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چکیده
Lysiphlebus fabarum

) یکی از آفات مهم خیار بهشمار میآید و زنبور انگلوارة (پارازیتوئیدAphis frangulae gossypii Glover شتة جالیز

 حساسیت، در این پژوهش. میتواند در کشتزارها و گلخانهها علیه این آفت بهکار گرفته شود، بهعنوان یک عامل زیست (بیو)کنترلMarshall
 دیکلرووس و،سنهای مختلف پورگی شته و مرحلة شفیرگی زنبور به غلظت توصیهشدة مزرعهای و نیم غلظت آفتکشهای استامیپرید
 همچنین اثرگذاری پایداری و آزمون زیستسنجی آفتکشها روی حشرة کامل انگلواره ارزیابی.آزادیراختین با روش غوطهوری بررسی شد
 آفتکش دیکلرووس روی مرحلة. سمیت آفتکشها بهطور معنیداری کاهش یافته است، نتایج نشان داد با افزایش سن پورگی شته.شد
 میکروگرم بر لیتر1712/331  و آزادیراختین7/252  دیکلرووس،21/11  استامیپریدLC50  میزان. بیشترین تلفات را نشان داد،شفیرگی زنبور
5  دیکلرووس بین، آزادیراختین با پایداری کمتر از پنج روز،) بر پایة استاندارد سازمان جهانی کنترل زیستی (بیولوژیک.روی زنبور محاسبه شد
 برابر با.) قرار گرفتندC( ) و به نسبت پایدارB(  کمی پایدار،)A(  روز به ترتیب در گروه ترکیبهای ناپایدار32  تا12  و استامیپرید بین15 تا
. آزادیراختین قابلیت تلفیق بیشتری با زنبور انگلواره دارد،نتایج بهدستآمده در کنترل شتة جالیز
. غلظت کاهشیافته، سمیت باقیمانده، زیستسنجی و مرگومیر:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Cotton aphid, Aphis frangulae gossypii Glover, is a major pest of cucumber in Iran. One of the important parasitoids
playing role in population control of this pest in the fields and greenhouses is Lysiphlebus fabarum Marshall. In this
study, we investigated sensitivity of different instars of cotton aphids and pupal stage of L. fabarum to field
recommended and half-recommended concentration of three pesticides, acetamiprid, dichlorvos and azadirachtin by
leaf dipping method. The persistence toxicity test and bioassays were also carried out on adult of parasitoid. Results
revealed a significant reduction in the toxicity by increasing the nymphal stages of the aphid. These results also
demonstrated the highest mortality for dichlorvos on pupal stage of parasitoid. According to obtained results, LC50 of
acetamiprid was 28.18, for dichlorvos was 7.052 and for azadirachtin was 1780.338, µg/lit on adult of parasitoid
respectively. Based on IOBC categories, azadirachtin with stability of less than 5days, dichlorvos with stability 5-15
days and acetamiprid with stability between 15-31 days were classified as short lived (class A), slightly persistent
(class B) and moderately persistent (class C), respectively. These results approved a better integration potential of
azadirachtin with the parasitoid, L. fabarum, for aphid control.
Keywords: bioassay, mortality, reduced concentration, residual toxicity.
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مقدمه
شتة جالیز یا شتة پنبه با نام علمی

Aphis frangulae

) gossypii Glover (Hem.: Aphididaeنخستین بار در
سال  1746توسط تاوند گلوور شناسایی شد و به دلیل
تنوع ظاهری و شمار زیاد میزبانهای گیاهی ،این شته
بیش از چهل نام مترادف دارد ( .)Rezvani, 2001این
آفت یکی از مهمترین آفات خیار است که در گلخانهها و
کشتزارها به دلیل پراکنش گسترده و دامنة میزبانی
گسترده اهمیت زیادی دارد ( Blackman & Eastop,
 .)1984این آفت افزون بر تغذیة مستقیم که منجر به
پژمردگی ،کوتولگی و ریزش برگها میشود ( & Attia
 ،)El-Hamaky, 1987بهصورت غیرمستقیم نیز از راه
ترشح عسلک و انتقال ویروسهای گیاهی ( Kresting et
 )al., 1999آسیب فراوانی بر گیاه میزبان وارد میسازد.
شتة جالیز دشمنان طبیعی زیادی دارد که در صورت
حمایت ،میتوانند در کاهش جمعیت میزبان خود تأثیر
بسزای برجای بگذارند .زنبور Lysiphlebus fabarum
) ،(Hym.: Braconidaeاز مهمترین انگلوارة (پارازیتوئید)
شتههای جنس  Aphisبه شمار میآید ( & Debach
 .)Rosen,1991این زنبور ،انگلوارة درونی انفرادی بوده
( )Stary, 1999و روی بیش از  75گونه شته بهویژه در
مرکز اروپا گزارش شده است ( Kavallieratos et al.,
 )2004در نقاط مختلف ایران نیز جمعیت دوجنسی آن از
مناطق شمالی و جنوبی کشور گزارش شده است
(.)Baghery-Matin et al., 2005; Baroon, 2007
استفاده از آفتکشها نیز یکی از راهحلهای مهم
در دسترس کشاورزان بهمنظور کنترل آفات است.
کنترل برخی از آفات بهویژه شتهها ،به دلیل نرخ
تولیدمثلی باالی آنها ،تنها با یک روش کنترل دشوار
بوده و در مواردی استفاده از حشرهکشهای انتخابی
همراه با عاملهای کنترلکنندة زیستی الزم به نظر
میرسد ( .)Stark & Rangus, 1994با توجه به جایگاه
انگلوارهها در کنترل زیستی ،در نظر گرفتن اثرگذاری
کاربرد توأم آفتکشها و انگلوارهها هم برای حفظ
جمعیت موجود در طبیعت و هم در برنامة رهاسازی
آنها در گلخانهها و کشتزارها ضروری است .بنابراین
موفقیت این روش در یک برنامة مدیریت تلفیقی آفات
تا حد زیادی وابسته به دانش سازگاری آن با

تیمارهایی است که ممکن است پیش از رهاسازی
انجام گیرد ( .)Srark & Rangus, 1994در این راستا
استفاده از حشرهکشهایی که خاصیت انتخابی دارند و
اثرگذاری سوء کمتری روی دشمنان طبیعی دارند،
میتواند سودمند واقع شود (.)Tadeo, 2008
استامیپرید نمونة تجاری از حشرهکشهای
کلرونیکوتینیل است که روی گیرندههای نیکوتینی
استیلکولین اثر میگذارد (،)Millar & Denholm, 2007
این آفتکش بهصورت تماسی و گوارشی برای کنترل
آفات راستة  Hemipteraمانند شتهها ،سفیدبالکها و
بعضی گونههای تریپس به کار برده میشود.
آزادیراختین جداشده از درخت چریش
،Azadirachta indica Juss=Melia indica Brand
در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده
است ( .)Mordue & Blackwell, 1993اثرگذاریهای
مؤثر فرآوردههای چریش ) ،(Neem Areeمانند برگ،
عصارة پوست ،روغن و مغز آن علیه بیش از دویست
گونه حشره و چندین گونه کنه گزارش شده است
( .)Ukeh et al., 2007این ترکیب با فعالیت ضد
تغذیهای خود ،باعث مرگ آفات میشودMartinez-( .
.)Villar et al., 2005; Isman, 2006
دیکلرووس یک حشرهکش فسفرة آلی است که با
ایجاد اختالل در فعالیت آنزیم کولیناستراز دامنة
گستردهای از آفات را تحت تأثیر قرار میدهد .این
ترکیب بهصورت تماسی و گوارشی عمل میکند و
مصرف عمدة آن روی آفات جالیز مانند شتهها و
تریپسها است (.)Ashoka et al., 2013
هدف از انجام این پژوهش ،مقایسة و ارزیابی میزان
سمیت شماری از آفتکشهای رایج بهمنظور تعیین
مناسبترین ترکیب و امکانسنجی بهرهمندی از
غلظت کاهش یافتة آنها در تلفیق با زنبور انگلواره
بهمنظور کارایی بهتر زنبور برای کنترل مؤثر شتة
جالیز و تأمین سالمت مصرفکنندگان است.
مواد و روشها
کشت خیار و پرورش حشرات

گیاه خیار گلخانهای  ،Cucumis sativus L.رقم نگین
( )Neginدر گلخانه در بستری از خاک و خاکاره با
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نسبت ( 9:1خاک:خاکاره) در گلدانهایی با قطر
دهانة  15و ارتفاع  12سانتیمتر در گلخانه با شرایط
دمایی  ،11±1˚Cرطوبت نسبی  %65±5و دورة
روشنایی :تاریکی  7:16کشت شد .این گیاهان هر
چهار روز یکبار ،با کود کامل (® )Horti-growبه
نسبت سه در هزار تغذیه شدند.
برای تهیة تودة شتة جالیز ،نمونههایی از جمعیت
 A. frangulae gossypiiاز کشتزارهای خیار دانشکدة
کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز گردآوری شد و
پس از شناسایی ،تشکیل کلونی انجام گرفت .شناسایی
شته با روش تهیة اسالید و تثبیت نمونه با مایع هویر
انجام شد ،سپس بر پایة کلید شناسایی شتههای ایران
( ،)Rezvani, 2001گونة شته تشخیص داده شد.
کلونی شتة جالیز روی گیاه خیار ،درون قفس توری به
ابعاد  112×62×62سانتیمتر در اتاق رشد با شرایط
دمایی  ،11±1˚Cرطوبت نسبی  %65±5و دورة
روشنایی :تاریکی  7:16پرورش یافت.
برای تعیین طول دورة مراحل مختلف رشدی شتة
جالیز ،چهل شتة پورة سن یک (از بدو تولد) هریک
جداگانه در پتریدیش قرار داده شدند .سپس هر دوازده
ساعت یکبار تا زمان ظهور حشرة کامل بازدید شدند.
مشاهدة جلد کهنه در هر پتری بهعنوان معیار ظهور سن
بعدی پورگی بکار برده شد .میانگین زمانهای ارائهشده
برای پورة سن اول ،مدتزمان بین بکرزایی تا نخستین
تغییر جلد بوده و برای دیگر سنهای پورگی شامل
مدتزمان بین دو تغییر جلد در نظر گرفته شد.
برای ایجاد کلنی زنبور  L. fabarumنیز ،برگهای
آلوده به مومیایی شتة سیاه باقال ،از کشتزارهای باقالی
آلودة دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
گردآوری و به آزمایشگاه انتقال یافت .پس از ظهور
زنبورها بهمنظور شناسایی آنها ،از قسمتهای مختلف
بدن زنبور ،اسالید تهیه شد و پس از شناسایی
مقدماتی توسط کلید انگلوارههای شتهها ( Stary,
 ،)1976برای تأیید برای پروفسور پیتر استاری در
جمهوری چک ارسال شد .برای تشکیل کلونی ،شماری
از زنبورهای نر و ماده به کمک آسپیراتور گردآوری و
برای جفتگیری و تخمریزی روی بوتههای خیار
حاوی شتة جالیز ،رهاسازی شدند.
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همسنسازی شتة جالیز و زنبور L. fabarum

ازآنجاییکه برای انجام آزمایشهای این پژوهش به
تودة همسن شته نیاز بود ،حشرات کامل شتههای
بکرزا روی دیسک برگی خیار در پتریدیشهای ( با
قطر  32و ارتفاع  12میلیمتر) حاوی محلول آگار قرار
داده شد و پس از دوازده ساعت حشرههای کامل شته
حذف و پورههای همسن تا رسیدن به سن موردنظر
پرورش داده شدند.
برای همسنسازی زنبور نیز گلدانهای آلوده به شتة
جالیز درون قفسهای استوانهای پالستیکی ( با قطر 15
و ارتفاع  92سانتیمتر) قرار داده شد .بهمنظور تهویة
قفس دو سوراخ (قطر  9سانتیمتر) در دو طرف قفس
ایجاد و برای جلوگیری از فرار حشرهها ،سوراخها با پارچة
توری پوشانده شد .سپس  12-15عدد زنبور مادة
جفتگیری کرده به این قفسها منتقل شد و پس از
دوازده ساعت زنبورها حذف شدند .با ظهور شتههای
مومیایی ،یکایک آنها بهآرامی توسط قلممو از گیاه جدا و
به درون پتریدیش انتقال یافتند تا ظاهر شوند .محلول
آب عسل بهصورت قطرات کوچک ،روی کاغذ مومی برای
تغذیه در اختیار آنها قرار گرفت.
آفتکشها

®

در این تحقیق ،حشرهکش استامیپرید (موسپیالن )
با فرموالسیون ( ،%12SPمحصول شرکت آریا شیمی،
ایران) ،حشرهکش دیکلرووس (® )DDVPبا
فرموالسیون ) ،%52 ECمحصول شرکت آریا شیمی،
®
ایران) و آزادیراختین (نیکونیم ) با فرموالسیون (EC
 ،%2/29محصول شرکت نیکو ارگو ،هند
 )www.neemnico.comاستفاده شدند .آفتکشهای
مورداستفاده در این بررسی ازجمله آفتکشهای
پرکاربرد برای کنترل شتة جالیز در گلخانهها بودند
(.)Noorbakhsh & Sahraeian, 2015
بررسی اثرگذاری غلظت و نیم غلظت هر یک از
آفتکشها ،روی شتة جالیز و مرحلة شفیرگی زنبور

.L. fabarum

برای بررسی اثرگذاری غلظت و نیم غلظت توصیهشدة
آفتکشها روی شتة جالیز از روش غوطهوری برگ
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استفاده شد .به این منظور برگهای خیار به مدت پنج
ثانیه در محلول سمی نیم غلظت (استامیپرید ،131/5
دیکلرووس  711/15و آزادیراکتین  1777میکروگرم بر
لیتر) و غلظت توصیهشدة (استامیپرید  ،575دیکلرووس
 1671/5و آزادیراختین  1346میکروگرم بر لیتر) ،هر
یک از آفتکشها غوطهور شدند و پس از یک ساعت
(برای خشک شدن قطرههای آفتکش) ،به ظرفهای
پتریدیش (قطر  3سانتیمتر) محتوی محلول آگار انتقال
یافتند .سپس بهطور جداگانه همة سنهای پورگی شته
(یک تا چهار) و حشرههای کامل ،روی این برگها قرار
گرفتند .برای هر تیمار ،ده تکرار (هر تکرار شامل ده عدد
شته از مرحلة رشدی موردنظر) استفاده شد .در مورد
مرحلة شفیرگی زنبور نیز ،برگهای خیاری که حاوی
شتههای مومیاییهای دو روزه بودند ،بهطور مستقیم در
غلظت و نیم غلظت توصیهشدة هر یک از آفتکشها به
مدت پنج ثانیه غوطهور شدند .این آزمایش در پنج تکرار
انجام گرفت و در هر تکرار از بیست عدد مومیایی استفاده
شد .در هر دو آزمایش در تیمار شاهد ،برگها در آب
مقطر غوطهور شدند .در ادامه ،ظرفها در شرایط
آزمایشی بیانشده در باال ،در اتاقک رشد (انکوباتور)
نگهداری شدند .مرگومیر شتهها پس از  17ساعت،
( )Amini Jam et al., 2014و مرگومیر زنبورها تا آخرین
زمان ظهور حشرههای کامل محاسبه شد.
محاسبة  LC50هر یک از آفتکشها روی زنبور
.L. fabarum

در آغاز آزمون مقدماتی برای تعیین محدودة
غلظتهای مؤثر هر یک از آفتکشها انجام گرفت،
سپس بر این پایه ،غلظتهای باال و پایین تعیین و
غلظتهای حدفاصل آنها با فاصلة لگاریتمی محاسبه
شد .از این غلظتها در آزمون نهایی برای تعیین LC50
استفاده شد .برای انجام زیستسنجی با روش
غوطهوری برگ ،در آغاز برگ سالم گیاه در هر یک از
غلظتهای آفتکش به مدت پنج ثانیه غوطهور شد و
پس از گذشت یک ساعت (برای خشک شدن
قطرههای سم) ،پانزده عدد زنبور همسن یکروزه
( 17  9ساعت) در هر پتریدیش در معرض برگهای
آغشته به باقیماندة آفتکش قرار گرفتند .در تیمار

شاهد نیز از آب مقطر استفاده شد .در ادامه
پتریدیشها به اتاقک رشد منتقل و پس از 17
ساعت ،مرگومیر زنبورها ثبت شد .آزمایش در پنج
غلظت سمی برای استامیپرید (،13/73 ،5/75 ،1/97
 61و ،)174/1دیکلرووس (11/79 ،5/16 ،1/69 ،1/91
و  )16/17و آزادیراختین (،1594/6 ،671/17 ،134/6
 9731/77و  )4396میکروگرم بر لیتر به همراه تیمار
شاهد و در چهار تکرار انجام گرفت.
بررسی اثر پایداری هر یک از آفتکشها روی
حشرههای کامل زنبور L. fabarum

بهمنظور تعیین اینکه چند روز پس از سمپاشی گیاه
امکان رهاسازی زنبور وجود دارد ،آزمایشی برای بررسی
اثر پایداری آفتکشها روی زندهمانی زنبور ،در شرایط
گلخانه انجام گرفت .برای هر یک از تیمارها یک گلدان
حاوی چندین برگ خیار با برگهای بهطورکامل
رشدکرده انتخاب و به کمک سمپاش دستی ،با غلظت
توصیهشدة هر یک از آفتکشها تا حد جاری شدن،
محلولپاشی در مورد آنها صورت گرفت .شاهد با آب
مقطر تیمار شد .گلدانها به مدت سی روز در شرایط
گلخانه نگهداری شدند .بهمنظور بررسی اثر پایداری در
فواصل زمانی  12 ،15 ،12 ، 5 ،1و  92روز پس از
محلولپاشی ،یک برگ از هر گلدان انتخاب و به
پتریدیش تهویهدار محتوای محیط کشت پایه (محلول
آگار  1/1درصد) منتقل شد .سپس پانزده عدد حشرة
کاملی که بهتازگی از مرحلة شفیرگی خارج شده بودند،
روی برگها رهاسازی شد .پس از  17ساعت ،ظرفها
بازدید و شمار حشرههای مرده و زنده شمارش شدند.
آزمایش با چهار تکرار برای هر یک از تیمارها انجام گرفت
(.)Sabahi et al., 2011
تجزیهوتحلیلهای آماری

دادههای بهدستآمده از آزمایش بررسی سمیت
آفتکشها روی مراحل مختلف رشدی شتة جالیز با
استفاده از آزمون تجزیة واریانس دو طرفه با دو عامل
مستقل شامل غلظت آفتکش (غلظت و نیم غلظت) و
سن رشدی میزبان (پورههای سنهای مختلف و حشرة
کامل) و دادههای بهدستآمده از آزمایش تأثیر

الماسی و همکاران :ارزیابی میزان سمیت آفتکشهای استامیپرید ،دیکلرووس و ...

پایداری آفتکشها روی حشرههای کامل زنبور نیز ،با
آزمون تجزیة واریانس دو طرفه شامل عاملهای آفت
کش (استامیپرید ،دیکلرووس و آزادیراختین) و زمان
و همچنین دادههای آزمایش اثرگذاری غلظت و نیم
غلظت آفتکشها روی مرحلة شفیرگی زنبور ،با
آزمون تجزیة واریانس یک طرفه تجزیهوتحلیل شد و
در هر سه آزمایش اخـتالف بـین گروهها ،با آزمون
تکمیلی توکی در سطح  5درصد ،با نرمافزار SPSS
(نسخه  )12تعیین شد .رسم نمودارها در نرمافزار
 Microsoft Excel 2013انجام گرفت .برای محاسبة
 ،LC50حدود اطمینان 35درصد و روابط غلظت-پاسخ
از نرمافزار  )LeOra Software, 2006( Polo – Plusو
روش تجزیة پروبیت استفاده شد.
نتایج
مقایسة اثرگذاری غلظت و نیم غلظت هر یک از
آفتکشها ،روی شتة جالیز


بهطورکلی نتایج بیانگر این بود که سمیت هر سه
آفتکش با افزایش سن پورگی شته ،کاهش یافته
است .اثرگذاری غلظت و نیم غلظت توصیهشدة
آفتکش استامیپرید روی مرگومیر شته ارائه شده
است (شکل .)a -1
نتایج تجزیة واریانس نشان داد که اثر غلظت و نیم
غلظت استامیپرید (P< 2/221؛ df=1,32؛  ،)F=14بر
تلفات سنهای مختلف پورگی (P<2/221؛ df=7,32؛
 )F=61/77و اثر متقابل غلظت و سنهای مختلف پورگی
(P=2/29؛ df=7,32؛  )F=1/47در میزان تلفات
ایجادشده اختالف معنیداری داشت .نیم غلظت
استامیپرید بهطور متفاوتی سنهای مختلف رشدی شته
را تحت تأثیر قرار داد (P<2/221؛ df=7,75؛ .)F=13/77
غلظت توصیهشدة استامیپرید نیز منجر به ایجاد
مرگومیر متفاوتی روی سنهای مختلف رشدی شته شد
(P<2/221؛ df=7,75؛ ( )F=74/74شکل .)a -1
نتایج تجزیة واریانس در مورد آفتکش دیکلرووس
نیز نشان داد که بین غلظت و نیم غلظت در میزان
تلفات ایجادشده اختالف معنیداری وجود دارد
(P<2/221؛ df=1,32؛  .)F=17/25همچنین بین
سنهای مختلف پورگی (P<2/221؛ df= 7,32؛
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 ،)F=563/72اثر متقابل غلظت و سنهای مختلف
پورگی (P =2/21؛ df= 7, 32؛  )F=9/12نیز اختالف
معنیداری مشاهده شد .برابر با نتایج بهدستآمده،
اثرگذاری نیم غلظت (P<221؛ df= 7, 75؛ )F=71/34
و غلظت (P<221؛ df=7, 75؛  )F=14/36آفتکش
دیکلرووس روی مرگومیر سنهای مختلف رشدی
شته ،اختالف معنیداری را نشان داد (شکل .)b -1
در مورد آفتکش آزادیراختین نتایج تجزیة واریانس
نشان داد که بین غلظت و نیم غلظت (P<2/221؛
df=1,32؛  )F=13/17و سنهای مختلف پورگی
(P<2/221؛ df=7,32؛  )F=116/17اختالف معنیداری
وجود داشت ،اما اثر متقابل غلظت و سنهای مختلف
پورگی (P=2/31؛df=7,32؛  )F=2/17در میزان تلفات
ایجادشده اختالف معنیداری نشان نداد.
نیم غلظت آفتکش آزادیراختین بهطور متفاوتی
سنهای مختلف رشدی شته را تحت تأثیر قرار داد
(P<2/221؛ df=7,75؛  .)F=75/46غلظت آزادیراختین
نیز منجر به ایجاد مرگومیر متفاوتی روی سنهای
مختلف رشدی شته شد (P<2/221؛ df= 7,75؛
( )F=46/13شکل .)c -1
بهطورکلی نتایج نشان داد که بین سه آفتکش در
میزان تلفات ایجادشده ،اختالف معنیداری وجود داشت
(P<2/221؛ df=1,137؛  ،)F=14/61بهگونهای که نیم
غلظت (P< 2/221؛ df= 1,174؛  ،)F=11/94و غلظت
(P<2/221؛ df=1,174؛  ،)F=15/77اختالف معنیداری
را نشان داد .بیشترین درصد تلفات ،در مورد غلظت و نیم
غلظت آفتکش دیکلرووس به ترتیب  75/1و 39/7
درصد ،مشاهده شد .همچنین بین غلظتهای (غلظت و
نیم غلظت) آفتکشها اختالف معنیداری مشاهده شد
(P<2/221؛ df=1,137؛  ،)F=17/99بهگونهای که غلظت
و نیم غلظت استامیپرید (P=2/224؛ df=1,37؛
 ،)F=4/52و دیکلرووس (P=2/225؛ df=1,37؛ )F=7/97
اختالف معنیداری را نشان داد اما بین غلظت و نیم
غلظت آزادیراختین (P=2/24؛ df=1,37؛ )F=9/97
اختالف معنیداری مشاهده نشد .الزم به یادآوری است
که اثر متقابل آفتکش و غلظت اختالف معنیداری در
مرگومیر شته نشان نداد (P=2/72؛ df=1,137؛
( )F=2/112شکل .)1
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شکل  .1میانگین درصد تلفات مراحل مختلف نموی شتة جالیز در تیمار با آفتکشهای استامیپرید ( ،)aدیکلرووس ( )bو
آزادیراختین ( )cدر غلظت و نیم غلظت
* حروف التین کوچک نشاندهندة مقایسة مراحل مختلف نموی شته در یک غلظت معین و حروف التین بزرگ نشاندهندة مقایسة اثرگذاری
غلظت و نیم غلظت روی هر سن پورگی شته است .حروف التین همسان نشاندهندة نبود اختالف معنیدار است ( Tukeyو )P=2/25
Figure 1. Mean rate of different growth stages of melon aphid treated with acetamiprid (a), dichlorvos (b), and
Azadirachtin (c) pesticides in recommended and half-recommended concentrations.
* The lowercase letters indicate comparison between different growth stages of aphid at one specific concentration and uppercase
letters indicate comparison between half-recommended and recommended concentrations in nymphal stages of aphid. The same
letters are not significantly different (Tukey test, P= 0.05).

مقایسة اثرگذاری غلظت و نیم غلظت هر یک از
آفتکشها ،روی مرحلة شفیرگی زنبور L. fabarum


نتایج بهدستآمده از تجزیة آماری درصد مرگومیر
مومیاییهای غوطهورشده در غلظتهای توصیهشده و نیم
غلظت آفتکشها نشان داد که بین تیمارها (غلظت و
نیم غلظت آفتکشها) اختالف معنیداری وجود داشت
(P<2/221؛ df = 6,17؛  .)F=157/11اثرگذاری غلظت و

نیم غلظت توصیهشده در تیمار با آفتکش دیکلرووس به
ترتیب با  71±1/55و  75±1/47بیشترین درصد
مرگومیر را نشان داد .کمترین میزان تلفات نیز ،در تیمار
با غلظت و نیم غلظت آزادیراختین به ترتیب با
 16±1/174و  11±1/31درصد تلفات مشاهده شد که
در مقایسه با شاهد با 12±1/57درصد مرگومیر ،اختالف
معنیداری را نشان نداد .نتایج بهطورکلی نشان داد که

الماسی و همکاران :ارزیابی میزان سمیت آفتکشهای استامیپرید ،دیکلرووس و ...

استامیپرید و آزادیراختین روی مرحلة شفیرگی زنبور اثر
کشندگی چندانی نداشته است ،درحالیکه دیکلرووس اثر
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کشندگی (سمیت حاد) بیشتری روی زنبور
داشته است (جدول .)1

L. fabarum

شکل  .1میانگین درصد تلفات شتة جالیز در تیمار با آفتکشهای دیکلرووس ،استامیپرید و آزادیراختین در غلظت توصیهشده و
نیم غلظت
* حروف التین بزرگ نشاندهندة مقایسة غلظت و نیم غلظت در یک حشرهکش و حروف التین کوچک نشاندهندة مقایسة اثرگذاریهای یک غلظت
معین (نیم غلظت یا غلظت) حشرهکشها روی شتة جالیز است .حروف التین همسان نشاندهندة نبود اختالف معنیدار است ( Tukeyو .)P=2/25
Figure 2. Mean rate of melon aphid treated with acetamiprid, dichlorvos and azadirachtin pesticides in recommended
and half-recommended concentrations.
* The uppercase letters indicate comparison between the recommended and half-recommended concentrations of each insecticide
)and lowercase letters for comparison between one concentration (half-recommended concentration or recommended concentration
)of insecticides on cotton aphid. The same letters are not significantly different (Tukey test, P= 0.05

جدول  .1میانگین درصد مرگومیر ( ±خطای معیار) مرحلة شفیرگی زنبور  L. fabarumدر تیمار با آفتکشهای استامیپرید،
دیکلرووس و آزادیراختین در مقایسه با شاهد
Table 1. Mortality percentage of (±SE) pupal stage of L. fabarum treated with pesticides acetamiprid, dichlorvos and
azadirachtin compared to control
)Mortality percentage (±SE
19± 1.87 bc
27± 2.55 b
82± 2.55 a
85± 2.74 a
16± 1.87 bc
21± 2.91 bc
10± 1.58 c

)Concentration (µg/lit
292.5
585

Formulation
Mospilan
SP 20

821.25
1642.5

DDVP
EC 50

1488
2976

Nico Neem
EC 0 .03

Distilled water

Pesticide
Acetamiprid
Dichlorvos
Azadirachtin
Control

* حروف التین همسان نشاندهندة نبود اختالف معنیدار است ( Tukeyو .)P =2/25

محاسبة  LC50هر یک از آفتکشها روی زنبور
.L. fabarum

با تجزیة پروبیت ،دادههای بهدستآمده از
زیستسنجی زنبور با آفتکشهای موردبررسی ،میزان
غلظتهای ،LC90 ،LC50 ،LC25محدودة اطمینان و
شیبخط رگرسیون ،محاسبه شد (جدول .)1
برابر با نتایج بهدستآمده مقادیر LC50
محاسبهشدة هر سه آفتکش در این پژوهش بهطور
قابلمالحظهای کمتر از غلظت مزرعهای آنها بود.

نتایج بهدستآمده از زیستسنجی نشان داد که
دیکلرووس با  ،LC50=5/964سمیت بیشتری نسبت به
استامیپرید با  ،LC50=17/237و آزادیراختین با
 LC50=1437/636دارد .اگر نسبت  LC50به غلظت
مزرعهای محاسبه شود ،این نسبت برای دیکلرووس،
استامیپرید و آزادیراختین به ترتیب  2/277 ،2/227و
 2/537است که نشان میدهد دیکلرووس نسبت به
استامیپرید و آزادیراختین اثر کشندگی (سمیت حاد)
بیشتری روی زنبور انگلواره داشته است.
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جدول  .1نتایج بهدستآمده از تجزیة پروبیت آفتکشهای استامیپرید ،دیکلرووس و آزادیراختین روی حشرههای کامل
زنبور L. fabarum
Table 2. The results of the probit analysis of acetamiprid, dichlorvos and azadirachtin pesticides on adult stage
of L. fabarum
)Lethal Concentration (95% FL) (ppm
LC25
LC50
LC90
8.9
24.2
160.7
)(5.9 - 12.1
)(18.3 - 31.7
)(106.2 - 291.8
2.42
5.4
24.3
)(1.8 - 3.1
)(4.4 - 6.6
)(17.4 - 39.6
751.81
1794.7
9375.1
)(524.5 - 980.1
)(1423.1 - 2260.6
)(6501.6 - 16134.8

نتایج آزمون فرضیة یکسان بودن خطوط نیز
هنگامیکه دوبهدو مقایسه شدند ،نشان داد خطوط
رگرسیون موازی هستند ولی برابر نیستند که این امر
نشاندهندة این است شیبخط آنها اختالف معنیداری
باهم ندارد ،درحالیکه  Interceptیا عرض از مبدأ خطوط
رگرسیون ،اختالف معنیداری با هم دارد.
تعیین تأثیر پایداری هر یک از آفتکشها روی زنبور
انگلوارة L. fabarum

نتایج تجزیة واریانس نشان داد که بین آفتکشها
(P<2/221؛ df=1,57؛  ،)F=133/44زمان
(P<2/221؛ df=5,57؛  )F=115/31و اثر متقابل
آفتکش و زمان (P< 2/221؛ df=12,57؛ )F=97/57
در میزان تلفات ایجادشده اختالف معنیداری وجود
دارد .بنا بر نتایج بهدستآمده درصد مرگومیر در

)χ2 (df

Slope ±SE

Intercept

)7.6(18

1.560.17

-2.15 0.26

Acetamiprid

)9.3(18

1.950.21

-1.43 0.17

Dichlorvos

)14.1(18

1.780.21

-5.81 0.68

azadirachtin

Pesticide

روزهای مختلف در تیمار با آفتکش دیکلرووس
(P<2/221؛ df=5,17؛  ،)F=772/74استامیپرید
(P<2/221؛ df=5,17؛  )F=74/31و آزادیراختین
(P<2/221؛ df=5,17؛  )F=11/57اختالف معنیداری
را نشان داد .آفتکشهای استامیپرید ،دیکلرووس و
آزادیراختین بهترتیب  12 ،92و  5روز پس از
سمپاشی بهترتیب باعث 19/99±7/41 ،17/99±9/13
و  15 ±7/13درصد مرگومیر در زنبور انگلواره شدند.
بر پایة استاندارد سازمان جهانی کنترل زیستی
( ،)IOBCآزادیراختین با پایداری کمتر از پنج روز در
گروه ترکیبهای ( Aترکیبهای ناپایدار) ،دیکلرووس
با پایداری بین  5تا  15روز در گروه ترکیبهای B
(ترکیبهای کمی پایدار) و استامیپرید با پایداری بین
 16تا  92روز در گروه ترکیبهای ( Cترکیبهای با
پایداری محدود) قرار گرفتند (شکل .)9

شکل  .9مقایسة درصد مرگومیر حشرههای کامل  L. fabarumدر  12 ،15 ،12 ،5 ،1و  92روز پس از محلولپاشی گیاه خیار با
آفتکشهای استامیپرید ،دیکلرووس و آزادیراختین
* حروف التین کوچک نشاندهندة مقایسة تأثیر هر حشرهکش بهطور جداگانه در روزهای مختلف و حروف التین بزرگ نشاندهندة مقایسة
سه حشرهکش در یک روز مشخص است .حروف التین همسان نشاندهندة نبود اختالف معنیدار است ( Tukeyو .)P=2/25
Figure 3. Comparison between the mortality rates of stage of L. fabarum 1, 5, 10, 15, 20, and 30 days after spraying
with acetamiprid, dichlorvos and azadirachtin pesticides.
* The lowercase letters indicate comparison between the effect of insecticide at the different days separately and uppercase letters
)for comparison between three insecticides in one day. The same letters are not significantly different (Tukey test, P= 0.05
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بحث
مرحلة سنی که موجود زنده در معرض سم قرار
میگیرد در میزان حساسیت آن نقش بسزایی دارد
( .)Stark & Wennergren, 1995دراینارتباط نتایج
ارزیابی تأثیر غلظت و نیم غلظت آفتکشهای
موردبررسی روی شتة جالیز نشان داد که هر سه
آفتکش قادرند سنهای مختلف پورگی جمعیت شته
را بهخوبی کنترل کنند ،اما میزان حساسیت سنهای
مختلف رشدی شتة جالیز به این آفتکشها ،متفاوت
بود ،بهطوریکه پورة سن اول حساسترین مرحله بوده
و با افزایش سن رشدی حشره ،میزان حساسیت به هر
سه آفتکش کاهش معنیداری یافت .چنین روندی
میتواند در ارتباط با جثة بزرگتر در سنهای باالتر
رشدی و بنابراین نیاز به دریافت میزان بیشتر آفتکش
برای بروز مرگومیر همسان باشد .در ضمن این پدیده
میتواند ناشی از تفاوتهای فیزیولوژیک مانند وجود
سازوکارهای دفاعی متفاوت در بین سنهای مختلف
پورگی باشد ( Prabhaker et al., 1989; Kontsedalov
 .)et al., 2009دراینارتباط تحقیقات )1971( Busvin
نشان داده است که اگرچه با افزایش وزن و اندازة بدن،
تغییری در میزان غلظت به ازای هر واحد وزن بدن رخ
نمیدهد ،ولی با افزایش اندازة بدن بهطورمعمول میزان
آنزیمها و بافت چربی بدن بیشتر میشود .نتایج
همسانی در مورد ایمیداکلوپرید ،پریمیکارب و صابون
حشرهکش روی شتة جالیز A. frangulae gossypii
( )Amini Jam et al., 2014و همچنین پریمیکارب و
تیامتوکسام روی شتة خردل Lipaphis erysimi
 )Rezaei, 2014( Kaltenbachگزارش شده است.
سمیت کشندگی آفتکشهای آزادیراختین و
Myzus
ترکیبهای نئونیکوتینوئیدی روی شتة
 ،persicae Sulzerتوسط  ،)2008( Wang et al.اثبات
شده است .در تحقیقی دیگر نیز Rouhani et al.
( ،)2013سمیت باالی حشرهکشهای ،ایمیداکلوپرید،
تیامتاکسام و استامیپرید را روی شتة Aphis punicae
 Passeriniگزارش کردند .نتایج این بررسی نیز نشان
داد که هر سه آفتکش موردبررسی برای کنترل شتة
جالیز مؤثر واقع شدهاند.
بهنظر میرسد که حشرههای کامل انگلواره در هنگام
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خروج از مومیایی ،در معرض باقیماندة ترکیبهای
حشرهکش قرار گیرند .مراحل نابالغ اندوپارازیتوئیدها
میتوانند در بدن میزبانشان محافظت شوند ( Desneux et
 )al., 2007بررسیهای انجامشده روی زنبور انگلوارة
 Trichogramma cacoeciae Marchalنشان داد که
حشرهکش تیاکلوپراید ،روی حشرههای کامل انگلواره
تأثیر شایانتوجهی داشته است؛ اما روی مراحل نابالغ
(الروی و شفیرگی) که درون میزبان قرار داشتند ،تأثیر
کمی داشته است ( .)Schuld & Schmuck, 2000بررسی
سمیت چند آفتکش بر مراحل شفیرگی و بالغ زنبور
انگلوارة  Microplitis mediator Halidayنیز نشان داد
حشرهکش تیاکلوپراید روی مرحلة بالغ باعث 122درصد
مرگومیر میشود درحالیکه درصد مرگومیر در مرحلة
شفیرگی زنبور  12درصد بوده است ( Moens et al.,
 .)2012یافتههای این بررسی نیز نشان داد که حشرهکش
استامیپرید باوجود اینکه روی مرحلة شفیرگی زنبور
تأثیر شایانتوجهی نداشته است ،اما برای حشرههای
کامل انگلواره سمیت باالیی را نشان داد که با یافتههای
تحقیقات صورت گرفته در باال بهطورکلی همخوانی دارد.
این ترکیب ازلحاظ پایداری در گروه  Cسمیت (با
پایداری محدود) قرار گرفت ولی به نظر میرسد باوجود
کنترل خوبی که روی شتة جالیز داشته است ،برای زنبور
 ،L. fabarumتا حدودی خطرناک است و بهصورت
غیرانتخابی عمل میکند .در یک جمعبندی از تأثیر
استامیپرید میتوان چنین اظهار کرد که این حشرهکش
بهعنوان یک حشرهکش غیر ایمن و غیرانتخابی برای
زنبور عمل میکند و بهتر است تا آنجایی که امکان دارد
کاربرد آن بهعنوان یک ترکیب مناسب در کنترل تلفیقی
شتة جالیز محدود شود و بهمنظور تأیید نتایج
آزمایشگاهی ،الزم است آزمایشهایی در سطح نیمه
مزرعهای و مزرعهای نیز انجام گیرد.
تأثیرگذاریهای جانبی چندین آفتکش ازجمله
دیکلرووس توسط  ،)2002( Liu & Sengoncaروی سن
شکارگر  Orius similis Zhengبررسی شد ،نتایج آنان
نشان داد که این ترکیب باعث 95درصد مرگومیر در
شکارگر شده است .همچنین ،)1983( Polgar & Sagi
Aphidius
مرگومیر باالی زنبورهای انگلوارة
 matricariae Halidayخارجشده از شتههای مومیایی
تیمارشده با دیمتوات ،که از گروه ترکیبهای فسفره
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است را در هنگام خروج از پوستة شتههای مومیایی
گزارش کردند .تحقیقات این بررسی نیز نشان داد که
شتههای مومیایی تیمارشده با دیکلرووس که حشرهکشی
از گروه ترکیبهای فسفره است ،مرگومیر باالیی را روی
مرحلة شفیرگی زنبور ایجاد کرده است .یکی از دالیل
محتمل این موضوع این است که این آفتکش یک
ترکیب تماسی گوارشی است و خاصیت تدخینی باال دارد
و میتواند از راه بخار ،اثر سمی خود را اعمال کند،
بهگونهای که حشرههای کامل زنبور هنگامی با آروارة
خود ،پوستة شتة مومیایی را برای خارج شدن سوراخ
میکنند ،آلوده به بقایا و بخار سمی حشرهکش شده و
درصد تلفات آنها افزایش مییابد.
بنا بر نتایج  ،)2010( Sabahi et al.تأثیر پایداری
دیکلرووس روی سن شکارگر Orius albidipennis
 Reuterبر پایة پیشنهاد  IOBCدر ردة  Bسمیت (کمی
پایدار) قرار گرفت .نتایج این بررسی نیز دیکلرووس را
ازلحاظ پایداری ،در گروه  Bسمیت قرار داد .پایین بودن
تأثیر دیکلرووس ازلحاظ پایداری تا حدودی به خاصیت
تبخیر شوندگی شدید این ترکیب مربوط است که
موجبات خروج سریع آن را از محیط فراهم میسازد
) .(Sabahi et al., 2010اگرچه بر پایة یافتههای Chang-
 ،)2006( Geun et al.اثرگذاری تدخینی این آفتکش را
در محیط بستة گلخانه نباید دستکم گرفت؛ اما در یک
جمعبندی کلی از تأثیر دیکلرووس میتوان اظهار کرد که
این حشرهکش با تمهیداتی ازجمله غلظت کاهشیافتة
آن و رعایت فاصلة سمپاشی و رهاسازی زنبور ،در
برنامههای کنترل تلفیقی با آفات گلخانهای قابل استفاده
است .از این راه میتوان ضمن کنترل مؤثر شته ،صدمة
کمتری به زنبور انگلواره وارد کرد .درهرحال برای
نتیجهگیری دقیقتر ،انجام آزمایشهای نیمه مزرعهای در
مورد این حشرهکش توصیه میشود.
اثرگذاریهای زیستی آزادیراختین ،روی شتة
 Toxoptera citricida Kirkaldyو زنبور انگلوارة آن
 Lysiphlebus testaceipes Cressonنشان داد که این
ترکیب ضمن کنترل مناسب شته ،روی بقای
حشرههای کامل و رشد و نمو مراحل نابالغ انگلواره
تأثیر کمی داشته است ،همچنین خروج زنبورهای
انگلواره از شتههای مومیایی تیمارشده با آفتکش ،در
مقایسه با شاهد اختالف معنیداری نداشته است و این

آفتکش میتواند در برنامههای مدیریت تلفیقی
استفاده شود ( .)Tang et al., 2002نتایج این بررسی
نیز نشان داد که آزادیراختین ضمن کنترل مؤثر روی
شتة جالیز ،تأثیر کشندگی خیلی کمی روی زنبور
انگلوارة  L. fabarumداشته است .نتایج تأثیر پایداری
آزادیراختین نیز ،نشان داد که این ترکیب جز
آفتکشهای ایمن و کمخطر برای زنبور انگلوارة
 L. fabarumاست .به دلیل ناپایداری این ترکیب ،میزان
زیادی از بقایای آفتکش بهسرعت تجزیه شده و ظهور
حشرههای کامل کمتر تحت تأثیر قرار میگیرد.
ازآنجاییکه غلظت و نیم غلظت آزادیراختین روی
مرگومیر شتة جالیز در شرایط آزمایشگاهی اختالف
معنیداری را نشان نداد ،بنابراین میتوان بیان کرد،
استفاده از آزادیراختین بهویژه غلظت کاهشیافتة (نیم
غلظت) آن ،در هنگامیکه مدیریت تلفیقی برای کنترل
آفت مطرح است میتواند استفاده شود؛ تا ضمن کنترل
مؤثر شتة جالیز و آالیندگی کمتر محیطزیست ،جمعیت
سودمند نیز که کنترل طبیعی و پایداری را در محیط
انجام میدهند از بین نروند .هرچند آزمایشهای تکمیلی
در مورد این آفتکش توصیه میشود.
نتیجهگیری کلی

بهطورکلی نتایج این بررسی نشان داد اگرچه هر سه
آفتکش موردبررسی میتوانند برای کنترل شتة جالیز
مؤثر واقع شوند؛ اما با توجه به سمیت استامیپرید و
دیکلرووس روی زنبور پارازیتوئید  L. fabarumاستفاده
از آزادیراختین بهعنوان ترکیبی با اثرگذاری سوء کمتر
در مواقعی که مدیریت تلفیقی برای کنترل آفت مطرح
است ،قابل توصیه است؛ هرچند در مواردی به دلیل
پایداری به نسبت پایین دیکلرووس ،با رعایت فاصلة
سمپاشی و رهاسازی زنبور میتوان مدیریت تلفیقی
موفقی را داشته باشیم ،اما در موارد خاص تنها
آزادیراختین توصیه میشود.
سپاسگزاری
از مسئوالن و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان به خاطر
تأمین اعتبار الزم و مساعدت در اجرای این تحقیق،
تشکر و قدردانی میگردد.
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