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چکیده
 از مهمترین آفات انجیر،Eotetranychus hirsti Pritchard and Baker (Acari: Tetranychidae)،کنه تارتن انجیر
 است ؛ بنابراین به حداقل رساندن خسارت این آفت حایز اهمیت، که باالترین میزان تولید انجیر در ایران را دارد،شهرستان استهبان
 بیشترین تلفات را داشته و روی میوه باقیمانده سویی نداشته و خسارتهای، انتخاب آفتکش مناسب که در پایینترین غلظت.میباشد
 گوگرد مایع و مخلوط، اثر کنهکشی آبامکتین1315 -1311  در این راستا طی سال. اهمیت دارد،زیست محیطی ناشی از آن کم باشد
 و بررسی اثر سینرژیستی آنها در قالب طرح کامالً تصادفی شامل شش تیمار و چهار تکرار در شرایطLC50 این دو به منظور تعیین
11  درصد و دورهی نوری55 ±5  رطوبت نسبی، درجه سلسیوس22±2  این بررسیها در دمای.آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت

 نتایج حاصل بیانگر وجود اثر سینرژیستی بسیار قوی در کاربرد غلظت. ساعت تاریکی مورد برررسی قرار گرفت2 ساعت روشنایی و
 همچنین با توجه. است، میکرولیتر بر لیتر4/5  و4/2 ،4/1 ،4/42 ،4/41 ،کشنده صفر درصد گوگرد مایع با مقادیر بسیار کم آبامکتین
 گوگرد مایع و مخلوط، درصد (قرار نگرفتن عدد یک در حدود اطمینان) مربوط به آبامکتین54 به معنیدار بودن نسبت غلظت کشنده
، میکرولیتر بر لیتر4/13 ،) و نیاز به مصرف بسیار کمتر آبامکتینLD50  برابری11/54 این دو و با توجه به کارایی باالی اختالط (کاهش
 استفاده از مخلوط این دو ترکیب با هدف دستیابی به اثر سینرژیستی قابل، میکرولیتر بر لیتر1/34 ،در مقایسه با کاربرد تکی این ترکیب
. پیشنهاد و انجام آزمایشهای بیشتر در شرایط مزرعهای توصیه میشود،توجه مشاهده شده
. کنه تارتن انجیر، زیستسنجی، اثر سینرژیستی، سولفور مایع، آبامکتین:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The fig spider mite, Eotetranychus hirsti Pritchard and Baker (Acari: Tetranychidae), is one of the most
important pests of figs in Estahban city, which has the highest production of figs in Iran; Therefore, it is
important to minimize the damage to this pest. It is important to choose the proper pesticide that has the
highest mortality at the lowest possible concentration, has no adverse residue on the fig fruit, and has little
environmental damage. In this regard, during 2016-2017, the acaricidal effect of abamectin, liquid sulfur,
and a mixture of them was studied in order to determine LC50 and their synergistic effect in a completely
randomized design including six treatments and four replications in vitro. This study was carried out at 28
± 2°C, 55 ± 5 RH, and 16L:8D hours photoperiods. The results indicated a very strong synergistic effect
in the application of a lethal concentration of zero percent liquid sulfur with very low amounts of
abamectin, 0.06, 0.08, 0.1, 0.2 and 0.5 microliters per liter. Also, due to the significance of the LC50 ratio
related to abamectin (The lack of number 1 in the confidencelimits), liquid sulfur, and the mixture of
them, it is possible to understand the different effects of these compounds and due to the high mixing
efficiency (reduction of 71.54 times in LD50).
Keywords: Abamectin, Liquid sulfur, Synergistic effect, Bioassay, Fig spider mite.
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مقدمه
انجیر از جمله اولین گیاهانی است که توسط انسان
مورد کشت و کار قرار گرفت ( Salahvarzi et
 .)al.,2010استان فارس از نظر سطح زیر کشت انجیر
(حدود  55هزار هکتار) و تولید ( 01هزار تن) در ایران
مقام اول را دارد که مقدار زیادی از آن به خارج از
کشور صادر میشود ( .)Jafari et al., 2016باالترین
میزان تولید انجیر در ایران و استان فارس نیز مربوط
به شهرستان استهبان میباشد ( ;Jafari et al., 2016
 .)Faghih & Sabet Sarvestani, 2001کنهی تارتن
انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker,
) 1955 (Acari: Tetranychidaeاز راسته
پیشاستیگمایان یکی از آفات مهم در مناطق
انجیرکاری ایران و جهان است ( Baradaran et al.,
 .)2002از واضحترین عالیم خسارت آن ،خاکآلود
شدن درختان آلوده است که باعث میشود کلیهی
برگهای درختان در اثر آلودگی ریخته و بنابراین
مقدار محصول ناچیز و گاهی به صفر میرسد؛ عالوه بر
این چون درختان انجیر باید یک دورهی طوالنی،
گرمای زیادی را تحمل نمایند؛ به دلیل عدم وجود
برگ ،این گرمای شدید عالوه بر صدمه به سرشاخهها
سبب سوختگی ساقهها نیز میشود ( Faghih & Sabet
 .)Sarvestani, 2001; Baradaran et al., 2002با توجه
به اهمیت کنه انجیر در شهرستان استهبان در برخی
باغها که تراکم کنه باال میباشد ،باغداران پس از اتمام
مرحله گردهافشانی و با توجه به زمان آلودگی در تیر
یا مردادماه ،اقدام به سمپاشی علیه کنه مذکور
میکنند (.)Faghih & Sabet Sarvestani, 2001
در بین ترکیبات رایج شیمیایی  ،یک ترکیب موثر
روی کنههای زیانآور گیاهی که از باکتری خاکزی
 Streptomyces avermitilisحاصل میشود ،ترکیب
آورمکتین است ( .)Baranowski, 1991آورمکتین از
لحاظ شیمیایی هیچ شباهتی به مواد معدنی یا
حشرهکشهای دیگر ندارد .این ترکیب تقریباً در تمام
آزمایشها در دز توصیه شده برای گیاه سمی نیست و
باقیمانده قابل مشاهدهای باقی نمیگذارد (El Kady et
) .al., 2007در بررسی که ابراهیمی و شیری در سال

 1591روی آبامکتین و پروپارژیت انجام دادند نیز به
این نتیجه رسیدند که آبامکتین ماندگاری طوالنی تری
در برگ دارد (. .)Ebrahimi & Shiri, 2017همچنین
این ترکیب اختاللی برای شکارگرهای طبیعی یا
حشرات مفید ایجاد نمیکند ()El Kady et al., 2007؛
زیرا این ترکیب در برگهای جوان نفوذ کرده و به
وسیله این اندامها جذب میشود و شاید به همین
دلیل حشرات مفید تا حدی حفظ میشوند؛ ( Talebi
 .)Jahromi, 2011گوگرد 1یکی از قدیمیترین
آفتکشهای شناختهشده است که خواص تدخینی و
حشرهکشی شناختهشده آن از زمان هومر 0مورد
استفاده قرار گرفته است .گوگرد یک آفتکش طیف
گسترده با خواص قارچکشی ،کنهکشی و حشرهکشی
میباشد .عالوه بر این گوگرد یک عنصر ضروری برای
تغذیه گیاهان است و گاهی در ترکیب با سایر مواد
مغذی استفاده میشود .)Beers et al., 2009( .از
طرفی گوگرد و بعضی ترکیبات آن دارای اثر کنهکشی
هستند .گرد گوگرد بهعنوان یک کنهکش در کنترل
کنه پنبه توصیه میشود .همچنین پودر وتابل %91
گوگرد برای کنترل کنههای تارتن روی چغندر توصیه
شده است ( .)Talebi Jahromi, 2011از آنجایی که در
برخی موارد استفاده ترکیبی از چند آفتکش نسبت
به کاربرد جداگانه هر یک از آفتکشها میتواند منجر
به افزایش اثر شود ( ،)Talebi Jahromi, 2011به نظر
میرسد بررسی اثر ترکیبی آفتکش آبامکتین و
5
گوگرد مایع میتواند در یافتن اثرات احتمالی افزایشی
و یا تشدیدکنندگی 4کمککننده باشد .الزمه این
بررسی برآورد غلظت یا غلظتهای کشنده مورد نظر با
استفاده از زیستسنجی است .با توجه به اینکه انجیر
شهرستان استهبان بهعنوان یکی از محصولهای
صادراتی کشور است ،به حداقل رساندن خسارت کنه
تارتن انجیر حائز اهمیت است .از آنجا که انتخاب
آفتکشهای مناسب که در پایینترین غلظت ممکن،
بتوانند بیشترین تلفات را روی کنه تارتن انجیر داشته

1 Sulfur
2 Homer
3 Additivie
4 Synergist
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باشند و روی میوه انجیر باقیمانده سویی نداشته باشند
اهمیت دارد و از سوی دیگر آفتکشهای مصرفی
میبایست خسارتهای زیستمحیطی کمی داشته و تا
حدامکان اثر سویی برای انسان نداشته باشند ،میتوان
با بررسی ترکیبات ثبت شده آبامکتین و گوگرد مایع
که به عنوان ترکیبات کمخطر برای اهداف فوق روی
آفات دیگر توسط سازمان حفظ نباتات معرفی شدهاند،
روی آفت مزبور نیز بررسی شده و در صورت داشتن
اثر کشندگی مناسب ،از امکان اختالط آنها با یکدیگر
به امید وجود اثر سینرژیستی کافی بهره برده و با
کاهش دز مصرفی ،استفاده از آفتکش آبامکتین را
بهینه کرده و در حداقل دز ممکن با بیشترین اثر بر
آفت مورد نظر ،آن را برای گامهای بعدی پژوهش
کاربردی کردن آن در مزرعه استفاده کرد .در این
راستا پرسش پژوهشی وجود یا عدم وجود اثر
کشندگی مناسب این ترکیبات و وجود اثر سینرژیستی
یا عدم آن مطرح و با فرض وجود اثر این دو ترکیب و
وجود خاصیت سینرژیستی بین آنها ،غلظت کشنده
پنجاه درصد 3ترکیبات آبامکتین و گوگرد مایع تعببن
و در ادامه برهمکنش آنها مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
پرورش و همسنسازی کنه تارتن انجیر

99

منتقل شدند؛ سپس کنههای نر و ماده با یک قلمموی
بسیار نوکباریک (چهار صفر) روی برگهای انجیر رقم
سبز که قبالً با آب شسته شده بودند تا تمیز و عاری از
هرگونه تخم یا کنه باشند قرار گرفتند .برای حفظ
1
طراوت و طول عمر برگها ،از محیط کشت واترآگار
استفاده شد .برای این منظور مقدار یک گرم آگار در
 41میلیلیتر آب مقطر درون ارلن حل شده و به
مدت  41دقیقه اتوکالو شد .بعد از این که محیط کمی
خنک شد ،آن را کف ظروف پتریهای پالستیکی با
قطر  3سانتیمتر و ارتفاع  1/3سانتیمتر تا نیمه
ریخته و سپس برگها ،وسط محیط قرار داده شدند.
بعد از این که محیط کامالً سرد و سفت شد به فاصله
نیم سانتیمتر از دور تا دور برگ ،محیط W. A.
نگهداشته شد و بقیه آن با کاتر حذف شده و به جای
آن آب مقطر ریخته شد .مدت  40ساعت به کنهها
فرصت تخمگذاری داده شد؛ سپس کنههای بالغ از
روی دیسکهای برگی با قطر دو سانتیمتر برداشته
شدند .پتریها در دمای  00 ± 0درجه سلسیوس،
رطوبت نسبی  33 ± 3درصد و دوره روشنایی 11
ساعت روشنایی به  0ساعت تاریکی درون ژرمیناتور
قرار گرفتند .در شرایط دمایی و رطوبتی استفاده شده
در این آزمایش ،بعد از  11روز کنهها بالغ شدند .برای
انجام زیستسنجیها فقط از کنههای ماده بالغ همسن
سه روزه استفاده شد

پس از شناسایی کنه تارتن انجیر با تهیه اسالید
میکروسکوپی و تأیید گونه توسط متخصص ،برگهای
انجیر آلوده به کنه تارتن انجیر از باغهای انجیر
استهبان جمعآوری شده و به آزمایشگاه منتقل شدند.
پس از اطمینان از وجود کنه تارتن انجیر روی برگها
با استفاده از بینوکوالر ،برگهای آلوده روی برگهای
نهالهای انجیر یک ساله رقم سبز انجیر در گلخانهای
با شرایط نوری طبیعی ،رطوبت  13±3درصد و دمای
 07±5درجه سلسیوس قرار داده شدند تا کنهها روی
نهالها منتقل شوند و با تکثیر ،جمعیت کلنی را باال
ببرند .برای همسن سازی کنه تارتن انجیر
( ،)Robertson et al., 2007bبرگهای آلوده رقم سبز
انجیر برای جدا کردن کنههای بالغ به آزمایشگاه

برای تعیین غلظتهای اصلی زیستسنجی ،از
آزمونهای مقدماتی 7شامل پنج غلظت با دو تکرار و
هر تکرار  13-01عدد کنهی ماده بالغ همسن سه روزه
استفاده شد .در این پژوهش ،آزمونهای مقدماتی و
اصلی به روش غوطهوری دیسک برگی در محلول
سمی انجام شدند (.(Paramasivam et al., 2017
دیسکهای برگی استفاده شده برای انجام آزمون
مقدماتی و اصلی شامل قطعاتی از برگ انجیر رقم سبز
به قطر دو سانتیمتر بود که همانند روش تهیه
دیسکهای برگی برای همسنسازی آماده شدند؛ با

)5 Lethal concentration 50 (LC50

)6 Water Agar (WA
7 Bracketing test

تعیین دامنه غلظتها
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این تفاوت که هر دیسک برگی قبل از قرار گرفتن
روی سطح آگار ،به مدت  51ثانیه درون محلول
آفتکش حل شده در استون به طور کامل غوطهور
شد ) .(Diczbalis, 2018پس از غوطهوری ،برگ بر
روی کاغذ صافی قرار داده شد تا رطوبت سطح آن
خشک شود و سپس کنهها روی برگ قرار داده شدند.
شاهد نیز شامل حالل مورد استفاده برای تهیه
غلظتهای مختلف آفتکش بود .ظرفهای پتری در
ژرمیناتوری با شرایط گفته شده در قبل قرار گرفتند.
میزان تلفات پس از گذشت  04ساعت از تیمار ،تعیین
شد .کنههایی که با تحریک قلممو قادر به تحرک
نبودند ،مرده در نظر گرفته شدند.
زیستسنجی آبامکتین
مادهی مؤثر آبامکتین مورد استفاده در زیستسنجی،
از شرکت آرمان سبز آدینه تهیه شد .در این
زیستسنجی از پنج تیمار و چهار تکرار و در هر تکرار
از  01عدد کنهی ماده بالغ همسن سه روزه استفاده
شد .در آزمون مقدماتی با آفتکش آبامکتین دامنه
غلظتها وسیع و بین  13تا  93درصد تلفات در نظر
گرفته شد؛ زیرا در مورد این ترکیب ،هدف تعیین
غلظت کشنده  31 ،51و  71درصد برای استفاده در
مقایسهها و بررسی اثر سینرژیستی بود .از آنجا که
حالل استون برای محلولسازی بود ،استون به عنوان
شاهد در تیمار آبامکتین استفاده شد .شیوه تیمار نیز
همانند روش مورد استفاده در آزمون مقدماتی بود.
غلظتهای مورد استفاده در این آزمون با توجه به
نتایج آزمون مقدماتی شامل غلظتهای ،11 ،7/3 ،3
 10/3و  13میکرولیتر بر لیتر بود .پتریها در
ژرمیناتوری با شرایط گفته شده در قبل قرار

گرفتند(.)Robertson et al., 2007b
زیستسنجی گوگرد مایع
گوگرد مایع مورد استفاده در این پژوهش از شرکت
ارم گل پارسه تهیه شد .در این زیستسنجی نیز از
پنج تیمار و چهار تکرار و در هر تکرار از  01عدد
کنهی ماده بالغ همسن سه روزه به روش غوطهوری
برگ استفاده شد .شیوه آماده سازی پتریها مانند
آنچه در قبل گفته شد بود .غلظتهایی که بین  03تا
 73درصد تلفات ایجاد کردند ،به عنوان غلظتهای
اصلی برای انجام زیستسنجی تعیین شدند .این
غلظتها شامل غلظتهای  1031 ،731 ،573 ،011و
 1731میکرولیتر بر لیتر بودند .آب مقطر که حالل
گوگرد مایع در این پژوهش بود در تکرارهای مربوط به
شاهد مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت پتریها در
ژرمیناتوری با شرایط از پیش گفته شده گذاشته شدند
و تعداد تلفات  04ساعت بعد ثبت شد.
اثر سینرژیستی آبامکتین و گوگرد مایع
در این آزمون برای بررسی اثر سینرژیستی دو ترکیب
آبامکتین و گوگرد مایع در غلظتهای کشنده 31 ،51
و  71درصد ،ابتدا غلظتهای مختلف کشندهی ،%51
 %31و  %71برای آبامکتین طبق آنچه در قبل گفته
شد تعیین شدند .پس از آن ،باالترین غلظت از گوگرد
مایع که هیچگونه اثر کشندگی روی آفت مورد نظر
نداشته باشد ( )LC0با آبامکتین به عنوان آفتکش اول
ترکیب شده و دوباره غلظتهای کشنده انتخابی ،در
حالت مخلوط محاسبه شدند .با استفاده از رابطهی زیر
ارتباط بین دو آفتکش با یکدیگر تعیین شد.

طبق این رابطه نسبت سینرژیستی بزرگتر از یک
بیانگر رابطهی سینرژیستی ،0نسبت سینرژیستی

کوچکتر از یک بیانگر رابطهی آنتاگونیستی 9و نسبت
11
سینرژیستی برابر با یک بیانگر رابطه افزایشی

8 Synergism

9 Antagonism
10 Additive
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میباشد (.)Corbel et al., 2004
پنج غلظت به دست آمده از آزمونهای مقدماتی
مربوط به اختالط آبامکتین و گوگرد مایع در برآورد
غلظتهای کشنده 1/0 ،1/1 ،1/10 ،1/11 ،و 1/3
میکرولیتر بر لیتر از آبامکتین بود که هر کدام از این
غلظتها با غلظت  1/0میکرولیتر بر لیتر از گوگرد
مایع (به عنوان  )LC0مخلوط شدند .تکرارهای شاهد
هم با حالل مورد استفاده برای تهیه غلظتهای
مختلف آفتکش یعنی استون تیمار شدند .پس از
گذشت  04ساعت از تیمار ،میزان تلفات تعیین شد.
بررسی اثر برهمکنش به همان شیوهای که برای
زیستسنجیها در قبل گفته شد (از نظر تعداد تیمار،
تکرار ،تعداد حشره در هر تکرار و شرایط انجام
آزمایش) انجام گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای بهدستآمده از زیستسنجیها به روش
آنالیز پروبیت با کمک نرم افزار  PoloPlus 2.0.مورد
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تجزیه قرار گرفتند ( )Robertson et al., 2007aو
شکل ها با استفاده از نرمافزار  SigmaPlot.12.3.رسم
شدند.
نتایج
زیستسنجی با آبامکتین
نتایج حاصل از زیستسنجی آبامکتین روی  401کنه
ماده بالغ همسن نشان میدهد که میزان LC50 ،LC30
و  LC70این ترکیب به ترتیب شامل  9/51 ،1/03و
 10/10میکرولیتر بر لیتر میباشد و  χ2جدول در سطح
احتمال پنج درصد برای درجه آزادی  10برابر با 9/59
میباشد (جدول )1؛ چون  χ2محاسباتی (جدول  )1از
 χ2جدول کوچکتر است؛ بنابراین دادهها به خوبی با
مدل پروبیت برازش داده شدهاند .روند خطی افزایش
پروبیت متناظر با افزایش غلظتها در این
زیستسنجی نیز خود موید همین موضوع می باشد
(شکل .)1

جدول  .1زیستسنجی با کنهکش آبامکتین علیه کنه تارتن

انجیر Eotetranychus hirsti

Table 1. Bioassay with Abamectin acaricide against the fig spider mite, Eotetranychus hirsti
Heterogeneity

χ2
df c

Slope ± SEb

0.335

6.032
)(18

3.96 ± 0.64

LC70
(95% CL) a; µL.
L-1
12.62
)(11.28 – 14.47

LC50
(95% CL) a; µL.
L-1
9.30
)(7.93 – 10.43

LC30
(95% CL) a; µL.
L-1
6.85
)(5.23 – 8.2

Acaricide

Abamectin

 ، )aحدود اطمینان  ، )b %93شیب خط±خطای استاندارد  ، )cدرجه آزادی
a), 95% confidence limits b), Slope of line ± standard error c), degree of freedom

شکل  :1خط غلظت -پاسخ کنه تارتن انجیر نسبت به کنهکش آبامکتین
Figure 1: Concentration-response curve of fig spider mite to abamectin acaricide
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زیستسنجی با گوگرد مایع
در این تحقیق از تعداد  401کنه ماده بالغ همسن
برای انجام آزمون استفاده شد .نتایج حاصل از
زیستسنجی با گوگرد مایع نشان میدهد که مقدار
 LC50این ترکیب  149/71میکرولیتر بر لیتر میباشد
(جدول  .)0همانگونه که نتایج جدول دو نیز نشان
میدهد  χ2جدول ( )00/01در سطح احتمال پنج

درصد برای درجه آزادی  10برابر با  9/59میباشد .از
آنجا که  χ2محاسباتی از  χ2جدول کوچکتر است؛
میتوان نتیجه گرفت که دادهها به خوبی با مدل
پروبیت برازش داده شدهاند .خط غلظت -پاسخ مربوط
به این ترکیب که در شکل شماره  0نشان داده شده
است نیز این مطلب را تأیید میکند.

جدول  .0زیستسنجی با گوگرد مایع علیه کنه تارتن انجیر

Eotetranychus hirsti

Table 2. Bioassay with liquid sulfur against the fig spider mite, Eotetranychus hirsti
Heterogeneity
0.114

χ2
df c
2.05
)(18

Slope ± SEb
1.54 ± 0.22

LC50
(95% CL) a; µL. L-1
649.76
)(503.3 – 817.14

Acaricide
Liquid sulfur

 ، )aحدود اطمینان  ، )b %93شیب خط±خطای استاندارد  ، )cدرجه آزادی
a), 95% confidence limits b), Slope of line ± standard error c), degree of freedom

شکل  :0خط غلظت -پاسخ کنه تارتن انجیر نسبت به گوگرد مایع
Figure 2: Concentration-response curve of fig spider mite to liquid sulfur

اثر سینرژیستی آبامکتین و گوگرد مایع
در این تحقیق نیز از  401کنه ماده بالغ همسن برای
انجام آزمون استفاده شد .نتایج بررسی اثر سینرژیستی
آبامکتین و گوگرد مایع روی کنههای ماده بالغ همسن
نشان داد که مقادیر  LC50 ،LC30و  LC70حاصل از
اختالط غلظتهای  1/0 ،1/1 ،1/10 ،1/11و 1/3

میکرولیتر بر لیتر آبامکتین ،تعیین شده با گمارش دز
جدید ،با غلظت  1/0میکرولیتر بر لیتر گوگرد مایع که
هیچ تلفاتی روی این کنه ایجاد نمیکند ،به ،1/17
 1/15و  1/05میکرولیتر بر لیتر کاهش یافت
(جدول.)5
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جدول  .5زیستسنجی با مخلوط آبامکتین و گوگرد مایع علیه کنه
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تارتن انجیر Eotetranychus hirsti

Table 2. Bioassay with liquid sulfur and abamectin mixture against the fig spider mite, Eotetranychus
hirsti
Heterogeneity

χ2
df c

Slope ± SEb

0.096

1.72
)(18

1.99 ± 0.24

LC70
(95% CL) a; µL.
L-1
0.23
)(0.19 – 0.3

LC50
(95% CL) a; µL.
L-1
0.13
)(0.1 – 0.15

LC30
(95% CL) a; µL.
L-1
0.07
)(0.05 – 0.08

Acaricide

Mixture of
abamectin and
liquid sulfur

 ، )aحدود اطمینان  ، )b %93شیب خط±خطای استاندارد  ، )cدرجه آزادی
a), 95% confidence limits b), Slope of line ± standard error c), degree of freedom

شکل  .5خط غلظت-پاسخ کنه تارتن انجیر نسبت به مخلوط آبامکتین و گوگرد مایع
Figure 3. Concentration-response curve of the fig spider mite to the mixture of liquid sulfur and
abamectin

مقدار  SRبرای مقادیر  LC50 ،LC30و  LC70حاصل
از اختالط آبامکتین و گوگرد مایع بعد از قرار دادن در
فرمول محاسبه اثر سینرژیستی به ترتیب ،34/07
 71/34و  97/01میکرولیتر بر لیتر به دست آمد .هر
سه مقدار محاسبه شده برای غلظتهای کشنده
بزرگتر از یک بوده و نشاندهنده وجود اثر سینرژیستی
در اختالط دو ترکیب فوق میباشد.
 χ2جدول در سطح پنج درصد برای درجه آزادی
 10برابر با  9/59میباشد .چون  χ2محاسباتی (جدول
 )5از  χ2جدول کوچکتر است؛ بنابراین نشان میدهد
که دادهها به خوبی با مدل پروبیت برازش داده شدهاند
و خط غلظت – پاسخ کنه تارتن انجیر نسبت به
مخلوط آبامکتین و گوگرد مایع نیز برازش مناسب خط
رگرسیون را تأیید میکند (شکل .)5

مقایسه قدرت کشندگی و شیوه اثر آبامکتین،
گوگرد مایع و مخلوط این دو ترکیب
برای مقایسه  LC50آبامکتین ،گوگرد مایع و
مخلوط این دو با یکدیگر ،از محاسبهی نسبت غلظت
کشنده 31 11درصد استفاده شد (جدول  .)4مخلوط
دو ترکیب شامل اختالط غلظتهای مختلف آبامکتین
با باالترین غلظت غیر کشنده گوگرد مایع در محاسبه
غلظت کشنده مورد نظر مخلوط است .همچنین برای
مقایسه غلظت کشنده  51و  71درصد آبامکتین با
مخلوط دو ترکیب نیز به ترتیب از نسبت غلظت
کشنده  51و  71درصد استفاده شد (جدول .)4
با توجه به اینکه در تمام مقایسهها عدد یک به
احتمال  93درصد در هیچکدام از دامنههای حد باال و
11 Lethal concentration Ratio

علوانی پور و همکاران :تنوع ژنتیکی و بیماریزایی قارچ  ،Mauginiella scaettaeعامل پوسیدگی...
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حد باال و حدپایین ،به احتمال  93درصد بین
آبامکتین و مخلوط آبامکتین و گوگرد مایع اختالف
آماری معنیداری وجود دارد .همچنین  LC30و LC70
کنهکش آبامکتین و مخلوط آبامکتین و گوگرد مایع
نشان میدهد که مخلوط آبامکتین و گوگرد مایع در
غلظت پایینتری میتواند کشندگی  51و  71درصد را
ایجاد کند؛ پس نسبت به آبامکتین مؤثرتر میباشد
(جدول چهار).
همچنین مقایسه شیب و عرض از مبدأ خطهای
غلظت – پاسخ آبامکتین ،گوگرد مایع و مخلوط آنها
نشان میدهد که این خطها نه با هم یکی و نه موازی
هستند (جدول .)3

حدپایین قرار نمیگیرد ،در نتیجه بین آبامکتین
وگوگرد مایع و نیز بین مخلوط این دو با هر یک از
ترکیبها به تنهایی اختالف آماری معنیدار وجود
دارد .در تفسیر این اختالفها بر اساس نتایج
زیستسنجی ،از آنجا که غلظت کشنده  31درصد
آبامکتین از گوگرد مایع کمتر بوده و مخلوط دو
ترکیب نیز از آبامکتین کمتر میباشد ،دال بر موثرتر
بودن مخلوط دو ترکیب نسبت به آبامکتین و بیشتر از
آن نسبت به گوگرد مایع است.
در مقایسه دوتایی  LC30و  LC70آبامکتین و
مخلوط آبامکتین و گوگرد مایع با یکدیگر نیز مشاهده
میشود که با توجه به قرار نگرفتن عدد یک در دامنه

جدول  .4نسبت غلظت کشنده  31 ،51و  71درصد مربوط به آبامکتین ،گوگرد مایع و مخلوط آنها
Table 4. Lethal concentration ratio of 30, 50 and 70% for abamectin, liquid sulfur and their mixture
significant

Upper limit

lower limit

Yes

0.019

0.011

91.12

Yes

6841.84

Yes

LC50 ratio
0.014
72.12

57.09
3708.79

5037.29

significant

Upper limit

lower limit

LC30 ratio

Yes

134.96

70.39

97.47

significant

Upper limit

lower limit

LC70 ratio

Yes

69.22

41.14

53.36

Comparison based on LC50
Abamectin with liquid sulfur
Abamectin with mixture of both compound
Liquid sulfur with mixture of both
compound
Comparison based on LC30
Abamectin with mixture of both compound
Comparison based on LC70
Abamectin with mixture of both compound

جدول  .3مقایسه یکی بودن و موازی بودن خطوط غلظت  -پاسخ آبامکتین ،گوگرد مایع و مخلوط آنها
Table 5. Comparison of the equality and parallelism of concentration lines - the response of abamectin,
sulfur, and their mixtures liquid
Probability

Hypothesis of parallelism
)(Tail probability

Hypothesis of equality
)(Tail probability

Comparison of
concentration-response lines

P˂0.05

Rejected
)(0.000

Rejected
)(0.000

Abamectin and liquid sulfur

P˂0.05

Rejected
)(0.000

Rejected
)(0.000

Abamectin and mixture of both compound

P˂0.05

Rejected
)(0.000

Rejected
)(0.000

Liquid sulfur and mixture of both compound

بحث
در بین ترکیبات شیمیایی رایج ،آبامکتین که نام
عمومی مخلوطی از آورمکتین  Blaو  Blbمیباشد ،در
این پژوهش علیه کنه تارتن انجیر مورد بررسی قرار

گرفت و غلظت کشنده  31 ،51و  71درصد آن به
ترتیب  9/51 ،1/03و  10/10میکرولیتر بر لیتر
محاسبه شد .غلظت پایین این ترکیب برای بروز اثرات
کشندگی مورد بررسی ،بیانگر اثرگذاری مطلوب این
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ترکیب علیه کنه مورد بررسی میباشد؛ اما از آنجا که
کاربرد ترکیبات شیمیایی با مقادیر به دست آمده برای
سه غلظت کشنده ،ولو با داشتن یک منشأ طبیعی
مانند آورمکتین ،میتواند اثرات زیستمحیطی بر
موجودات غیر هدف به ویژه زنبور عسل که نسبت به
آبامکتین بسیار حساس است بر جای بگذارد ،لذا
کاربرد مقادیر کمتر این ترکیب جزو اهداف مطلوب در
کاهش اثرات زیست محیطی آن است ( Talebi
.)Jahromi, 2011
یکی از راههای کاهش مصرف آفتکشها ،استفاده
از خاصیت برهمکنشی ترکیبات در مخلوط کردن آنها
با یکدیگر میباشد .گوگرد با داشتن خاصیت کنهکشی
گزینهای بود که در این پژوهش برای بررسی اثر
سینرژیستی مخلوط غلظت غیرکشنده آن با آبامکتین
انتخاب شد تا چنانچه اثر سینرژیستی مشاهده شود،
به عنوان گزینهی پشنهادی برای کاهش دز مصرفی
آبامکتین معرفی شود.
گوگرد یا سولفور جزو ترکیبات قدیمی ،رایج و کم
خطر برای انسان است که علیه کنهها توصیه میشود
( .)Talebi Jahromi, 2011شیوه اثر گوگرد به صورت
تماسی-گوارشی است که در عملکرد طبیعی بدن آفات
و توانایی تولید انرژی آنها اختالل ایجاد میکند
(.)Boone et al., 2017
در این بررسی اثر گوگرد مایع روی کنه تارتن
انجیر ابتدا به شکل کاربرد تکی ،با محاسبه غلظت
کشنده  31درصد ،به میزان  149/71میکرولیتر بر لیتر
به دست آمد .مقدار  LC50محاسبه شده این ترکیب
نشان میدهد که اثر گوگرد به عنوان یک ترکیب
شناخته شدهی موثر علیه کنهها ،از جمله کنه تارتن
انجیر 71 ،برابر ،ضعیفتر از آبامکتین است .این عدد
حاصل تقسیم  LC50گوگرد مایع بر  LC50آبامکتین
است .این نتیجه بیانگر اثر بسیار مطلوب کنترلی
ترکیب شیمیایی آبامکتین (با منشا زیستی) در
مقایسه با گوگرد به عنوان یک ترکیب معدنی است.
در ادامه این پژوهش با بررسی اثر برهمکنشی دو
ترکیب یاد شده ،مشخص شد که اختالط این دو
ترکیب منجر به بروز اثر سینرژیستی در برآورد هر سه
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غلظت کشنده مورد نظر شده و این اثر بسیار معنیدار
است؛ زیرا این مقدار برای  LC50 ،LC30و  LC70به
ترتیب شامل  71/34 ،34/07و  97/01میکرولیتر بر
لیتر محاسبه شد که بسیار بزرگتر از یک میباشد .در
حقیقت این اختالط نشان داد که غلظت صفر درصد
کشنده گوگرد مایع میتواند اثر معنیداری در افزایش
قدرت کشندگی آبامکتین و کاهش دز مصرف آن
داشته باشد؛ به شیوهای که بعد از اختالط غلظت 1/0
میکرولیتر بر لیتر گوگرد مایع با غلظتهای محاسبه
شده آبامکتین ،میزان غلظت کشنده  31درصد
آبامکتین از  9/51میکرولیتر بر لیتر به 1/15
میکرولیتر بر لیتر کاهش یافت .این کاهش 71/34
برابری بیانگر اثر سینرژیستی بسیار قوی گوگرد روی
آبامکتین و نوید دهنده امکان کاهش بسیار زیاد دز
مصرفی آبامکتین در مقایسه با مخلوط آبامکتین و
گوگرد مایع میباشد.
نکته جالب توجه دیگری که در این بین به چشم
میخورد ،نسبت سینرژیستی مربوط به غلظت کشنده
 51درصد میباشد که در آن میزان شدت اثر 97/01
برابر شده است .به عبارتی با کاهش میزان غلظت
کشنده  31درصد از  1/03میکرولیتر بر لیتر به 1/17
میکرولیتر بر لیتر برای غلظت کشنده  51درصد ،دز
مصرف تقریباً  90برابر کاهش یافته و این میزان
کاهش بیش از آنچیزی است که در مورد غلظت
کشنده  31درصد مشاهده شد .در غلظت کشنده 71
درصد نیز میزان افزایش شدت اثر  34/7برابر شده و از
 10/10میکرولیتر بر لیتر به  1/05میکرولیتر بر لیتر
کاهش یافته بود .این اثر قابل توجه بوده ولی از اثرات
مربوط به  LC30و  LC50کمتر میباشد .این روند
کاهشی نشان دهنده این است که شدت اثر
سینرژیستی گوگرد در غلظتهای پایینتر آبامکتین
بیشتر ظاهر میشود.
وجود اثر سینرژیستی بسیار قوی بین آبامکتین و
گوگرد مایع میزان مصرف آبامکتین را به شدت کاهش
داده که این موضوع به نوبه خود منجر به کاهش
هزینههای کشاورز و کاهش اثرات سو زیست محیطی
آبامکتین میباشد .همچنین در مقایسه قدرت
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کشندگی آبامکتین ،گوگرد مایع و مخلوط این دو
ترکیب با محاسبه نسبت غلظتهای کشندهی مورد
بررسی ،از آنجا که عدد یک در حدود اطمینان هیچ
یک از این نسبتها قرار نمیگیرد ،مشخص میشود
که این ترکیبها با یکدیگر اختالف آماری معنیدار
داشته و از آنجا که فرضهای موازی بودن و یکی بودن
خطوط غلظت – پاسخ در سطح احتمال  %3رد شدند،
لذا مشخص میشود که این خطوط با هم یکی و حتی
موازی نیستند (جدول  .)3از این رو میتوان نتیجه
گرفت که احتماالً شیوه اثر این ترکیبها مشابه
نمیباشد .بیشترین نسبت غلظت کشنده به دست
آمده مربوط به مقایسه مخلوط دو ترکیب با گوگرد
مایع است؛ زیرا نسبت به دست آمده برابر با 3157/51
میباشد و این اختالف زیاد ناشی از قدرت اثر بسیار
معنیدار و متفاوت مخلوط دو ترکیب در مقایسه با
گوگرد مایع است .رتبه بعدی اختالف اثر ،مربوط به
مخلوط دو ترکیب در مقایسه با آبامکتین میباشد که
همچنان زیاد بوده و برابر با  70/10میباشد .کمترین
اختالف نیز بین آبامکتین و گوگرد مایع قابل مشاهده
است که همچنان معنیدار بوده و بیانگر موثرتر بودن
کاربرد تکی آبامکتین در مقایسه با کاربرد تکی گوگرد
مایع و وجود تفاوت در شیوه اثر آن است؛ ولی مقدار
آن به مراتب کمتر از مقادیر مربوط به مقایسههای ذکر
شده قبلی است .به بیان دیگر کمتر بودن فاصله
آبامکتین با مخلوط دو ترکیب در مقایسه با گوگرد
مایع نشان دهنده اثرگذاری مناسبتر این ترکیب
نسبت به گوگرد مایع میباشد که خود تأییدی بر
نتایج به دست آمده از مقایسه قدرت کشندگی این دو
ترکیب است.
از جمله فواید استفاده از مقادیر کمتر آبامکتین،
کاهش خطر بروز مقاومت است؛ زیرا سابقه بروز
مقاومت به این ترکیب در کنههای تارتن دیگر به
اثبات رسیده است .به عنوان مثال بروز مقاومت به
آفتکش آبامکتین در مورد کنه تارتن دولکهای به
میزان  5111برابری نسبت به جمعیت حساس این
کنه مشاهده شده است ).(Memarizadeh et al. 2011
در پژوهشی که غیبی و طاهری در سال 1595

روی تأثیر غلظتهای مختلف کنهکش جدید
انویدوراسپید( 10اسپیرودیکلوفن  +آبامکتین) در
مقایسه با کنهکش اسپیرودیکلوفن (®،)Envidor
بروموپروپیالت )® (Neoronو آبامکتین )®(Vertimec
روی دو مرحله رشدی تخم و کنه بالغ انجیر در مرکز
تحقیقات کشاورزی شهرستان استهبان انجام دادند به
این نتیجه رسیدند که آبامکتین مانند آنچه در نتایج
این پژوهش دیده شد ،در صورت ترکیب شدن با
ترکیبات دیگر اثر بهتری دارد ( Gheibi & Taheri,
 .)2015در تحقیقی که ابراهیمی و شیری روی اثرات
کشندگی آبامکتین و پروپارژیت بر کنهی تارتن
دولکهای انجام دادند نیز به این نتیجه رسیدند که
آبامکتین نسبت به پروپارژیت که کنهکشی گوگرددار
است ،موثرتر عمل میکند .از آنجا که عنصر گوگرد
یک عنصر موثر در عملکرد پروپارژیت است ،میتوان
به شباهت نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر پی برد
(.)Ebrahimi & shiri, 2017
نتیجه گیری
طبق نتایج بدست آمده از عدد نسبت غلظت کشنده
 31درصد کنهکش آبامکتین ،گوگرد مایع و مخلوط
این دو ،میتوان دریافت که مخلوط آبامکتین و گوگرد
مایع موثرتر از کاربرد تکی آنها عمل میکند و این
اختالف اثر به طور چشمگیری در مقایسه با کاربرد
تکی گوگرد مایع بیشتر است .به شیوهای که نسبت
غلظت کشنده  31درصد به دست آمده تقریباً برابر با
 3157میباشد .از طرفی کاربرد مخلوط دو ترکیب،
اختالف قابل توجهی نسبت به کاربرد آبامکتین تنها
نشان میدهد؛ زیرا نسبت غلظت کشنده  31درصد به
دست آمده برابر با  97/47میباشد .این موضوع خود
بیانگر قابل توصیه بودن مخلوط این دو ترکیب در
مناطقی است که آبامکتین را به تنهایی استفاده
میکنند ،ضمن که اختالط این دو ترکیب به دلیل
کاهش دادن دز مصرف هر یک از آبامکتین و گوگرد
مایع ،هم مقرون به صرفه است و هم عوارض ناخواسته
زیستمحیطی کمتری دارد .از طرفی بزرگتر بودن
®12 Envidor speed
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سپاسگزاری
بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز برای
فراهم کردن گرنت پژوهشی در راستای انجام این
.پژوهش سپاسگزاری میشود
تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافع بین نویسندگان وجود ندارد

 درصد مخلوط دو ترکیب با31 نسبت غلظت کشنده
 تأیید دیگری بر،گوگرد مایع در مقایسه با آبامکتین
کاراتر بودن آبامکتین نسبت به گوگرد مایع علیه کنه
 لذا کاربرد مخلوط این دو.مورد بررسی میباشد
ترکیب میتواند بعد از انجام آزمایشهای مزرعهای به
عنوان یک گزینه مناسب برای کنترل کنه تارتن انجیر
مورد پیشنهاد قرار گیرد؛ ضمن این که احتماالً مخلوط
این دو ترکیب شیوه اثر متفاوتی از هر یک به تنهایی
.دارد که این خود خطر بروز مقاومت را کاهش میدهد
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