز در استان اصفهان به حساب می ( اصلیThrips tabaciتریپس پياز )

های  کش کنند. یکی از حشره می استفاده ها کش آفتکشاورزان برای مبارزه با این آفت اغلب از 

. به منظور ارزیابی حساسيت تریپس استکش ایميداکلوپرید  در برابر تریپس پياز حشره کاربردی

جمعيت تریپس پياز از نقاط اصلی پيازکاری در استان اصفهان انتخاب  11کش  در برابر این حشره

وری برگ  سنجی غوطه فاده از روش زیستپس از تکثير در آزمایشگاه با استها  شد. این جمعيت

آمده  دست به LC50کش ایميداکلوپرید قرار گرفتند. ميزان  های مشخصی از آفت در معرض غلظت

وجود سطوح متفاوتی از  ۀدهند با جمعيت هرند به عنوان مرجع حساس مقایسه شد. نتایج نشان

های ایجاد مقاومت،  سازوکارشده بود. به منظور بررسی  های بررسی جمعيت بيشترمقاومت در 

)پایپرونيل  PBOتيمار در معرض دو سينرژیست  صورت پيش های تریپس پياز به جمعيت

مونواکسيژنازها و گلوتاتيون  ۀترتيب به عنوان مهارکنند اتيل مالئات( به )دی DEMبوتوکساید( و 

ر در ایجاد مقاومت نقش های آنزیمی مزبو ترانسفرازها قرار گرفت. نتایج نشان داد که مکانيزم اس

های مقاوم نشان داد که مقاومت تقاطعی  اساسی ندارند. ردیابی مقاومت تقاطعی در بين جمعيت

کش دیگری از  پرید حشره های مقاوم به ایميداکلوپرید در برابر استامی باالیی در اغلب جمعيت

 گروه نئونيکوتينوئيدها وجود ندارد.

 

 .ها، مقاومت تقاطعی کش ، تریپس پياز، مقاومت به حشرهایميداکلوپرید های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

( از جمله Thrips tabaci Lindemanتریپس پیاز )

( و دیگر Allium cepaترین آفات پیاز خوراکی ) مهم

 ,.Martin et alآید ) به حساب می Alliumهای جنس  گونه

2008; Modarres avval, 2011 این آفت در تمام دنیا .)

 ,Burnstoneفاژ است ) ده شده و از جمله آفات پلیپراکن

2009; Capinera, 2001ترین روش  (. در حال حاضر اصلی

مبارزه با این آفت استفاده از سموم شیمیایی است 

(Richardson & Wene, 1956; Diaz-Montano et al., 

(. در مزارع پیازکاری استان اصفهان مبارزة شیمیایی 2011

کش و در چندین  ستفاده از سموم حشرهبا این آفت با ا

گیرد. نرخ باروری باال، سرعت رشد زیاد و  مرحله انجام می

پلوئیدی،  دی -صورت هاپلو همچنین تعیین جنسیت به

تریپس پیاز را سریعاً در برابر سموم شیمیایی مقاوم 

(. رعایت Gao et al., 2012; Jensen, 2000کند ) می

ر برابر سموم از جمله نکردن اصول مدیریت مقاومت د



 1936بهار و تابستان ، 1 ة، شمار64 ةایران، دور دانش گیاهپزشکی 77

 

های  های گروه کش فقدان برنامۀ تناوب در انتخاب حشره

مختلف شیمیایی سرعت بروز مقاومت را بیش از پیش 

 دهد. تاکنون گزارش رسمی از بروز مقاومت افزایش می

T. tabaci کش در استان اصفهان وجود  به سموم آفت

در  نداشته است و شکایت کشاورزان از طغیان آفت تریپس

مزارع، ارزیابی مقاومت این آفت در برابر سموم مختلف را 

 کند. توجیه می

مقاومت زدایی در  های آنزیمی سم مکانیزم نقش

های  توانایی تشخیص آنزیم. شده است ها مشخص تریپس

 درمهمی  نقش مرتبط با مقاومت در یک وضعیت صحیح

ها  کش های مدیریت مقاومت در برابر حشره استراتژی

مطالعات قبلی نشان داده است که کاهش نفوذ، . دارد

زدایی با مونواکسیژنازها، افزایش فعالیت استیل  سم

کولین استراز و غیرحساس شدن استیل کولین استراز 

به شمار  های ممکن در ایجاد مقاومت  از جمله مکانیزم

 Broadbent & Pree, 1997; Yu, 2008; Zhao) درو می

et al., 2005). 

 T. tabaciدر برابر  کاربردیهای  کش حشرهیکی از 

. این سم استایمیداکلوپرید از گروه نئونیکوتینوئیدها 

سیناپس سیستم  های استیل کولین در پس روی گیرنده

(. Yu, 2008گذارد ) می تأثیرمرکزی  عصبی

به دلیل  ،1331نئونیکوتینوئیدها پس از عرضه در سال 

کاربرد و های مختلف  کشی، روش طیف وسیع حشره

ترین  سریع ،سمیت نسبتاً کم برای موجودات غیرهدف

ها را به خود اختصاص  کش رشد در بازار فروش حشره

. مقاومت در برابر (Crossthwaite et al., 2014)اند  داده

گونه از حشرات گزارش  17ایمیداکلوپرید تاکنون در 

 Theاند ) از آن جمله T. tabaciشده است که 

Insecticide Resistance Action Committee. 

(IRAC); Bielza, 2008ةشد (. بیشتر موارد گزارش 

مقاومت به این گروه به افزایش متابولیسم آنزیمی 

 ;Crossthwaite, 2014)نسبت داده شده است 

Espinosa et al., 2002; Espinosa et al., 2005). 

های  به منظور ارزیابی میزان مقاومت جمعیت

کش ایمیداکلوپرید از  به حشره T. tabaciمختلف 

تریپس های  مناطق مختلف استان اصفهان جمعیت

نسبت به جمعیت ها شد. میزان مقاومت آن آوری جمع

 سنجی محاسبه گردید و مقاومت حساس با انجام زیست

 به نسبت ایمیداکلوپرید به مقاوم های تقاطعی جمعیت

مشخص  و برایپرید بررسی شد  استامی کش حشره

ها  کننده از سینرژیست مهم تجزیههای   ن نقش آنزیمشد

 تیمار استفاده گردید. صورت پیش به
 

 ها مواد و روش
 T. tabaci پرورشو  یآور جمع

از مناطق مختلف استان  T. tabaciمختلف های  جمعیت

اصفهان شامل هرند، ابریشم )شهر ابریشم(، برکان، 

دانشگاه  ۀدرچه، قهدریجان، حیدرآباد، دانشگاه )حوم

آوری شد  صنعتی اصفهان(، جار، زازران و زیار جمع

 (. 1 )جدول

 
 های تریپس پیاز آوری جمعیت . موقعیت مزارع پیاز نسبت به شهر اصفهان برای جمع1جدول 

 موقعیت مزرعه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام جمعیت

 کیلومتری شرق اصفهان 76 68169681 98164179 هرند

 کیلومتری جنوب اصفهان 13 61168873 98166484 ابریشم

 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان 88 61131997 98161833 برکان

 کیلومتری جنوب غربی اصفهان 18 61166937 98141936 درچه

 کیلومتری جنوب غربی اصفهان 86 61166938 98168818 قهدریجان

 کیلومتری شرق اصفهان 18 61188764 98166184 حیدرآباد

 کیلومتری غرب اصفهان 6 61166388 98143167 انشگاهد

 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان 86 61186368 98164339 جار

 کیلومتری جنوب غربی اصفهان 13 61163877 98143943 زازران

 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان 99 61139884 98163618 زیار
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ریور سال تا شه 1931برداری از مهر سال  نمونه

آوری حشرات بالغ با استفاده  . جمعگرفتانجام  1938

هر  T. tabaci از آسپیراتور انجام گرفت و حشرات بالغ

 آوری شدند. طور جداگانه جمع منطقه به

های   جمعیت منظور بررسی مقاومت تریپس پیاز دربه

 3 ،مختلف موجود در مزارع پیازکاری استان اصفهان

 برایپاشی انتخاب شد.  شار سمجمعیت از مزارع تحت ف

( LC50% )63 ةکشندهای  مقادیر غلظت ۀمقایس

هرند  ۀها، جمعیتی از منطق آمده در این جمعیت دست به

به عنوان مرجع حساس انتخاب شد. در مزارع پیازکاری 

اختصاصی با استفاده از سموم  ةاین منطقه مبارز

ه است. گرفتشیمیایی در برابر تریپس پیاز انجام ن

شده در آزمایشگاه بر اساس  آوری های جمع جمعیت

تریپس  ۀمشخصات مرفولوژیک جداسازی شدند و گون

( هر جمعیت در ظروف مخصوص با T. tabaciپیاز )

( چندین Phaseolus vulgarisاستفاده از غالف لوبیا )

 ,.Herron et alسازی شد ) و همسن یافت  نسل پرورش

2006; Lewis, 1997; Martin et al., 2005.) 

 

 سنجی زیست

وری برگ با استفاده از برگ  سنجی به روش غوطه زیست

 ,.Martin et alمدت پنج ثانیه انجام گرفت ) گیاه لوبیا و به

های برگی تیمارشده در پتری دیش حاوی  (. دیسک2003

پوره تریپس سن دوم  13آگار قرار گرفت و برای هر تکرار 

ها  ا اضافه گردید. پتریه شده( به این پتری سازی سن )هم

درجۀ  88ساعت در شرایط آزمایشگاهی ) 86مدت  به

 14درصد و دورة نوری  83سلسیوس، رطوبت نسبی 

ساعت تاریکی( قرار گرفتند و  7ساعت روشنایی و 

گیری شد. این آزمایش با  ومیر پس از آن اندازه مرگ

حداقل چهار غلظت از سم ایمیداکلوپرید و حداقل در سه 

پوره تریپس سن دوم  13انجام گرفت و در هر تکرار  تکرار

های مختلف، به  در جمعیت LC50تیمار شد. پس از تعیین 

ها نسبت به  منظور مقایسۀ میزان مقاومت در این جمعیت

 Resistanceجمعیت حساس هرند پارامتر نرخ مقاومت )

Ratio = RR محاسبه شد. 1( با استفاده از معادلۀ 
 

(1) 
LC50  مقاومجمعیت 

 =RR 
LC50 جمعیت حساس 

 ها سینرژیست تیمار پیش

ها در ایجاد مقاومت از دو  تعیین نقش آنزیم برای

اتیل  و دی (PBO) سینرژیست پایپرونیل بوتوکساید

تیمار استفاده شد. با  صورت پیش به (DEM)مالئات 

ه روی حدود گرفت مقدماتی انجام های توجه به آزمایش

ه از هر کاررفت بهیپس پیاز غلظت سن دوم تر ةپور 133

در نظر گرفته شد تا ضمن  g/lit1 دو سینرژیست 

ومیر  سینرژیستی کمترین مرگ تأثیرباالترین 

درصد( را در تیمارها ایجاد کند.  83ومیر کمتر از  )مرگ

ابتدا سینرژیست در پتری دیش  ،این آزمایش به منظور

دقیقه با مدت پنج  آن بههای  دیواره همۀریخته شد و 

محلول  ،سینرژیست پوشش داده شد. پس از آن

سینرژیست خارج شد و بعد از اینکه رطوبت سطحی آن 

سن دوم تریپس به  ةتعداد مورد نیاز پور ،از بین رفت

مدت دو ساعت در این  ها به آن اضافه گردید. پوره

های برگی  شرایط قرار گرفتند و پس از آن روی دیسک

اکلوپرید منتقل شدند. با تیمارشده با سم ایمید

 تأثیردر هر جمعیت میزان  LC50گیری میزان  اندازه

ها به کمک پارامتر نسبت سینرژیستی  سینرژیست

(Synergistic Ratio = SR8 ۀ( با استفاده از )معادل )

 د.شمحاسبه 

(8) 
LC50 تیمار سینرژیستبدون پیش 

 =RR 
LC50 تیمار با سینرژیستپس از پیش 

 

 تقاطعی مقاومت ردیابی

ها، چهار  به منظور بررسی مقاومت تقاطعی در بین جمعیت

جمعیت دارای باالترین مقاومت انتخاب شدند و مقاومت 

پرید از همین گروه شیمیایی در  آنها در برابر سم استامی

 مقایسه با جمعیت حساس هرند محاسبه گردید.

 

 تجزیه و تحلیل

ود اطمینان ( و حدLC50) ةکشندهای  مقادیر غلظت

تخمین زده  POLO-Plusافزار  % با استفاده از نرم36

% آنها شامل مقدار یک 36شد. اگر حدود اطمینان 

 دار در نظر گرفته شدااختالف بین دو جمعیت معن ،دبون

، پوشانی نداشت همها زمانی که حدود اطمینان آن و

مقاومت و سینرژیستی دارای اختالف های  نسبت

 (. α= 36/3رفته شد )دار در نظر گامعن
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 نتایج و بحث

 ۀهای مختلف و مقایس جمعیت LC50گیری میزان  اندازه

( نشان داد که LC50=36/9جمعیت هرند ) LC50آنها با 

 mg/kg86/97 برابر با  LC50جمعیت قهدریجان با 

( را نسبت به سم RR=64/18بیشترین مقاومت )

اه، های دانشگ (. جمعیت8 ایمیداکلوپرید دارد )جدول

ترتیب با نسبت مقاومت  حیدرآباد، برکان و زیار به

(Resistance Ratio=RR )86/6 ،66/9 ،86/8  49/8و 

بیشترین مقاومت را پس از جمعیت قهدریجان نشان 

(، درچه RR=71/1های ابریشم ) دادند. در جمعیت

(41/1=RR( زازران ،)68/1=RR( و جار )98/1=RR )

د. در مطالعات قبلی ی محاسبه نششایان توجهمقاومت 

دیگر از حشرات  ۀگون 17مقاومت ایمیداکلوپرید در 

 The Arthropod Pesticideمشاهده شده است )

Resistance Database مقاومت به این سم در .)

های تریپس پیاز استرالیا با نسبت مقاومت  جمعیت

 ,.Herron et alبرابر مشاهده شده است ) 66حدود 

2008.) 

 
جمعیت تریپس پیاز  13کش ایمیداکلوپرید در  و لگاریتم غلظت حشره 8ایج تجزیۀ پروبیت بین درصد تلفات الرو سن . نت8جدول 

 شده از مزارع پیاز اصفهان آوری جمع

 1تعداد تیمار
LC50

2 
خطای   ± شیب

 استاندارد
χ²

3 
 درجۀ 

 آزادی
 6(RRنسبت مقاومت )

 - 19 489/11 974/8±967/3 36/9( 98/8-71/9) 173 هرند

 71/1( 88/1-67/8) 13 877/1 18/8±938/3 63/6( 18/6-93/8) 163 شهر ابریشم

 86/8( 98/8-71/9) 13 794/9 933/8±611/3 76/4( 86/6-33/7) 163 برکان

 41/1( 39/1-63/8) 13 686/3 66/1±976/3 77/6( 34/9-14/8) 163 درچه

 64/18( 87/8-43/81) 19 944/6 163/1±844/3 86/97( 33/86-61/84) 173 قهدریجان

 66/9( 63/8-38/6) 13 388/3 183/8±937/3 71/13( 13/7-68/16) 163 حیدرآباد

 86/6( 67/9-83/3) 13 437/9 891/1±669/3 67/18( 13/18-31/91) 163 دانشگاه

 98/1( 39/3-77/1) 19 719/6 314/8±938/3 38/6( 38/9-89/6) 173 جار

 68/1( 83/3-89/8) 13 177/1 386/3±944/3 67/6( 987/8-61/7) 163 زازران

 49/8( 73/1-44/9) 19 863/9 966/8±983/3 33/7( 83/4-17/13) 173 زیار

 (LC50/ مقاوم  LC50. نسبت مقاومت )حساس 6؛ Chi-square. مدل خطی 9(؛ mg/kgدرصد جمعیت ) 63. غلظت کشندة 8شده؛  . تعداد تریپس آزمایش1
 

و  PBOتیمار دو سینرژیست  شپی تأثیردر بررسی 

DEM  سینرژیست  تأثیرمشاهده شد کهPBO  روی

دار بود اجمعیت قهدریجان، برکان و حیدرآباد معن

 =Synergistic Ratio(. نسبت سینرژیستی )9 )جدول

SR جمعیت قهدریجان نسبت به این سینرژیست )

داری با نسبت سینرژیستی ابود که تفاوت معن 78/1

 ( نداشت.SR=88/1جمعیت هرند )
نیز نشان داد که  DEMتیمار سینرژیست  پیش

های برکان  باالترین نسبت سینرژیستی مربوط به جمعیت

( و بدون اختالف معنادار با نسبت SR=33/1و دانشگاه )

( محاسبه شد SR=36/1سینرژیستی جمعیت هرند )

های آنزیمی  (. این نتایج نشان داد که سیستم6)جدول 

ای در  ترانسفراز نقش عمده گلوتاتیون اسمونواکسیژنار و 

شده در  آوری های تریپس پیاز جمع ایجاد مقاومت جمعیت

 اند. این تحقیق نداشته

های مونواکسیژنار  ارتباط قوی در افزایش بیان ژن

P450  و مقاومت به نئونیکوتینوئیدها درBemisia 

tabaci،Trialeurodes vaporariorum ،Nilaparvata 

lugens ،Myzus persicae  وLeptinotarsa 

decemlineata  دیده شده است، در حالی که دخالت

استرازها و گلوتاتیون  ۀیافت سطوح افزایش

دیگر  ۀترانسفرازها با موارد مقاومت در چندین گون اس

 ;Nauen & Denholm, 2005)گزارش شده است 

Crossthwaite et al., 2014). 

های تریپس  معیتدر بررسی مکانیزم مقاومت در ج

در چین  (Frankliniella occidentalisغربی گل )
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فنیل  و تری PBOمشاهده شده است که سینرژیست 

در توقف مقاومت در  DEM( بر خالف TPPفسفات )

برابر سم تیامتوکسام از همین گروه نقش اساسی دارد 

(Gao et al., 2012 .)سینرژیست  تأثیرPBO  به عنوان

به عنوان  TPPای مونواکسیژناز و ه آنزیم ةمهارکنند

دهد که ترکیبی از  استرازها نشان می ةمهارکنند

استرازها در مقاومت  های اکسیدازها و کربوکسی فعالیت

تریپس غربی گل به سموم نئونیکوتینوئید نقش دارند 

(Bielza et al., 2007 نشان داده شده است که در .)

مقاوم به ( Bemisia tabaciسفیدبالک )های   جمعیت

استرازها  ایمیداکلوپرید، مونواکسیژنازها و کربوکسی

(. انجام Feng et al., 2010نقش اساسی دارند )

مربوط به بررسی میزان حساسیت  های آزمایش

های استیل کولین در حشرات مقاوم و حساس  گیرنده

 ۀسفیدبالک مشخص کرد که غیرحساس شدن منطق

تواند در ایجاد مقاومت سفیدبالک در برابر  هدف نمی

 & Nauenنئونیکوتینوئیدها نقش داشته باشد )

Denholm, 2005سبز هلو  ۀ(. در شتMyzus persicae 

های  مقاومت به نئونیکوتینوئیدها با افزایش بیان ژن

(. در Gao et al., 2014در ارتباط است ) P450سیتوکروم 

قاوم به سموم نئونیکوتینوئید های سفیدبالک م جمعیت

در  Cyp3a4و  Cyp6g1بیان چند ژن از جمله 

مشاهده شده است که با مقاومت مزبور  P450سیتوکروم 

 (.Foster et al., 2010در ارتباط است )

 
 ع پیاز اصفهانشده از مزار آوری جمعیت تریپس پیاز جمع 13بر سمیت ایمیداکلوپرید در  PBOتیمار سینرژیست  . تأثیر پیش9جدول 

LC50 1تعداد تیمار
8

χ² خطای استاندارد  ± شیب 
 6 (SRنسبت سینرژیستی ) درجۀ آزادی 9

 88/1( 79/3-73/1) 13 836/1 369/1±638/3 63/8( 86/1-93/9) 163 هرند

 93/1( 73/3-31/1) 13 464/6 834/8±646/3 88/6( 34/9-68/6) 163 شهر ابریشم

 73/1( 16/1-74/8) 13 664/8 764/1±666/3 73/9( 93/8-41/6) 163 برکان

 14/1( 83/3-38/1) 13 374/8 394/1±688/3 88/6( 84/8-84/6) 163 درچه

 78/1( 38/1-61/9) 19 661/9 631/1±938/3 67/83( 96/16-36/93) 173 قهدریجان

 49/1( 37/1-68/8) 13 664/3 783/1±978/3 48/4( 76/6-68/3) 163 حیدرآباد

 68/1( 38/3-63/8) 13 743/9 387/8±687/3 68/11( 93/7-86/16) 163 دانشگاه

 11/1( 81/3-86/1) 13 636/1 848/1±688/3 43/9( 61/8-66/6) 163 جار

 99/1( 47/3-43/8) 13 393/9 879/1±697/3 97/9( 93/8-18/6) 163 زازران

 88/1( 78/3-34/1) 13 868/1 674/1±973/3 93/4( 84/6-44/3) 163 زیار

 . نسبت سینرژیستی6؛ Chi-square. مدل خطی 9(؛ mg/litدرصد جمعیت ) 63. غلظت کشندة 8شده؛  . تعداد تریپس آزمایش1   

 

 شده از مزارع پیاز اصفهان آوری جمعیت تریپس پیاز جمع 13بر سمیت ایمیداکلوپرید در  DEMتیمار سینرژیست  . تأثیر پیش6جدول 
 1تعداد تیمار

LC50
χ² اندارداست خطای±شیب 2

 6(SR)سینرژیستی  نسبت آزادی درجۀ 3

 36/1( 83/3-66/1) 13 986/1 836/1±938/3 39/8( 36/8-18/6) 163 هرند

 13/1( 88/3-48/1) 13 714/6 933/8±689/3 39/6( 63/9-71/4) 163 شهر ابریشم

 33/1( 86/3-48/1) 19 744/6 186/8±986/3 88/4( 63/6-63/7) 173 برکان

 37/3( 43/3-41/1) 13 668/1 761/1±633/3 38/6( 68/9-74/4) 163 درچه

 33/3( 61/3-63/1) 13 613/6 186/8±633/3 91/68( 88/93-16/66) 163 قهدریجان

 38/3( 44/3-68/1 13 378/1 134/8±686/3 14/11( 34/7-18/16) 163 حیدرآباد

 33/1( 46/3-76/3) 13 983/9 784/1±687/3 11/14( 91/11-69/86) 163 دانشگاه

 38/1( 46/3-88/1) 13 316/8 689/1±699/3 86/9( 68/8-49/4) 163 جار

 39/1( 66/3-38/1) 13 693/6 663/8±698/3 96/6( 98/9-63/6) 163 زازران

 38/3( 44/3-69/1) 13 984/8 387/8±617/3 87/7( 48/6-38/11) 163 زیار

 . نسبت سینرژیستی6؛ Chi-square. مدل خطی 9(؛ mg/litرصد جمعیت )د 63. غلظت کشندة 8شده؛  . تعداد تریپس آزمایش1  
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ها، تغییر در  کش های اصلی حشره ر گروهدیگنظیر 
به عنوان مکانیسم مقاومت در برابر  تأثیرمحل 

نئونیکوتینوئیدها نیز شناخته شده است. نقش برخی 
های نیکوتینیک  ها در زیر واحدهای گیرنده جهش

 Nilaparvataر مقاومت حشراتی نظیر استیل کولین د

lugens ،Aphis gossypii ،Drosophila melanogaster 
 Crossthwaite etبه ایمیداکلوپرید اثبات شده است )

al., 2014)( در سوسک کلرادو .Leptinotarsa 

decemlineataهدف مکانیزم اصلی  ۀ( تغییر ناحی
 است ها کش مقاومت در برابر این گروه از حشره

(Nauen & Denholm, 2005 نتایج این تحقیق با .)
های  نشان داد که سیستم PBOکارگیری سینرژیست  هب

ترانسفراز در ایجاد  آنزیمی مونواکسیژنار و گلوتاتیون اس
شده نقش  آوری های تریپس پیاز جمع مقاومت جمعیت

های  ر آنزیمدیگاند و احتماالً  ای نداشته کننده تعیین
های دیگری  ز جمله استرازها یا مکانیزممتابولیزکننده ا

هدف در ایجاد مقاومت  ۀاز جمله تغییر حساسیت منطق
 تری دارند. نقش مهم

پرید برای مبارزه با  شده از سم استامی در مزارع انتخاب
تریپس پیاز استفاده نشده بود. به منظور بررسی بروز 

نئونیکوتینوئید  مقاومت تقاطعی نسبت به سموم گروه

پرید در چهار جمعیت قهدریجان،  ن سمیت استامیمیزا
دانشگاه، برکان و زیار دارای مقاومت باال به ایمیداکلوپرید 

در جمعیت هرند  آمده دست به LC50گیری شد و با  اندازه
(. نتایج نشان داد که در اغلب 6مقایسه گردید )جدول

ی در شایان توجهبررسی، مقاومت  تحتهای  جمعیت
دست نیامد و تنها در جمعیت  رید بهپ برابر استامی

قهدریجان که باالترین مقاومت را نسبت به سم 
( نسبت RR=64/18ایمیداکلوپرید نشان داده بود )

پرید محاسبه  برابری در برابر استامی 94/8مقاومت 
سطوح باالیی از مقاومت تقاطعی  ،گردید. پیش از این

ایتالیا، ( در Bemisia tabaciهای سفیدبالک ) در جمعیت
آلمان، مکزیک، برزیل و مراکش نسبت به سموم گروه 

 ,Nauen & Denholmنئونیکوتینوئید دیده شده بود )

 Nilaparvata) ای های زنجرک قهوه (. در جمعیت2005

Lugensصورت آزمایشگاهی تحت فشار سم  ( که به
ر دیگایمیداکلوپرید قرار گرفته بودند، مقاومت نسبت به 

استیل کولین نیکوتینی  ةر گیرندثر بؤترکیبات م
رسد در  می (. به نظرZewen et al., 2003مشاهده شد )

مقاومت در برابر  ،بررسی تحتهای تریپس پیاز  جمعیت
ر سموم از دیگتواند مقاومت باال به  ایمیداکلوپرید نمی

 این گروه را به همراه داشته باشد.
 

 قاوم به ایمیداکلوپرید نسبت به سم استامی پرید در مقایسه با جمعیت حساس هرند. نرخ مقاومت چهار جمعیت تریپس پیاز م6جدول 
 1تعداد تیمار

LC50
χ² خطای استاندارد ± شیب 2

 6(RRنسبت مقاومت ) درجۀ آزادی 3

 - 13 846/9 664/8±669/3 18/4( 47/6-33/7) 163 هرند
 78/3 (67/3-93/1) 13 838/3 769/1±978/3 99/6( 73/9-99/8) 163 زیار

 38/3( 49/3-63/1) 13 848/9 198/8±664/3 34/6( 11/6-83/7) 163 برکان
 94/8( 49/1-68/9) 14 367/7 366/8±876/3 69/16( 33/11-37/17) 813 قهدریجان

 38/1( 44/3-64/1) 13 769/8 396/1±633/3 31/4( 99/6-97/7) 163 دانشگاه
 (LC50/ مقاوم  LC50. نسبت مقاومت )حساس 6؛ Chi-square. مدل خطی 9(؛ mg/kgدرصد جمعیت ) 63. غلظت کشندة 8. تعداد تریپس آزمایش شده؛ 1

 
 گیری کلی نتیجه

های مختلف تریپس پیاز مزارع پیاز اصفهان  در جمعیت
مقاومت نسبت به ایمیداکلوپرید مشاهده شد. بیشترین 
مقاومت برای جمعیت تریپس پیاز منطقۀ قهدریجان 

 DEMو  PBOهای  ررسی اثر سینرژیستمحاسبه گردید. ب

 گلوتاتیون  و    مونواکسیژناز  های  آنزیم  که   داد   نشان 
 

ترانسفراز در ایجاد مقاومت نقش مؤثری ندارند.  اس
های مقاوم  پرید در جمعیت همچنین میزان سمیت استامی

و مقایسۀ آن با میزان سمیت جمعیت حساس نشان داد 
های تریپس پیاز  در جمعیتکه مقاومت تقاطعی باال 

های ایمیداکلوپرید و  کش استان اصفهان بین حشره
 پرید از گروه نئونیکوتینوئیدها وجود ندارد. استامی
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