Iranian Journal of Plant Protection Science
Vol 49, No 2, Autumn & Winter 2018-2019 (341-351)
DOI: 10.22059/ijpps.2018.247456.1006817

دانش گیاهپزشکی ایران
)997-957  (ص7941  پاییز و زمستان،2  شمارة،94 دورة

 و دو گونۀTuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) اثر برخی آفتکشها بر روی مینوز گوجهفرنگی
T. evanescens  وTrichogramma brassicae (Hym:Trichogrammatidae) زنبور پارازیتوئید
* و خلیل طالبی جهرمی2 قدرتاله صباحی،1صدیقه اشتری
، ایران و بخش تحقیقات گیاهپزشکی، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه گیاهپزشکی، دانشجوی دکتری.1
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چکیده
 امامکتین، در این پژوهش اثر حشرهکشهای آبامکتین. یکی از آفتهای مهم گوجهفرنگی استTuta absoluta پروانۀ مینوز گوجهفرنگی
 استامیپرید و فلوبندیامید روی دو مرحلۀ رشدی نابالغ حساس (الرو سن اول) و متحمل (شفیره) آفت و مرحلۀ بالغ دو گونۀ پارازیتوئید،بنزوات
 مینوز گوجهفرنگی از گلخانههای شهرستان اراک. مورد بررسی قرار گرفتT. evanescens  وTrichogramma brassicae تخم آفت
.جمعآوری شد و پس از سه نسل پرورش در آزمایشگاه از مراحل الروی و شفیرگی برای انجام زیستسنجی به روش غوطهوری استفاده شد
 استامیپرید و، امامکتین بنزوات، حشرهکشهای آبامکتینLC50  مقدار.برای دو گونۀ تریکوگراما تیمار به روش لولهآزمایش انجام گرفت
،3/99  میکروگرم بر میلیلیتر و برای شفیرۀ این آفت2/33  و1/21 ،2/13 ،2/92 فلوبندیامید روی الرو سن اول مینوز گوجهفرنگی به ترتیب
 به ترتیبT. brassicae  آفتکشهای یادشده برای حشرههای کاملLC50  میزان. میکروگرم بر میلیلیتر برآورد گردید3/34  و3/22 ،2/22
 میکروگرم مادۀ1/11  و2/2222 ،2/2222 ،2/2213  به ترتیبT. evanescens  و برای حشرههای کامل1/23  و2/2224 ،2/2229 ،2/2213
 بیشترین میزان پارازیتیسم تخم بید غالت برای هر دو گونه در روز دوم پس از پیدایش مشاهده شد بهطوریکه.تجاری بر میلیلیتر به دست آمد
،13/22 ± 2/22 ،13/12 ±2/11  امامکتین بنزوات و آبامکتین به ترتیب، استامیپرید، پس از تیمار با فلوبندیامیدT. brassicae در گونۀ
 برای گونۀ.) دارای اختالف معنیدار بود11/22± 2/12(  تخم پارازیته شد و همگی تیمارها با شاهد11/42 ±2/13  و13/12 ± 2/22
 به دست آمد که همچنین با شاهد11/23 ±2/11  و11/22 ± 2/14 ،12/31 ± 2/12 ،13/12 ±2/21  این اندازهها به ترتیبT. evanescens
 سمیت (آفتکشهای با سمیت کم تا میانه) و دیگر2  فلوبندیامید را در گروه، ارزیابی نسبت خطر.) اختالف معنیدار نشان داد13/22± 2/19(
 با توجه به سمیت کمتر فلوبندیامید روی دو گونۀ زنبور. (آفتکشها با سمیت بسیار) قرار داد3 آفتکشها مورد آزمایش را در گروه
. بهکارگیری این آفتکش در برنامههای مدیریت تلفیقی مینوز گوجهفرنگی امکانپذیر است،پارازیتوئید و تأثیر کمتر آن بر میزان پارازیتیسم
. مدیریت تلفیقی آفتها، فلوبندیامید، امامکتین بنزوات، استامیپرید، آبامکتین:واژههای کلیدی
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ABSTRACT

Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae), is one of the most important pests of tomato in the
world. In the current study, effects
of four insecticides, abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid, and
flubendiamide were tested against 1st larval instar and pupae of the tomato leaf miner. Also, their lethal effects were
studied on the adult stage of two species of egg parasitoids, i.e., Trichogramma brassicae and T. evanescens. The leaf
miner collected from greenhouses near Arak (Markazi province, Iran) were reared for three generations under
laboratory conditions and then treated by the leaf-dip method at larval or pupal stages. The parasitoids were tested by
coated vial residue method. Insect mortality was recorded 24 h after initial exposure. The LC 50 values of abamectin,st
emamectin benzoate, acetamiprid, and flubendiamide were 0.92, 0.13, 1.51, and 0.34 µg/ml, respectively for the 1
larval instar and 4.99, 2.25, 3.22, and 3.48 µg/ml, respectively for the pupae. Similarly, the LC 50 values of the abovementioned compounds were 0.0013, 0.0029, 0.0058, and 1.53 µg/ml, respectively for T. brassicae and 0.0014,
0.0025, 0.0052,
and 1.71 µg/ml, respectively for T. evanescens. The maximum number of parasitized eggs was seen
on the 2nd day after the emergence of both parasitoids. These amounts for T. brassicae after treatment by LC25 of
flubendiamide, acetamiprid, emamectin, and abamectin, were 14.70 ± 0.17, 14.00 ± 0.20, 13.1 ± 0.20, and 11.8 ±
0.14, respectively which statistically differed with the control (16.00 ± 0.12). For T. evanescens, the related values
were 13.10 ± 0.21, 12.37 ± 0.12, 11.50 ± 0.18, and 11.23 ± 0.16, respectively which differed meaningfully from the
control (14.00 ± 0.19). Risk quotient categorized flubendiamide in class 2 (slightly harmful) and other compounds in
class 3 (harmful). Based on our results, flubendiamide showed selectivity and it can be used as an effective tool for
integrated pest management programs of tomato leaf miner.
Keywords: Abamectin, Acetamiprid, Emamectin benzoate, Flubendiamide, Integrated pest management.
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مقدمه
شبپرة مینوز گوجهفرنگی

absoluta

Tuta

) (Meyrick) (Lep.: Gelechiidaeیک آفت مهم برای
گیاهان تیرة بادمجان بهویژه گوجهفرنگی است که
منشأ آن آمریکای جنوبی بوده و نخستین بار از کشور
پرو گزارش شده است ( ;Barrientos et al., 1998
 .)Miranda et al., 1998این آفت پس از راهیابی به
اسپانیا در سال  2002بهسرعت در دیگر کشورهای
اروپایی و شمال آفریقا و درنهایت در کشورهای
خاورمیانه ازجمله ایران گسترش پیدا کرد ( Zappala
 .)et al., 2013این حشره چندخوار محدود (الیگوفاژ)
بوده و در گلخانه و مزرعه بسیار زیانبار است
( .)Desneux et al., 2010این گونه نخستین بار در
ایران در تیرماه  7934در یکی از مزرعههای
گوجهفرنگی پیرامون ارومیه جمعآوری و شناسایی شد
و طی  79ماه پس از نخستین گزارش توانست
مزرعههای گوجهفرنگی را در  29استان کشور آلوده
کند (.)Baniameri & Cheraghian, 2011
درصورتیکه هیچ روش مهاری در برابر این آفت
انجام نشود سطح باالیی از زیان را ازلحاظ کمی و
کیفی به محصول وارد میسازد ).(Molla et al., 2011
مرحلههای گوناگون رشدی گیاه گوجهفرنگی به دست
این آفت دچار زیان میشود و آفت افزون بر برگ از
میوههای رسیده و نارس نیز تغذیه کرده و باعث
بدشکلی میوهها ،بازایستادن رویش جوانههای انتهایی
و کاهش شدید سطح سبز برگ میشود ( Terzidis et
.)al., 2014
در بیشتر نقاط جهان مهار مینوز گوجهفرنگی با
بهکارگیری حشرهکشها انجام میشود ولی به دلیل
داشتن توان باروری باال و شمار نسل بسیار در سال
توانایی این آفت برای مقاوم شدن در برابر
حشرهکشها بسیار است ( .)Lietti et al., 2005در
عمل نیز کاربرد پیاپی حشرهکشها منجر به پیدایش و
گسترش ژنوتیپهای مقاوم این آفت به گروههای
گوناگون حشرهکشها در سرتاسر جهان شده است
( .)Siqueira et al., 2001آلودگی محیطزیست ،وجود
پسماندة بیشازحد مجاز آفتکشها روی فرآوردة
تولیدی و باال رفتن هزینۀ تولید ،به دلیل نیاز بیشتر به

کاربرد آفتکشها ،از پیامدهای گسترش مقاومت
آفتها به آفتکشها است که پژوهشگران را به
بهکارگیری آفتکشهای سازگار با محیطزیست در
کنار عوامل مهار زیستی در چارچوب برنامههای
مدیریت تلفیقی آفتها وادار نموده است ( Puza,
 .)2015دشمنان طبیعی فراوانی ازجمله پارازیتوئیدها،
شکارگرها و بیمارگرها روی مینوز گوجهفرنگی فعالیت
دارند که از میان این عاملهای مهار آفت ،زنبورهای
تریکوگراما از جایگاه ویژهای برخوردار هستند
(.)Boualem et al., 2012
حشرهکشها همیشه ترازمندی میان میزبان و
دشمنان طبیعی را به هم میزنند .پژوهشهای فراوانی
نشان دادهاند که حشرهکشهایی که برای مهار آفتها
بهکار میروند اثرات جانبی بیشماری روی عوامل
کنترلکنندة آفتها ازجمله پارازیتوئیدها دارند و
میتوانند دگرگونیهایی در رشد و نمو ،درصد
پیدایش ،نسبت جنسی و میزان پارازیتیسم ایجاد کنند
که این اثرات ناپسند یا با برخورد مستقیم دشمن
طبیعی با آفتکش و یا از راه آلودگی میزبان صورت
میگیرد که درنهایت با ایجاد مسمومیت و کاهش
توانایی کنترلکنندگی عامل ،منجر به طغیان آفتها
میشود .به همین دلیل نیاز است تا اثر آفتکشهای
گوناگون افزون بر آفتها بر دشمنان طبیعی آنها نیز
بررسی شود تا با شناسایی آفتکشهای با اثرهای
جانبی ناخواسته کاربرد آنها محدودتر شود .در همین
راستا این پژوهش به اثرهای کشندة حشرهکشهای
آبامکتین ،امامکتین بنزوات ،استامیپرید و فلوبندیامید
روی مراحل بالغ دو گونۀ زنبور تریکوگراما پرداخته
است.
آبامکتین آفتکشی از گروه آورمکتینها و جزء
آفتکشهای زیست سازگار برشمرده میشود .این
آفتکش در ایران برای مهار مینوزها در گوجهفرنگی
پیشنهاد شده است (.)Noorbakhsh et al., 2011
امامکتین بنزوات یک حشرهکش نوین از خانوادة
آورمکتینها است .این فرآورده برای مهار آفتهای
راستۀ بالپولکداران روی انواع فراوردهها به کار رفته
است .این حشرهکش با تأثیر روی سلولهای عصبی
مانع از انقباض ماهیچهای شده و از تغذیۀ الروها
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جلوگیری میکند ( .)Liguori et al., 2008استامیپرید
از حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی است و با نابسامانی
در کار گیرندههای عصبی استیل کولین باعث فلج
شدن و مرگ حشره میشود (.)Ishaaya et al., 2007
فلوبندیامید یک حشرهکش نوین برای مهار شبپرة
مینوز گوجهفرنگی است این حشرهکش از خانوادة
دیآمید بوده و باعث مهار گیرندة ریانودین 7میشود.
در این پژوهش افزون بر مطالعۀ تأثیر کنترلکنندگی
این آفتکشها در دو مرحلۀ رشدی مینوز
گوجهفرنگی شامل سن اول الروی (مرحلۀ حساس) و
شفیره (مرحلۀ متحمل) اثر آفتکشهای یادشده بر دو
گونه از زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae
 Bezdencoو  T. evanescens Westwoodبررسی
شده و میزان حساسیت آفت و پارازیتوئید مورد هم
سنجی قرار گرفته است .دستاوردهای این پژوهش
میتواند در گزینش مناسبترین آفتکشها برای مهار
تلفیقی مینوز گوجهفرنگی در گلخانه کاربرد عملی
داشته باشد.
مواد و روشها
حشرهکشها
®

در این آزمایش از آبامکتین ()Vertimec EC 1.8%
ساخت شرکت گل سم گرگان ،امامکتین بنزوات
2
( )ProclimFit®WG50 5%ساخت شرکت سینجنتا
کشور سویس ،استامیپرید ()Mospilan® SP20, 20%
ساخت شرکت گل سم گرگان و فلوبندیامید ( WG20,
 )Takumi ® 20%ساخت شرکت سینجنتا استفاده شد.
پرورش حشرات

در این پژوهش جمعیت اولیۀ مینوز گوجهفرنگی از
گلخانههای آلوده شهر اراک واقع در استان مرکزی
جمعآوری شد .پرورش انبوه این آفت با رهاسازی روی
بوتههای رشد یافتۀ گوجهفرنگی رقم ریو گرنده 9درون
گلدان در محیط گلخانه با شرایط (دمای  25±5درجۀ
سلسیوس و رطوبت نسبی  25±75درصد) درون
1. Ryanodine receptor
2. Syngenta
3. Rio Grande

999

قفسهای توری به ابعاد  720×20×20سانتیمتر انجام
شد .هر هفته گلدانهای حاوی گوجهفرنگی به کلنی
پرورش حشرهها اضافه میشدند تا همواره گیاه شاداب
و سالم برای تخمریزی شبپرههای بالغ و تغذیه الروها
موجود باشد.
جمعیت نخستین گونههای زنبور Trichogramma
 brassicaeو  T. evanescensاز بخش مهار زیستی
مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور تهیه شد .پرورش
زنبورها در اتاقک رشد در شرایط کنترلشده (دمای
 25±7درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  20±70درصد و
چرخۀ نوری  72ساعت روشنایی و  3ساعت تاریکی)
انجام شد .از تخمهای بید غالت Sitotroga cerealella
 Oliv.برای تکثیر پارازیتوئیدها استفاده شد.
زیستسنجی

اثر حشرهکشها روی دو مرحلۀ رشدی سن اول الروی
(حساس) و شفیره (بسیار متحمل) مینوز گوجهفرنگی
ارزیابی شد .آزمایشهای زیستسنجی در دو مرحلۀ
مقدماتی و اصلی انجام گرفت .بر پایۀ نتیجههای
مقدماتی ،غلظتهای مناسب برای آزمایشهای اصلی
با فاصلۀ لگاریتمی برآورد شدند .زیستسنجی با پنج
غلظت (جدول  )7در سه تکرار به همراه یک تیمار
شاهد (آب مقطر) در آزمایشهای اصلی انجام شد.
برای به دست آوردن الروهای سن اول مینوز پس از
تخمگذاری آفت ،گیاهان مورد آزمایش در شرایط
کنترلشده باال تا رسیدن تخمها به مرحلۀ سن اول
الروی (نزدیک به چهار روز) برای تیمار نگهداری و
الروهای تازه ظاهرشده برای آزمایش گزینش شدند .با
توجه به حساسیت زیاد الرو و نفوذی بودن
حشرهکشهای مورد آزمایش ،از روش غوطهورسازی
برگ 9برای زیستسنجی الرو سن اول درون داالن
برگی استفاده شد ( Dagli et al., 2012; Sohrabi et
 .)al., 2016به این منظور هر برگ جداگانه برای زمانی
برابر  20ثانیه درون محلول سمی فرو برده شد .برای
هر غلظت شمار  20عدد الرو در هر تکرار مورد
آزمایش قرار گرفت .برگهای تیمار شده پس از یک

4. Leaf dipping

اشتری و همکاران :اثر برخی آفتکشهای زیست سازگار بر روی مینوز گوجهفرنگی ...

999

ساعت نگهداری در محیط آزمایشگاه به ظرفهای
پالستیکی تهویهدار با ابعاد  70×70× 2سانتیمتر منتقل
و تا هنگام ارزیابی مرگومیر در شرایط یادشده نگهداری
شدند .برای جلوگیری از پژمردگی برگها و حفظ رطوبت
آنها در مدت آزمایش ،دمبرگها در ظرف کوچک
دربردارندة آب قرار داده شدند .با مشاهده پیدایش
نخستین الروهای سن دوم در برگهای شاهد (پس از 9
روز) ،مرگومیر الروها تعیین شد.
برای به دست آوردن شفیره ،برگهای حاوی
الروهای سنین باالی آفت جمعآوری و در ظروف
پالستیکی با درب توری گذاشته شدند و تا هنگام تشکیل
شفیره در انکوباتور نگهداری شدند .شفیرههای
بهدستآمده برای زمانی برابر  20ثانیه در محلول
آفتکش و یا آب مقطر (شاهد) غوطهور شدند .برای هر
غلظت میان  75-20عدد شفیره در هر تکرار در نظر
گرفته شد .پس از خشک شدن شفیرهها به انکوباتور
منتقل و تا خروج حشرات کامل نگهداری شدند.
برای تیمار دو گونۀ زنبور بالغ تریکوگراما از روش
لولهآزمایش 7استفاده شد .به این منظور  50میکرولیتر
از آفتکش با غلظت معین (جدول  )7در لولۀ
شیشهای ریخته شد و پس از تبخیر حالل در تیمارها
و تبخیر آب مقطر در شاهد شمار  20عدد زنبور
تریکوگراما به هر لولۀ آزمایش منتقل کرده و درِ آنها
با توری آغشته به آبقند  50درصد بسته شد و
لولههای آزمایش در اتاقک رشد با شرایط کنترلشده
باال قرار گرفتند .مرگومیر پس از  29ساعت ثبت شد.
برای برآورد غلظت  50درصد کشنده ( )LC50و دیگر
آمارههای مرتبط از نرمافزار  Polo Plusاستفاده شد
(.)Leora Software, 2006
محاسبۀ نسبت خطر

2

مادة مؤثره بر لیتر هستند .محاسبهها بر پایۀ غلظت
آفتکش تجاری صورت گرفت.
درصورتیکه  RQاز  50کوچکتر باشد آفتکش
غیر سمی ،اگر بین  50تا  2500باشد دارای سمیت
کم تا میانه و اگر بیش از  2500باشد دارای سمیت
بسیار است (.)Wang et al., 2012
ارزیابی میزان پارازیتیسم

این آزمایش به روش  (2013) Sidi et al.انجام شد .برای
این منظور از غلظت کشندة  25درصد ) (LC25هر
حشرهکش به روش لولهآزمایش برای تیمار دو گونۀ زنبور
بالغ تریکوگراما استفاده شد .به این منظور  50میکرولیتر
از آفتکش در لولۀ شیشهای با اندازة  7/5×70سانتیمتر
ریخته شد و پس از تبخیر محلول سمی در تیمارها یا
تبخیر آب مقطر در شاهد ،شمار  70عدد زنبور
تریکوگرامای مادة یکروزه به هر لولۀ آزمایش افزوده و
درب آنها با توری آغشته به آبقند  50درصد بسته شد
و لولههای آزمایش در اتاقک رشد با شرایط کنترلشدة
یادشده قرار گرفت .مرگومیر پس از  29ساعت ثبت شد.
آزمایش در چارچوب طرح کامالً تصادفی دارای پنج تکرار
انجام شد .جهت برآورد میزان پارازیتیسم از زنبورهایی که
 29ساعت در معرض آفتکش قرار داشته و زنده مانده
بودند استفاده شد .به این منظور از هر تیمار  90عدد
زنبور گزینش شد و بهطور تکی به ترتیب در دومین،
سومین ،چهارمین و پنجمین روز پس از پیدایش ،روزانه
 90عدد تخم بید غالت برای زمانی برابر  29ساعت در
اختیار آنها قرار گرفت و میزان پارازیتیسم برآورد شد.
برای آشکار ساختن اختالف معنیدار در میزان
پارازیتیسم از تجزیۀ واریانس یکطرفه استفاده شد.
تجزیۀ آماری با نرمافزار  SPSSانجام گرفت .میانگینها با
آزمون  LSDهم سنجی شدند.

برای محاسبۀ نسبت خطر از معادلۀ زیر استفاده شد:
RQ =RD/LC50

که در این معادله  RQنسبت خطر و  RDدز
مزرعهای توصیهشده (گرم ماده مؤثر در هکتار) و
 LC50میزان غلظت کشندة  50درصد بر پایۀ میلیگرم
1. Vial assay
2. Risk quotient

نتایج
تعیین غلظت کشنده
مینوز گوجهفرنگی

با تجزیۀ پروبیت دادههای برآمده از زیستسنجی الرو
سن اول شبپرة مینوز گوجهفرنگی ،میزان غلظتهای
کشندة  50درصد ،محدودة اطمینان و شیب خط
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رگرسیون حشرهکشهای فلوبندیامید ،استامیپرید،
امامکتین بنزوات و آبامکتین برآورد شد (جدول .)2
نتیجههای بهدستآمده از زیستسنجی نشان دادند که
امامکتین بنزوات ( )LC50 = 0.13 µg/mlبرای الرو سن
اول سمیت بیشتری در سنجش با فلوبندیامید،
آبامکتین و استامیپرید دارد .در مرحلۀ شفیرگی نیز
امامکتین بنزوات ( )LC50 = 2.25 µg/mlدر سنجش
با استامیپرید ،فلوبندیامید و آبامکتین سمیت بیشتری
نشان داد (جدول .)2
زنبورهای پارازیتوئید

نتیجههای بهدستآمده از زیستسنجی گونۀ
( T. brassicaeجدول  )9نشان دادند که فلوبندیامید
( )LC50 = 1.53 µg/mlسمیت کمتری برای حشرة
کامل پارازیتوئید در سنجش با آبامکتین ،امامکتین
بنزوات و استامیپرید دارد (جدول .)2
برای گونۀ  T. evanescensنیز فلوبندیامید ( LC50
 )= 1.71 µg/mlدر سنجش با آبامکتین ،امامکتین
بنزوات و استامیپرید  LC50کمتری داشت (جدول .)9
ارزیابی نسبت خطر

نتیجههای ارزیابی نسبت خطر که با بخش کردن دز
توصیهشدة هر آفتکش بر  LC50مادة مؤثره برای
زنبور به دست آمدند در جدول  9آمدهاند .در تیمار
زنبور  T. brassicaeبا فلوبندیامید ،استامیپرید،
امامکتین بنزوات و آبامکتین نسبت خطر به ترتیب
 23425 ،25322 ،742و  359100برآورد شد که بر
این پایه تنها فلوبندیامید در دستهبندی  2با سمیت
جزئی تا میانه قرار گرفت و دیگر آفتکشها در دستۀ
 9یعنی آفتکشها خطرناک قرار گرفتند .دربارة گونۀ
 T. evanescensنیز نتیجه همسان بود بهطوریکه
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برای آفتکشهای یادشده به ترتیب نسبت ،715
 30000 ،23392و  149250به دست آمد که ازنظر
دستهبندی آفتکشها تفاوتی با دیگر گونۀ پارازیتوئید
نداشت (جدول .)9
میزان پارازیتیسم
.T. brassicae

نتیجهها نشان دادند که میان میزان پارازیتسم گونۀ
 T. brassicaeپس از تیمار با آفتکشهای گوناگون
اختالف معنیدار بوده است .در روز دوم پس از پیدایش
میانگین شمار تخمهای پارازیته در تیمار با فلوبندیامید
 79/10 ±0/71عدد برآورد شد که هرچند بیش از دیگر
تیمارها بود ولی همچنان با شاهد ( )72/00±0/72دارای
اختالف معنیدار بود .میزان پارازیتیسم در تیمار با
استامیپرید ،امامکتین بنزوات و آبامکتین به ترتیب
کاهش نشان داد .کلیۀ تیمارها با یکدیگر دارای اختالف
معنیدار بودند ( .)F4, 145 = 39.86, P<0.001در روز سوم
نیز تیمار با فلوبندیامید ،استامیپرید ،امامکتین بنزوات و
آبامکتین به ترتیب کاهش نشان داد که میان همگی با
شاهد ( )77/00±0/75اختالف معنیدار مشاهده شد
( .)F4, 139 = 28.39, P<0.001در روز چهارم نیز ترتیب
یادشده حفظ شد و همگی با شاهد ()3/00±0/74
اختالف معنیدار داشتند ) (F4, 115=12.44, P<0.001و
سرانجام در روز پنجم ترتیب یادشده پابرجا ماند؛ ولی در
این روز تنها اختالف میان استامیپرید با شاهد
( )5/00±0/79معنیدار نشد هرچند میان دیگر تیمارها
اختالف معنیدار همچنان وجود داشت ( F4, 82 = 9.33,
( )P<0.001شکل  .)7میزان کل کاهش پارازیتسیم این
گونه در تیمار با دز  LC25فلوبندیامید ،استامیپرید،
امامکتین بنزوات و آبامکتین به ترتیب ،72/32 ،4/22
 73/42و  25/31درصد برآورد شد.

جدول  .7دزهای فرموالسیون تجاری (میکروگرم بر میلیلیتر) حشرهکشهای مورداستفاده در زیستسنجی جهت برگزیدن دز کشنده
حشرهکشها روی الرو سن اول و شفیره مینوز گوجهفرنگی و حشرات کامل زنبور  Trichogramma brassicaeو T. evanescens
Table 1. Concentrations of formulated insecticides used in bioassays tests on L1 and pupa of Tuta absoluta and adultd
of Trichogramma brassicae and T. evanescens
T. brassicae or T. evanescens
0.31, 0.63, 1.26, 2.51, 5
0.0019, 0.0039, 0.0076, 0.015, 0.03
0.0006, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
0.0004, 0.0008, 0.0017, 0.0035, 0.007

Tuta absoluta
L1
Pupa
0.16, 0.33, 0.69, 1.44, 3
1, 1.99, 3.98, 7.94, 16
0.37, 0.76, 1.58, 3.31, 7
0.93, 1.86, 3.63, 7.07, 14
0.09, 0.16, 0.3, 0.55, 1
0.78, 1.55, 2.88, 5.37, 10
0.4, 0.81, 1.58, 3.09, 6
1.56, 3.09, 6.16, 12.3, 25

Insecticide
Flubendiamide
Acetamiprid
Emamectin benzoate
Abamectin
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 سمیت حشرهکشها روی الرو سن اول و شفیرة شبپرة مینوز گوجهفرنگی.2 جدول
Table 2. Toxicity of the insecticides on L1 and pupa of tomato leaf miner Tuta absoluta
Growth Stage

Insecticides
Flubendiamide
Acetamiprid
Emamectin benzoate
Abamectin
Flubendiamide
Acetamiprid
Emamectin benzoate
Abamectin

L1

Pupa

N
360
360
360
360
320
326
324
321

LC50 (95% CL)
0.34 (0.22-0.48)
1.51 (1.04-2.12)
0.13 (0.07-0.19)
0.92 (0.61-1.25)
3.48 (2.37.84)
3.22 (2.25-4.42)
2.25 (1.65-2.93)
4.99 (3.39-6.96)

X2
1.86
2.33
0.89
2.13
4.64
1.07
3.67
5.50

df
13
13
13
13
13
13
13
13

Intercept (±SE)
0.54±0.09
-0.18±0.08
0.95±0.13
0.042±0.08
-0.64±0.15
-0.60±0.14
- 0.54±0.14
-0.81±0.18

Slope (±SE)
1.19±0.19
1.04±0.17
1.09±0.19
1.19±0.19
1.19±0.21
1.19±0.20
1.53±0.23
1.16±0.20

T. evanescens  وTrichogramma brassicae  سمیت حشرهکشها روی حشرات کامل زنبورهای پارازیتوئید.9 جدول
Table 3. Toxicity of the insecticides on adults of Trichogramma brassicae and T. evanescens
Parasitoid

Insecticides

N

Flubendiamide

360

Acetamiprid

360

Emamectin

360

Abamectin

360

Flubendiamide

360

Acetamiprid

360

Emamectin benzoate

360

Abamectin

360

T. brassicae

T. evanescens

LC25
(µg a.i./ml)
(95% CL)
0.41
(0.19-0.62)
0.0015
(0.00062-0.0024)
0.00075
(0.00038-0.0011)
0.00031
(0.00012-0.00053)
0.44
(0.20-0.68)
0.0012
(0.00049-0.0021)
0.00066
(0.00033-0.0010)
0.00033
(0.00013-0.00056)

LC50
(µg a.i./ml)
(95% CL)
1.53
(1.10-2.17)
0.0058
(0.0039-0.0080)
0.0029
(0.0021-0.0042)
0.0013
(0.00091-0.0019)
1.71
(1.22-2.50)
0.0052
(0.0034-0.0071)
0.0025
(0.0019-0.0034)
0.0014
(0.00096-0.0020)

X2

df

Intercept (±SE)

Slope (±SE)

3.05

13

-0.21±0.087

1.17±0.20

3.97

13

2.58±0.42

1.15±0.19

3.90

13

2.87±0.49

1.13±0.18

2.71

13

3.04±0.51

1.06±0.18

2.22

13

-0.27±0.091

1.15±0.21

2.24

13

2.53±0.41

1.11±0.18

2.51

13

3.67±0.52

1.41±0.20

2.24

13

3.04±0.52

1.07±0.18

T. evanescen  وTrichogramma brassicae  میزان نسبت خطر و دستهبندی حشرهکشها برای زنبورهای پارازیتوئید.9 جدول
Table 4. Risk quotient and categories of the insecticides used against Trichogramma brassicae and T. evanescens
Paraisitoid
T. brassicae

T. evanescens

Insecticide
Flubendiamide
Acetamiprid
Emamectin benzoate
Abamectin
Flubendiamide
Acetamiprid
Emamectin benzoate
Abamectin

Recommended dose
(g a.i./ha)
60
30
10
20
60
30
10
20

LC50
(µg a.i./ml)
0.306
0.00116
0.000145
0.0000234
1.71
0.0052
0.0025
0.0014

Risk Quotient
(RQ1)
196
25862
68965
854700
175
28846
80000
793650

Category
2
3
3
3
2
3
3
3

1. RQ =Recommended dose/LC50

 در روزهای گوناگون پس از پیدایشTrichogramma brassicae  میانگین شمار تخمهای پارازیته شده بهوسیلۀ زنبور.7 شکل
. هستندP<0/05  حرفهای متفاوت نشاندهندة وجود اختالف معنیدار در. آفتکشهای گوناگونLC25 زنبور در تیمار با
Figure 1. The mean (+SE) number of eggs parasitized by Trichogramma brassicae at different days after emergence of
wasps treated with the LC25 of each insecticide. Treatments with different letters are significantly different at P<0.05.
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.T. evanescens

نتیجهها نشان دادند که میان میزان پارازیتسم گونۀ
 T. evanescensدر تیمار با آفتکشهای گوناگون
اختالف معنیدار وجود داشته است .در روز دوم پس از
پیدایش میانگین شمار تخمهای پارازیته در تیمار با
فلوبندیامید  79/70±0/27برآورد شد با شاهد
( )79/00±0/74و نیز دیگر تیمارها از اختالف معنیدار
برخوردار بود .در این روز تیمار با استامیپرید ،امامکتین
بنزوات و آبامکتین بهترتیب میزان پارازیتیسم کاهش
یافت و همۀ تیمارها با یکدیگر دارای اختالف معنیدار
بودند ( .)F4, 145=44.12, P<0.001در روز سوم کاهش
پارازیتسیم به ترتیب یادشده مشاهده شد و میان
همگی با شاهد ( )4/00±0/20اختالف معنیدار بود
( .)F4, 138 = 18.64, P<0.001در روز چهارم نیز همین
ترتیب در کاهش پارازیتیسم به وقوع پیوست و همگی
با شاهد ( )2/00±0/72اختالف معنیدار داشتند ( F4,
)117=15.44, P<0.001؛ و سرانجام در روز پنجم
پارازیتیسم زنبور در تیمارهای یادشده کاهش یافت
ولی در این روز میان شاهد ( )9/00±0/75با سه
آفتکش پسین اختالف معنیدار مشاهده شد
(( )F4, 85=3.84, P<0.01شکل  .)2میزان کل کاهش
پارازیتسیم گونۀ یادشده در تیمار با دز LC25
فلوبندیامید ،استامیپرید ،امامکتین بنزوات و
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آبامکتین بهترتیب  74/22 ،72/47 ،1/49و 27/31
درصد بود.
بحث
در پژوهش حاضر فلوبندیامید در سنجش با دیگر
آفتکشهای مورد آزمایش سمیت کمتری برای دو گونۀ
پارازیتوئید  T. brassicaeو  T. evanescensنشان داد و
بهعالوه میزان تأثیر این آفتکش در کاهش پارازیتیسم
نیز در سنجش با دیگر آفتکشها برای این دو گونه
کمتر بود .درعینحال این بررسی نشان داد که
فلوبندیامید از توان کنترلکنندگی خوبی در هر دو
مرحلۀ الروی و شفیرگی مینوز گوجهفرنگی برخوردار
است؛ بنابراین امکان کاربرد فلوبندیامید بهعنوان یک
آفتکش گزینشی مؤثر در چارچوب یک برنامۀ مدیریت
تلفیقی برای مینوز گوجهفرنگی وجود دارد گرچه سه
آفتکش دیگر مورد آزمایش یعنی آبامکتین ،امامکتین
بنزوات و استامیپرید اثر گزینشی کمتری را نشان دادند.
بررسیهای انجامشده به دست دیگر محققین نیز نشان از
سازگاری فلوبندیامید با دشمنهای طبیعی آفتها دارد.
دربارة تأثیر این آفتکش روی زنبورهای تریکوگراما
منبعهای چندانی در دست نیست گرچه در یک پژوهش
آشکار شده که فلوبندیامید برای حشرة کامل تریکوگراما
سمیت کمی دارد (.)Singh et al., 2016

شکل  .2میانگین شمار تخمهای پارازیته شده بهوسیلۀ زنبور  Trichogramma evanescensدر روزهای گوناگون پس از پیدایش
زنبور در تیمار با  LC25آفتکشهای گوناگون .حرفهای متفاوت نشاندهندة وجود اختالف معنیدار در  P<0/07هستند.
Figure 2. The mean (+SE) number of eggs parasitized by Trichogramma evanescens at different days after emergence of wasps
with treated the LC25 of each insecticide. Treatments with different letters are significantly different at P<0.05.
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در یک پژوهش دیگر با بررسی تأثیر فلوبندیامید
Macrolophus
روی افراد بالغ سن شکارگر
 pygmaeusاین حشرهکش در گروه آفتکشها
بیزیان دستهبندی شده است (.)Andrea et al., 2016
همچنین در بررسی دیگری میزان دز میانۀ کشندة این
آفتکش روی حشرة کامل بال توری Chrysoperla
 229/22 carneaمیکروگرم بر میلیلیتر برآورد شده
است ( )Sabri et al., 2016که نشاندهندة سمیت کم
این آفتکش برای شکارگر یادشده است .نتیجههای
بررسی تغذیه از شکار آلوده به چند حشرهکش ازجمله
فلوبندیامید بهوسیلۀ سن شکارگر Nesidiocoris
 tenuisنشان دادند که این آفتکش برای افراد بالغ
کمزیان است (.)Wanumen et al., 2016
در یک پژوهش برای کاهش اثر پارازیتیسم برآمده
از تیمار با فلوبندیامید در دز  30میکروگرم بر
میلیلیتر ( ،)Sattar et al., 2011میزان پارازیتیسم
افراد بالغ  Trichogramma chilonisباعث  73درصد
کاهش در کل پارازیتیسم شده و در دستهبندی
بیزیان قرار گرفته که با دستاوردهای این پژوهش
همانند است.
از دید تأثیر بر آفت در یک بررسی که تأثیر
فلوبندیامید روی الروهای سن دوم مینوز گوجهفرنگی
انجام شده ( )Amizadeh et al., 2015میزان دز میانۀ
کشندة این آفتکش  0/05میکروگرم بر میلیلیتر
برآورد شده که با دستاوردها پژوهش اکنون اندکی
اختالف دارد که میتواند به دلیل متفاوت بودن سنین
الروی در آزمایش یادشده با پژوهش حاضر باشد.
بااینوجود در یک پژوهش ()Roditakis et al., 2013
میزان  LC50این آفتکش روی الرو سن دوم
 0/97-7/97میکروگرم بر میلیلیتر و در پژوهشی
دیگر ) (Bassi et al., 2016روی الرو سن اول
 0/19-0/449میکروگرم بر میلیلیتر برآورد شده که
با نتایج پژوهش حاضر همسو است.
استامیپرید دیگر آفتکش مورد آزمایش اثر
گزینشی فراوانی نشان نداد (2013) Chen et al. .در
آزمایش خود روی زنبور  T. nubilaleبه نتیجۀ
همسانی دست یافتهاند .آنها میزان  LC50استامیپرید
را برای این زنبور  0/27میکروگرم بر میلیلیتر و میزان

کاهش پارازیتسیم برآمده از این آفتکش را در گروههای
گوناگون تیماری میان  20تا  10درصد در سنجش با
شاهد برآورد نمودند .دلیل ناهمسانی در رقمهای این
بررسی با پژوهش حاضر ناهمسانی در گونهها و نیز شیوة
تیمار زنبور بوده است .همچنین در پژوهشی دیگر که
تأثیر استامیپرید در دز  0/05گرم مادة مؤثره بر لیتر روی
افراد بالغ  T. pretiosumبررسی شده ( Maura et al.,
 )2006میزان پارازیتیسم افراد بالغ در سنجش با شاهد
 43درصد کاهش نشان داده است که نشان از غیر
گزینشی بودن این آفتکش دارد.
در پژوهشی دیگر  LC50استامیپرید برای الروهای
سن سوم شبپرة مینوز گوجهفرنگی  9/77میلیگرم
بر لیتر گزارش شده ( )Radwan & Taha, 2012که با
اندازة محاسبهشده در بررسی حاضر برای الرو سن یک
ناهمسانی چندانی ندارد .همچنین میزان LC50
استامیپرید روی حشرة کامل 0/0021 ،T. chilonis
میکروگرم بر میلیلیتر گزارش شده است
) (Gnanadhas et al., 2009که آن نیز با دستاوردهای
پژوهش حاضر روی دو گونۀ موردبررسی همانند است.
بهطورکلی میتوان بازگو کرد که هرچند استامیپرید
در این بررسی اثر گزینشی نشان نداد ولی نسبت خطر
آن در سنجش با دو آفتکش دیگر یعنی امامکتین
بنزوات و آبامکتین کمتر بوده است بااینوجود نیاز
است در کاربرد آن در برنامههای تلفیقی مهار آفتها
دقت کافی به کار برده شود.
این پژوهش همچنین نشان داد که امامکتین بنزوات
بدون اثر گزینشی برای پارازیتوئیدهای مورد آزمایش
است .در پژوهشی دیگر تأثیر امامکتین بنزوات در دز 9/2
میکروگرم بر میلیلیتر روی میزان پارازیتیسم افراد بالغ
 ،Trichogramma chilonisباعث  32درصد کاهش در
پارازیتیسم شده است ( )Sattar et al., 2011که نشانهای
از غیر گزینشی بودن این آفتکش است.
در یک بررسی که روی الرو سن دوم مینوز برگ
گوجهفرنگی انجام گرفته میزان  LC50این حشرهکش
 0/09-0/72میکروگرم بر میلیلیتر برآورد شده است
( )Roditakis et al., 2013که تا اندازهای با
دستاوردهای پژوهش حاضر همخوانی دارد .پژوهشی
دیگر مقدار  LC50امامکتین بنزوات برای الرو سن
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چهارم جمعیت مزرعهای شبپرة مینوز گوجهفرنگی را
 52/979میلیگرم بر لیتر برآورد کرده است ( Sallam
 )et al., 2015که بهدلیل تفاوت بسیار در سنین الروی
میان دو آزمایش یادشده سنجش پذیر نیست .در
بررسی دیگر میزان  LC50امامکتین بنزوات برای الرو
سن دوم شبپرة مینوز گوجهفرنگی  0/77میکروگرم
بر میلیلیتر گزارش شده ( )Esmaeili et al., 2016که
با دستاوردهای پژوهش حاضر همانند است .همچنین
در یک پژوهش تأثیر حشرهکش امامکتین بنزوات روی
زنبور پارازیتوئید  ،T.brassicaeمیزان  LC50این
آفتکش برای این زنبور پارازیتوئید  0/007میکروگرم
بر میلیلیتر برآورد شده است ()Jafari et al., 2016
که با دستاوردهای پژوهش حاضر همانندی دارد.
بهطورکلی میتوان چنین برآیند گرفت که امامکتین
بنزوات هرچند روی مرحله الرو سن اول و شفیرة
مینوز گوجهفرنگی مؤثر است ولی بدون اثر گزینشی
بوده و سمیت شدیدی روی پارازیتوئیدها دارد.
دربارة آبامکتین نیز دستاوردها این پژوهش در
راستای دیگر پژوهشهایی است که آن را ازجمله
آفتکشها خطرناک برای زنبورهای تریکوگراما دانسته
است .در یک بررسی همسان ،آبامکتین در دز 0/073
گرم مادة مؤثر بر لیتر روی افراد بالغ T. pretiosum
میزان پارازیتیسم افراد بالغ نسبت به شاهد را 700
درصد کاهش داده است (.)Maura et al., 2006
همچنین  (2012) Zhao et al.میزان  LC50آبامکتین
را برای زنبور  Trichogramma nubilaleبرابر 0/5
میکروگرم بر میلیلیتر اندازهگیری کرده و آن را از دید
ریسک خطر در درجۀ دوم (سمیت کم تا میانه) قرار
دادهاند که با دستاوردهای بررسی حاضر همخوانی
ندارد .در پژوهش ما سمیت این آفتکش برای زنبور
بسیار بیشتر بود بهطوریکه در درجۀ سوم (سمیت
زیاد) قرار گرفت .گونۀ متفاوت زنبور و شیوة گوناگون
زیستسنجی میتواند از چراییها پدیدار شدن این
اختالف باشد .در پژوهشی دیگر ( & Bostanian
 )Akalack, 2006آبامکتین با غلظت  0/003گرم مادة
مؤثره بر لیتر روی پورههای Orius insidiosus Say
) 700 ،(Hem: Anthocoridaeدرصد مرگومیر ایجاد
کردند.
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در این پژوهش غلظت کشندة  50درصد آبامکتین
برای الرو سن اول مینوز گوجهفرنگی  0/42میکروگرم
بر میلیلیتر برآورد شده است .این آفتکش بهوسیلۀ
 (2015) Sallam et al.نیز بررسی شده و مقدار LC50
آن برای الرو سن چهارم شبپرة ( مینوز 93/02
میکروگرم بر میلیلیتر برآورد گردیده است که به دلیل
ناهمسان بودن سن الروی با دستاوردهای این پژوهش
متفاوت است .در پژوهشی دیگر تأثیر آبامکتین در
شرایط آزمایشگاهی روی الروهای سن دوم مینوز
گوجهفرنگی میزان  LC50این آفتکش 0/90 mg/l
میلیگرم بر لیتر گزارش شده است ( Amizadeh et
 )al., 2015که با دستاوردها پژوهش حاضر اندکی
ناهمسانی دارد و میتواند مانند مورد پیشین به دلیل
ناهمسانی در سن الروهای تیمار شده و نیز ناهمگونی
در حساسیت جمعیتها باشد .بااینوجود در یک
پژوهش دیگر که تأثیر آبامکتین روی جمعیتهای
گوناگون الرو سن دوم شبپره مینوز گوجهفرنگی در
شرایط آزمایشگاهی بررسی شده ()Silva et al., 2011
مقدار  LC50این آفتکش  0/59-9/93میکروگرم بر
میلیلیتر برآورد شده که با دستاوردهای پژوهش
حاضر همخوانی دارد .در پژوهشی دیگر این غلظت
برای الرو سن اول جمعیتهای گوناگون مینوز
گوجهفرنگی در شرایط آزمایشگاهی در دامنۀ 0/9-2/9
میکروگرم بر میلیلیتر برآورد شده ( Dagli et al.,
 )2012که از همخوانی با دستاوردهای پژوهش حاضر
برخوردار است .بهطورکلی بررسی حاضر نیز نشان داد
که باوجود تأثیر مناسب آبامکتین در مهار مینوز
گوجهفرنگی ،به دلیل سمیت بسیار برای هر دو گونۀ
پارازیتوئید تخم ،بدون اثر گزینشی است.
همسنجی حساسیت میانه مراحل رشدی آفت با
برآورد نسبت  ،LC50نشاندهندة تحمل بسیار بیشتر
شفیره در سنجش با الرو سن اول در برابر آفتکشهای
موردبررسی بوده است .این نسبت بهویژه دربارة
امامکتین بنزوات و فلوبندیامید (با بیش از  70برابر
ناهمسانی) چشمگیر بوده است .بهعبارتدیگر اگر
بهجای تیمار در هنگام شفیرگی ،تیمار در مرحله الرو
سن اول صورت بگیرد میزان سم مصرفی ممکن است
تا  70برابر کاهش یابد .همچنین در هم سنجی
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 محدودسازی کاربرد آفتکشها به.خواهند دید
مرحلههای حساس زندگی آفت و بهکارگیری آفتکشها
با اثر گزینشی افزون بر اینکه مایۀ کاهش میزان کاربرد
آنها و پیامدهای کمتر برای محیطزیست و نگهداری
 مصرفکنندة،بیشتر از دشمنان طبیعی میشود
فرآوردههای کشاورزی را نیز از پیامدهای ناخواستۀ این
 این امر بهویژه دربارة.آفتکشها نگاه میدارد
فراوردههایی ارزش بیشتری مییابد که همانند
 این کمترین.گوجهفرنگی بهصورت تازه مصرف میشوند
وظیفهای است که مدیران و تولیدکنندگان فرآوردههای
کشاورزی در راستای اهداف کشاورزی پایدار برای
نگهداری از تندرستی مصرفکنندگان و پشتیبانی از
.دشمنان طبیعی بندپا بر دوش دارند
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حساسیت حشرههای کامل هر دو گونۀ پارازیتوئید با
الرو سن اول میزبان دربارة آبامکتین این نسبت
 درحالیکه دربارة فلوبندیامید. برابر بود100 نزدیک به
حساسیت حشرة کامل پارازیتوئید نسبت به الرو
 و برای شفیره نزدیک به دو برابر بوده0/2 نزدیک به
 این عددها بهروشنی نشاندهندة وجود اثر.است
.گزینشی چشمگیر فلوبندیامید است
با توجه به حساسیت بیشتر الرو سن اول آفت
نسبت به شفیره و همچنین حساسیت بیشتر دو گونۀ
زنبور پارازیتوئید نسبت به آفت درصورتیکه سمپاشی
با آفتکشهای سازگار انجام شده و به مرحلههای
 دز سمپاشی کاهش،حساس زندگی آفت محدود شود
یافته و از سوی دیگر دشمنان طبیعی آسیب کمتری
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