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بررسی اثر کشندگی سیرینول (® )Sirinolو اسپیرودیکلوفن )® (Envidorروی
) Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeدر شرایط آزمایشگاهی و مزرعهای
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چکیده
کنه تارتن دو نقطهای یکی از آفات مهم و اقتصادی در مزارع لوبیا است .در این تحقیق ،ارقآ آفقتکق ییقا ی سقیآینو و کنقهکق یقیایایی
اسپیآودیکلوفن روی تخم و بالغ این آفت در یآایط آزمایشگا ی و مزرعهای مورد بآرسی قآار یآفت .از دستگاه بآج پای بآای زیستسنجی ا استفاده
ید .از سوی دیگآ به منظور بآرسی غلظت ای  2000 1000و  4000پیپیام از آفتک سیآینو و غلظت ای  600 300و  1200پیپقیام از کنقه
ک اسپیآودیکلوفن آزمایشی در یآایط مزرعهای با  7تیاار و  4تکآار در قالب طآح بلوک کامل تصادفی انجام یآفت .ناونهبآداری از جاعت آفت یک
روز قبل سه فت چهارده و بیست و یک روز پس از تیاار انجام یآفت .میزان  LC50آفتک سیآینو بآای تخم و کنه بالغ با یذیت  72سقاعت از
زمان تیاار بهتآتیب  1192/3و  592/3پیپیام و میزان  LC50کنهک اسپیآودیکلوفن بهتآتیب  289/8و  172/9پیپیام بآاورد ید .بآ این اساس کنه-
ای بالغ نسبت به تخم ا حساسیت بیشتآی در بآابآ آ دو تآکیب ذکآ یده دایتند .نتایج زیست سنجی مزرعهای نشان د نده دوام ارآ طوالنیتآ آفت-
ک سیآینو بود .بهطوریکه  21روز پس از تیاار میزان کشندیی غلظت پشنهاد یده مزرعهای این تآکیب بآای کنه تارتن بقالغ  92/11درصقد بقود.
اچنین سایت این تآکیب بآای کنه یکاریآ  Phytoseiulus persimilis Athias-Henriotبسیار کاتآ از کنهک اسقپیآودیکلوفن بقود .بقآ اسقاس
معیار ای  IOBCآفتک سیآینو در ناونهبآداری ای  21روز پس از تیاار و در غلظت پیشنهاد یده مزرعهای در یآوه ساوم با خطآ کم و کنهک
اسپیآودیکلوفن در یآوه ساوم خطآناک بآای این دیان طبیعی دستهبندی یدند.
واژههای کلیدی :اسپیآودیکلوفن زیستسنجی سیآینو کنه تارتن دو نقطهای

مقدمه

1

کنه تقارتن دونقطقهای Tetranychus urticae Koch (Acari:

) Tetranychidaeیک یونه اهجازی است که در مناط ،وسیعی از
جهان وجود دارد و از یونه ای مختلف ییا ی تغذیقه مقیکنقد .)31
این آفت سبب کا معنیدار محصو در بسقیاری از محصقوالت از
جاله میوه ا پنبه سبزیجات و محصقوالت آرایشقی مقییقود  33و
 .)35کنتآ جاعیت کنه تارتن با استفاده از کنقهکق قا و اچنقین
حشآهک ای ییایایی انجام میییقآد .تکقآار اسقتفاده از تآکیبقات
ییایایی از یک سو و کوتاه بودن طو دوره زنقدیی و توانقایی تعقداد
نسل باالی کنه تارتن از سوی دیگآ منجآ بقه مقاومقت ایقن آفقت در
بآابآ تآکیبات ییایایی رایج یده است  20 5و  .)34به دلیل مقاومت

 -1دانشیار یآوه ییاهپزیکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
)Email: behnamamiri39@yahoo.com
*-نویسنده مسئو :
 -2دانشجوی دکتآی حشآهیناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه محق ،اردبیلی
DOI: 10.22067/jpp.v32i2.63951

این یونه به تعداد زیادی از آفتک قا کنقه تقارتن دو نقطقهای بقه
عنوان یونه مقاوم در بسیاری از مناط ،جهان یناخته یده اسقت .)3
از طآفی به دلیل زینه باالی کاربآد تآکیبات ییایایی بآای کنتآ و
اچنین بآوز مشکالتی از جاله پایداری در طبیعت و آلودیی محقیط
زیست تقاضا بآای روش ای کنتآ سازیار با محیط زیست افقزای
یافته است .بنابآاین طی سا ای اخیآ تحقیقات زیادی در مورد آفقت
ک ای طبیعی انجام یآفته است  .)21ییا ان منبع غنقی از آفقت-
ک ای تجدید پقذیآ سقتند .تآکیبقات اسقتخآاج یقده از ییا قان
جایگزین مناسبی بآای حشآهک ای یقیایایی بقوده و بقا دیقانان
طبیعی نیز سازیاری بیشتآی دارند .این تآکیبات مزایای مهای چقون
تجاع زیستی افزای امنیت بآای کاریآان افزای سقالمت
کا
مقاومت به آفتک ا و افزای سودآوری در تولید دارند
غذا کا
®
 .)12آفتک سیآینو )  (Sirinolتآکیب طبیعی بقآ پایقه عصقاره
سیآ است که در آزمای ای مختلف کارایی خود را بقه عنقوان یقک
حشآهک به اربات رسانده است .در تحقی ،قانع جهآمی و اکقاران
آفتک سیآینو ارآات دورکنندیی باالیی بآای سوسک دانه غالت
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) Rhizopertha dominica (F.و یپشه بآنج
) (L.دایققت  .)14کنققهک ق اسققپیآودیکلوفن )  (Envidorتآکیققب
جدیدی است که بآای کنتقآ مآاحقل مختلقف زیسقتی کنقه تقارتن
دونقطهای مورد استفاده قآار میییآد  .)22کبیآی رئیس آباد  )18ارآ
حشآهکشی سه تآکیب ییا ی پالیزین سقیآینو و تنداکسقیآ را روی
حشآات کامل پسیل پسته و دو یونه از مهاتآین دیانان طبیعی ایقن
آفت بآرسی کآده و نشان داد این تآکیبات به خقوبی پسقیل پسقته را
کنتآ کآده و تأریآ سقوئی روی دیقانان طبیعقی ایقن آفقت ندارنقد.
تاکنون یچ مطالعهای ارآ آفقتکق ییقا ی سقیآینو را روی کنقه
تارتن دو نقطهای بآرسی نکآده است؛ لذا در این تحقی ،ارآ کشقندیی
این آفتک روی کنه تارتن دو نقطقهای در یقآایط آزمایشقگا ی و
مزرعهای مورد بآرسی ققآار یآفقت و میقزان تقاریآ آن بقا کنقهکق
ییایایی اسپیآودیکلوفن مقایسه یآدید.
Sitophilus oryzae

 16:8تاریکی :روینایی) نگهداری ید.

®

پرورش کنه تارتن دو نقطهای

کلنی اولیه کنه تارتن از مزارع آلوده بقه ایقن آفقت در یهآسقتان
ساری جاعآوری و به آزمایشگاه یقآوه ییقاهپزیقکی دانشقگاه علقوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری منتقل ید .بآای به دست آوردن یک
جاعیت مسن از بالغین کنه ای بالغ روی بآگ قای ییقاه لوبیقا 3
فته پس از جوانهزنی بذر) قآار داده ید و پس از یذیت  24سقاعت
کنه ای بالغ از بآگ ا جدا یدند .ییا ان آلوده به تخم ای کنه تارتن
دونقطهای درون ژرمیناتور قآار داده ید و بقا یذیقت 12روز و ظهقور
کنه ای بالغ و مسن از آن قا بقآای آزمقای قای زیسقتسقنجی
استفاده ید.
ترکیبات مورد استفاده

مواد و روشها
پرورش گیاه میزبان

ییاه لوبیا  )Phaseolus vulgaris L.در یلدان قای پالسقتیکی
کایته ید و در دمای  25±2̊Cو رطوبت نسبی  %65±5و دوره نوری

در این تحقی ،از آفتکق ییقا ی سقیآینو )® (Sirinolو کنقه
ک ییایایی اسپیآودیکلوفن ® )Envidorاستفاده یقد .مشخصقات
تآکیبات مورد استفاده در تحقی ،در جدو  1ذکآ یده است.

جدول  -1آفتکشهای مورد استفاده در تحقیق
Table 1- Pesticides used in research

شرکت
Company
Kimia
Sabzavar
Afrasam

دوزکشنده

غلظت پیشنهاد

 50درصد

شده مزرعهای

LD50

)RFC* (ppm

> 5000
mg/kg

1000-2000

EC

245-480
mg/kg

500-1000

SC

نام تجارتی

نام عمومی

شماره

فرموالسیون

گروه شیمیایی

Common name

NO

Formulation

Chemical group

Trade
name

1

Biorational
insecticide

®Sirinol

Garlic extract

2

Tetronic acid

®Envidor

spirodiclofen

* Recommended Field Concentration

آزمایشهای زیستسنجی در شرایط آزمایشگاهی
کنه بالغ

به منظور به دست آوردن باالتآین و پایینتآین غلظت کشقندیی
آ کدام از تآکیبات ابتدا یکسآی آزمای ای مققدماتی انجقام یقد.
سپس بآ اساس نتایج به دست آمده دو غلظقت حقداقل و حقداکدآ در
نظآ یآفته یده و پنج غلظت که به صقورت لگقاریتای تهیقه یقدند
 .)29بین این دو غلظت منظور و آزمای ای نهایی با فت غلظقت
بآای آ کدام از ساوم و منظور ناودن تیاار یا د انجام ید .غلظقت
ای مورد استفاده بآای آفقتکق سقیآینو 922 593 381 250
 2230 1434و  3500پیپیام و بآای کنهک اسقپیآودیکلوفن 100
 438 326 242 180 134و  600پیپیام بود .روش کقار بقه ایقن
صورت بود که دیسک ای بآیی به قطآ  30میلقیمتقآ از بقآگ قای

اصلی ییاه لوبیا تهیه یده و سپس تعداد  15عدد کنقه بقالغ قمسقن
روی آ کدام از دیسک ا قآار داده ید .در ادامه مقدار 500میکآولیتآ
از آ کدام از غلظت ای تهیه یده با استفاده از دستگاه بقآج پایق
روی بآگ ا پاییده ید .سپس دیسک ای بآیقی بقه ظقآوپ پتقآی
حاوی پنبقه مآطقوم منتققل یقده و ظقآوپ در ژرمینقاتور بقا دمقای
 25±2̊Cرطوبققت نسققبی  %65±5و دوره نققوری  16:8تققاریکی:
روینایی) قآار یآفتند .پس از یذیقت  48 24و  72سقاعت از زمقان
تیاار تعداد کنه ای مآده و زنده روی بقآگ قا یقاآده و ربقت یقد.
کنه ایی که با وجود تحآیک با سوزن پس از یذیت  5رانیه قادر بقه
راه رفتن نبودند  )19مآده تلقی مییدند .این آزمای به اآاه یا د
چهار مآتبه تکآار ید.

بررسی اثر كشندگی سیرینول (® )Sirinolو اسپیرودیکلوفن )® (Envidorروي...

تخم کنه

بآای به دست آوردن تخم ای مسن کنه تعقداد  30عقدد کنقه
بالغ روی ییا ان سالم لوبیا ر ا یده و پقس از یذیقت  24سقاعت از
زمان ر اسازی کنه ا جدا یدند و سپس بآگ ا زیآ بینوکلآ به دققت
بآرسی و بآگ ایی که حاوی  40عدد تخم کنه بودند بقآای آزمقای
در نظآ یآفته یدند .در صورت وجود تعقداد بیشقتآی تخقم روی قآ
بآگ تخم ای اضافی با استفاده از قلم مو ظآیف زیآ بینقوکلآ حقذپ
یدند .غلظت ای مورد استفاده بآای آفتکق سقیآینو 809 500
 5559 3433 2121 1310و  9000پققیپققیام و بققآای کنققهکقق
اسپیآودیکلوفن  643 459 328 234 167 120و  900بودند .روش
کار مشابه بآرسی ارآ ساوم روی کنه بالغ بود.
آزمایشهای مزرعهای

این آزمای در سا زراعقی  1394-1395در مزرعقهای واققع در
یهآستان بهشقهآ عقآج جغآافیقاییʺ  53 35ºʹ 10یقآقی و ʺ 39
ʹ 36 41ºیاالی) انجام یآفت .ابعاد زمین بآای آ تیاقار بقه صقورت
قطعاتی با طو  5و عآج  4متآ بود .بذر قای لوبیقا )P. vulgaris
پس از خیساندن به مدت  24ساعت روی پشته ایی به عآج  20بقا
عا 5 ،و با فواصل روی ردیف  20سانتیمتآ کایقته یقدند .فواصقل
ردیف ای کایت از م  50سانتیمتآ بود .نخستین آبیاری بالفاصقله
پس از کایت و آبیاری ای بعدی با توجه به دمای قوا و بقآ اسقاس
نیاز آبی ییاه آ  7-8روز یکبار انجام ید .علف ای آز طقی فصقل
رید به صورت دستی وجین یدند .با رید ییقاه لوبیقا و آلقوده یقدن
توسط کنه تارتن عالیات سمپایی در مزرعه انجام یآفقت .عالیقات
سمپایی با استفاده از سقمپقاش پشقتی و سقآالنس معاقو صقورت
یآفت .آزمای ا در قالب طآح بلوک کامل تصادفی بقا فقت تیاقار
غلظت ای پیشنهاد یده مزرعهای نصف غلظت ای پیشقنهاد یقده
مزرعهای دو بآابآ غلظت پیشنهاد یده مزرعهای سقاوم و تیاقار آم
پایی) و چهار تکآار انجام یدند .تیاار ای مورد آزمقای یقامل -1
سیآینو  1000پیپیام  -2سقیآینو  2000پقیپقیام  -3سقیآینو
 4000پیپیام  -4اسپیآودیکلوفن  300پیپقیام  -5اسقپیآودیکلوفن
 600پیپیام  -6اسپیآودیکلوفن  1200پیپیام  -7یا د آمپایقی)
بودند .ناونهبآداری از جایعت آفت در پنج نوبت یامل :یک روز قبقل
از سمپایی سه فت چهارده و بیستویقک روز پقس از سقمپایقی
انجام ید .با توجقه بقه فعالیقت یقبانهروزی کنقه در پشقت بقآگ قا
محدودیتی بآای زمان ناونهبآداری در طو روز وجود ندایت ولی بقا
این حا سعی ید ناونهبآداری ا در ساعات معینی از روز انجام ییآد.
در آ مآتبه ناونهبآداری تعداد  10بوته با حذپ نیم متآ از حاییه قا
به طور تصادفی انتخام ید .سپس از سه ارتفاع باال وسط و پقایین)
آ بوته سقه عقدد بقآگ چیقده یقد و درون کیسقه قای پالسقتیکی
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جدایانهای که دارای بآچسب مشخصات بودند قآار یآفتند .کیسه ای
پالستیکی داخل یخدان حاوی یق بقه آزمایشقگاه منتققل یقدند .در
آزمایشگاه تآاکم جاعیقت کنقه تقارتن  T. urticaeو اچنقین کنقه
یکاریآ  P. persimilisاز طآی ،یاارش مسقتقیم کنقه قای بقالغ و
تخقققم قققای آن قققا در سقققط پشقققتی و رویقققی بقققآگ توسقققط
استآیومیکآوسکوپ تعیین یآدید.
تجزیه و تحلیل دادهها

در صورت وجود مآگومیآ در یقا د مقآگومیقآ سقایآ تیاار قا
توسط فآمو ابوت  )13اصالح و سپس به روش تجزیه پآوبیت و بقا
استفاده از نآم افزار آماری  SPSSنسخه  LC50 16و  LC90تآکیبات
محاسبه یآدید .در آزمای مزرعهای درصد تأریآ آ یک از سقاوم بقا
استفاده از فآمو ندرسون -تیلیتون تعیین یآدید .)17
Ta×Cb

 = (1-Tb×Ca) 100درصد تلفات
در این فآمو  =Tbمیانگین تعداد آفقت در قطعقه تیاقار قبقل از
آزمای  =Taمیانگین تعداد آفت در قطعه تیاار بعد از آزمای =Cb
میانگین تعداد آفت در قطعه یقا د قبقل ازآزمقای و  =Caمیقانگین
تعداد آفت در قطعه یا د بعد از آزمای میبایقد .بقه منظقور نآمقا
یدن داده ای مآبوط به درصد تلفات با استفاده از رابطه Arcsin√x
و به کاک نآم افقزار  Excelتبقدیل داده قا صقورت یآفقت .تجزیقه
واریانس داده ای زیستسنجی با استفاده از نآمافقزار  SPSSانجقام و
مقایسه میانگین ا به کاک آزمقون چنقد دامنقهای دانکقن در سقط
احتاا  5درصدی صورت یآفت .بآای تقسیمبنقدی ارقآ سقاوم روی
کنه یکاریآ از تقسیمبندی انجقام یقده توسقط سقازمان بقینالاللقی
کنتآ بیولوژیک  IOBCاستفاده ید .این تقسیمبندی به این صقورت
است :I .بیخطآ  ˂25درصد مآگومیقآ)  :IIبقا خطقآ کقم 25-50
درصد مآگومیآ)  :IIIبا خطآ متوسقط  51-75درصقد مقآگومیقآ)
 :IVخطآناک  ˃75درصد مآگومیآ) .)16
نتایج
زیستسنجی آزمایشگاهی

نتایج تجزیه پآوبیت داده ای زیستسنجی دو آفتک سیآینو
و اسپیآودیکلوفن روی کنه تارتن بالغ در جقدو  2ذکقآ یقده اسقت.
میزان  LC50دو تآکیب ذکآ یده با یذیت  72ساعت از زمقان تیاقار
بهتآتیب  592/3و  172/9پیپیام و میزان  LC90بهتآتیب  3341/7و
 611/5پیپیام بآآورد ید .با مد نظآ قآار دادن آ دو غلظت کشقنده
 50و  90درصققدی و محققدوده اطاینققان  95درصققدی مشققخ یققد
سایت کنهک اسپیآودیکلوفن به طور معنیداری باالتآ از آفتکق
سیآینو است.
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جدول  -2نتایج تجزیه پروبیت دادههای زیست سنجی روی بالغ کنه تارتن T. urticae
Table 2- Probit analysis of bioassay data on T. urticae adult
p-value

ᵪ2

0.9

1.57

0.91

1.49

0.93

1.32

0.99

0.29

0.99

0.51

0.99

0.2

Slope
)(±SE

)LC90 (ppm
)(Cl

)LC50 (ppm
)*(Cl

1.32
)(±0.17
1.53
)(±0.17
1.7
)(±0.18

10832.1
)(6369.4-25934.6
5404.3
)(3705.9- 9611.4
3341.7
)(2479.9-5169.2

1173.57
)(943.3- 1499.8
791.1
)(644.2- 958.5
592.3
)(479.7- 708.7

2.32
)(±0.26
2.42
)(±0.26
2.33
)(±0.27

921.5
)(705.4- 1383.4
722.2
)(573.7- 1016.9
611.5
)(490.1-853.03

258.7
)(227.6- 295.5
213.3
)(186.9- 241.1
172.9
)(147.4-197.1

تعداد کل
Total

زمان

آفتکش

ساعت
)Time (h

480

24

480

48

480

72

480

24

480

48

480

72

Pesticides

Sirinol

Spirodiclofen

denote confidence

میزان  LC50آفتک سیآینو روی تخم کنه تقارتن بقا یذیقت
 24ساعت از زمان تیاار  1765/7پیپیام بآآورد یقد جقدو  .)3بقا
یذیت زمان میزان مآگومیآ افزای و در نتیجه یاخ ذکقآ یقده
یافت .چنانچه  72ساعت پس از تیاار این یاخ به 1192/3
کا

*Cl:

پیپیام رسید .میزان  LC50کنهک اسپیآودیکلوفن در زمان ای ذکآ
یده به تآتیب  327/8و  289/8پیپیام بآآورد ید .بآ اسقاس نتقایج
کنهک اسپیآودیکلوفن در آ دو غلظقت کشقنده  50و  90درصقدی
سایت باالتآی نسبت به آفتک سیآینو بآای تخم کنه دایت.

جدول  -3نتایج تجزیه پروبیت دادههای زیست سنجی روی تخم کنه تارتن T. urticae
Table 3- Probit analysis of bioassay data on T. urticae egg
p-value

ᵪ2

0.001

1.88

0.02

1.83

0.68

1.07

0.42

4.89

0.81

2.22

0.88

1.74

Slope
)(±SE

)LC90 (ppm
)(Cl

)LC50 (ppm
)*(Cl

1.57
)(±0.15
1.48
)(±0.11
1.35
)(±0.1

11538.9
)(5761.4-50082.1
10705.9
)(5901.9- 31716.9
10515.9
)(7467.8-16653

1765.7
)(1290.2- 2824.1
1458.5
)(1126.3- 2030.7
1192.3
)(1045.2- 1373.8

1.84
)(±0.12
2.22
)(±0.16
2.19
)(±0.16

1253.3
)(1012.08- 1660.9
1151.8
)(940.4- 1502.2
1109.2
)(907.1-1443.8

327.8
)(301.1- 360.4
305.7
)(281.6- 334.4
289.8
)(266.9-316.4

تعداد کل

زمان ساعت

آفتکش

Total

)Time (h

Pesticides

1280

24

1280

48

1280

72

1280

24

1280

48

1280

72

Sirinol

Spirodiclofen

*

Cl: denote confidence limits

زیستسنجی مزرعهای

نتایج آزمای ای مزرعهای نشان داد میزان مآگومیآ ایجاد یده
در تخم کنه تارتن توسط غلظت قای بقاالی دو تآکیقب سقیآینو و
اسپیآودیکلوفن به تآتیب  4000و  1200پیپیام) در تاام زمان قای
پس از تیاار باالتآ از  98درصد بود جدو  .)4غلظت پیشقنهاد یقده
مزرعهای  600پیپیام) از کنهک اسپیآودیکلوفن در ناونقهبقآداری
سه روز پس از تیاار  92/19درصد تلفات در تخقم کنقه تقارتن ایجقاد
ناود که به طور معنیداری باالتآ از تلفات ایجاد یقده توسقط غلظقت
پیشنهاد یده مزرعهای  2000پیپیام) آفتک سقیآینو بقود F5,

 .)15= 4207.99; P= 0.0001با یذیت زمان میزان تأریآ کنقهکق
یافت .چنانچه میزان تلفات ایجاد یده در تخقم کنقه
ییایایی کا
تارتن در ناونهبآداری ای  21روز پقس از تیاقار و در قطعقات تیاقار
یده با غلظت پیشنهاد یده مزرعهای این تآکیقب بقه  32/21درصقد
رسید که به طور معنیداری کاتآ از تلفات ایجاد یده توسقط غلظقت
پیشنهاد یده مزرعهای آفتک ییا ی سیآینو بود.

بررسی اثر كشندگی سیرینول (® )Sirinolو اسپیرودیکلوفن )® (Envidorروي...
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جدول  -4میانگین درصد مرگومیر (±خطای استاندارد) کنه تارتن دو نقطهای در قطعات تیمار شده با کنهکش اسپیرودیکلوفن و آفتکش سیرینول
در آزمایش مزرعهای
Table 4- Mean mortality% (±SE) of two spotted spider mite in plots that treated with spirodiclofen and sirinol in field trial

مرحله

زمان پس از تیمار (روز)

Stage

Time after treatment
)(day

غلظت پیپیام

آفتکش

)Concentration (ppm

Pesticides

بالغ

تخم

Adult
)66.68±0.27 d (A
)59.09±0.3 f (A
)62.68±0.58 e (B
)51.72±0.31 g (B

Egg
*)68.1±0.26 f (A
)63.78±0.44 g (B
)50.77±0.48 h (A
)52.17±0.38 h (A

3
7
14
21

1000

)91.8±0.44 b (B
)93.93±0.91 b (B
)89.05±0.59 c (B
)92.11±0.53 b (B

)88.99±0.4 cd (A
)90.7±0.4 bc (A
)87.28±0.34 d (A
)91.75±0.38 b(A

3
7
14
21

2000

)99.05±0.27 a (B
)98.62±0.21 a (B
)98.49±0.25 a (B
)99.03±0.25 a (B

)99.57±0.22 a (A
)98.45±0.26 a (A
)98.6±0.36 a (A
)99.06±0.31 a (A

3
7
14
21

4000

)61.11±0.43 ef (B
)59.3±0.47 f (B
)36.51±0.59 h (B
)12.05±0.56 k (B

)51.82±0.51 h (A
)51.82±0.51 h (A
)22.02±0.64 j (A
)18.67±0.24 k (A

3
7
14
21

300

)88.68±0.48 c (B
)66.61±0.54 d (B
)32.86±0.97 i (B
)29.4±0.42 j (B

)92.19±0.39 b (A
)74.75±0.37 e (A
)50.14±0.6 h (A
)32.21±0.7 i (A

3
7
14
21

600

)99.35±0.27 a (B
)99.34±0.22 a (B
)99.06±0.34 a (B
)98.74±0.32 a (B

)99.77±0.14 a (A
)99.03±0.36 a (A
)99.3±0.29 a (A
)99.18±0.33 a (A

3
7
14
21

1200

Sirinol

Spirodiclofen

حآوپ کوچک و بزرگ غیآ مشابه به تآتیب نشان د نده اختالپ معنیدار در آ ستون و سطآ می بایند
)*Different lowercase and uppercase letters showed significant differences in each column and row respectively (P<0.05

آ دو غلظت ای  4000و  1200پیپیام از دو تآکیب سقیآینو
و اسپیآودیکلوفن مآگومیآ باالیی در کنه تقارتن بقالغ ایجقاد کآدنقد.
غلظت پیشنهاد یده مزرعهای از آفتک سقیآینو دوام ارقآ بقاالیی
دایت .چنانچه در ناونهبآداری  21روز پقس از تیاقار میقزان تلفقات
ایجاد یده در کنه تارتن بالغ  92/11درصد بود که به طور معنقیداری
باالتآ از تلفات ایجاد یده توسط غلظت پیشنهاد یده مزرعقهای کنقه
ک ییایایی اسپیآودیکلوفن  29/4درصد) در این زمان بود =F5,15
 .)3063.94; P= 0.0001غلظت  1000پیپیام از حشآهک ییا ی
سیآینو نیز در تاامی زمان ای ناونهبآداری مقآگومیقآ بقاالی 50
درصد را در کنه تارتن بالغ ایجاد ناود.
میزان تلفات ایجاد یده در تخم کنه یقکاریآ  P. persimilisدر

قطعات تیاار یده با پایینتآین غلظت به کار بآده یقده از آفقتکق
ییا ی سیآینو در زمان ای مختلف ناونهبآداری به طور معنیداری
کاتآ از تلفات ایجاد یده توسط کنهک ییایایی اسپیآودیکلوفن بود.
غلظت پیشنهاد یده مزرعهای کنهکق اسقپیآودیکلوفن نیقز سقایت
بسیار باالیی بآای تخم این کنه دایت .چنانچه در تاامی زمقان قای
ناونهبآداری میزان تلفات ایجاد یده در این مآحله ریدی باالتآ از 95
درصد بود که این میزان تلفات بقه طقور معنقیداری بقاالتآ از تلفقات
ایجاد یده توسط غلظت پیشنهاد یده مزرعهای آفقتکق سقیآینو
بود  .)F5,15= 4992.28; P= 0.0001کنقهکق اسقپیآودیکلوفن در
غلظت  1200پیپیام سایت بسیار باالیی بقآای تخقم کنقه یقکاریآ
دایت .چنانچه در ناونهبآداری ای سه روز پس از تیاقار قیچ تخقم
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زندهای از این دیان طبیعی در قطعات تیاقار یقده بقا ایقن تآکیقب
مشا ده نشد .در مورد بالغین کنه یکاریآ  P. persimilisنیقز میقزان
تلفات ایجاد یده توسط کنهک اسپیآودیکلوفن بقاالتآ از آفقتکق
سیآینو بود  .)F5,15= 4573.64; P= 0.0001بآ اسقاس معیار قای
 IOBCدر تقسیم بنقدی ارقآ سقاوم روی دیقانان طبیعقی غلظقت
پیشنهاد یده مزرعهای آفتک سیآینو در ناونهبآداری سه فقت

و چهارده روز پس از تیاار در یآوه ساوم با خطآ متوسط و در ناونقه
بآداری ای بیستویک روز پس از تیاقار در یقآوه سقاوم کقم خطقآ
بآای تخم و بالغین کنه یکاریآ  P. persimilisدستهبنقدی یقد .در
حالیکه کنهک ییایایی اسقپیآودیکلوفن در غلظقت پیشقنهاد یقده
مزرعهای و در تاامی زمان ای ناونهبآداری در یآوه ساوم خطآناک
بآای آ دو مآحله ریدی این دیان طبیعی قآار یآفت.

جدول  -5میانگین درصد مرگومیر (±خطای استاندارد) کنه شکارگر  P. persimilisدر قطعات تیمار شده با کنهکش اسپیرودیکلوفن و آفتکش
سیرینول در آزمایش مزرعهای
*Table 5- Mean mortality% (±SE) of P. persimilis in plots that treated with spirodiclofenand sirinolin field trial

(مرحله)

زمان پس از

Stage

گروه

گروه

بالغ

تیمار (روز)

غلظت (پیپیام)
Concentration
)(ppm

تخم

Time after
treatment
)(day
3
7
14
21

1000

IOBC
IOBC
Group
II
I
I
I

)31.61±0.53 l (A
)16.89±0.41 m (A
)9.01±0.27 n (B
)4.67±0.36 o (B

IOBC
IOBC
Group
II
I
I
I

*)31.79±0.52 j (A
)19.64±0.39 k (B
)12.73±0.36 l (A
)8.85±0.39 m (A

III
III
III
II

)76.86±0.47 f (B
)69.91±0.52 g (B
)55.47±0.7 j (B
)43.54±0.43 k (B

III
III
III
II

)78.24±0.52 e (A
)71.52±0.63 f (A
)59.11±0.36 h (A
)48.03±0.38 i (A

3
7
14
21

2000

IV
IV
III
III

)89.26±0.33 e (B
)78.84±0.47 f (B
)69.65±0.38 g (B
)58.72±0.47 i (B

IV
IV
III
III

)91.29±0.59 d (A
)79.91±0.56 e (A
)70.02±0.54 f (A
)59.1±0.38 h (A

3
7
14
21

4000

IV
III
III
III

)76.94±0.9 f (B
)65.4±0.41 h (B
)69.19±0.45 g (B
)63.62±0.46 h (B

IV
III
III
III

)78.86±0.33 e (A
)67.75±0.41 g (A
)67.64±0.43 g (A
)67.2±0.36 g (A

3
7
14
21

300

IV
IV
IV
IV

)98.24±0.29 abc (B
)94.41±0.41 d (B
)97.57±0.3 bc (B
)96.81±0.25 c (B

IV
IV
IV
IV

)97.65±0.42 bc (A
)96.81±0.31 c (A
)98.5±0.35 abc (A
)98.02±0.19 abc (A

3
7
14
21

600

IV
IV
IV
IV

)99.81±0.1 a (B
)99.25±0.31 ab (B
)99.14±0.37 ab (B
)99.33±0.16 ab (B

IV
IV
IV
IV

)100±0 a (A
)99.76±0.2 ab (A
)98.91±0.24 abc (A
)99.9±0.1 a (A

3
7
14
21

1200

Adult

Egg

آفتکش
Pesticides

Sirinol

Spirodiclofen

حآوپ کوچک و بزرگ غیآ مشابه به تآتیب نشان د نده اختالپ معنیدار در آ ستون و سطآ می بایند
)*Different lowercase and uppercase letters showed significant differences in each column and row respectively (P<0.05

بحث
کاربآد کنهک ای رایج یکقی از اجقزاض ضقآوری بقآای کنتقآ
جاعیت کنقه تقارتن  T. urticaeدر محصقوالت مختلقف اسقت .امقا
استفاده غیآاصولی از ایقن تآکیبقات منجقآ بقه ارقآات جقانبی جبقآان

ناپذیآی از جاله از بین رفتن دیانان طبیعقی و طغیقان مجقدد آفقت
مییود  30 11و  .)32با استفاده از کنهکق قای انتخقابی کقه بقا
یکاریآ ا و پارازیتوئید ا سازیاری دارند مقیتقوان جاعیقت دیقانان
طبیعی را حفظ کآده و کنتقآ بیولقوژیکی را افقزای داد  .)24ایقن

بررسی اثر كشندگی سیرینول (® )Sirinolو اسپیرودیکلوفن )® (Envidorروي...

اولین تحقی ،در ارتباط با ارآ آفقتکق ییقا ی سقیآینو روی کنقه
تارتن دونقطهای در یآایط آزمایشگا ی و مزرعهای بود .نتایج زیسقت
سنجی آزمایشگا ی نشان داد آ دو تآکیب ییایایی و طبیعی به کار
بآده یده قابلیت کشندیی بآای تخم و کنه تقارتن بقالغ دایقتند امقا
سایت کنهک اسقپیآودیکلوفن بقاالتآ از آفقتکق سقیآینو بقود.
متفاوت بودن سایت آفتک ا بآای کنه قا بقه عوامقل مختلفقی از
جاله تآکیبات ییایایی آفتک ا دوزمصآفی یآایط آم و قوایی
و مآحله ریدی کنه ا بستگی دارد  4و  .)8مقایسه سقایت تآکیبقات
ذکآ یده روی تخم و بالغ کنه تارتن نشان داد تخم نسبت به کنه ای
بالغ حساسیت کاتقآی دارد .تخقم یکقی از مآاحقل مققاوم در چآخقه
زیستی کنه تارتن دونقطهای است و از این جهت بسیاری از تآکیبقات
کنهک قادر به از بین بآدن تخم نیستند .)6
کنه تارتن نآخ زاد و ولد باالیی دارد و قادراسقت بقآ ارقآات آفقت
ک ا غلبه کند .زیآا کنه ایی که پس از عالیقات سقمپایقی بقاقی
میمانند در مقایسه با یونه ای با باروری کم نتاج بیشتآی تولید مقی
کنند  .)7از اینرو کاربآد آفتکشی با نحوه ارآ متفاوت میتواند باعث
معنیدار جاعیت یود .این موضوع در مطالعه اخیآ و با کقاربآد
کا
آفتک ییا ی سیآینو نشان داده ید .آفتکق سقیآینو نشقان
داد سایت قابل توجهی بآای کنه تارتن دو نقطهای که یکی از آفقات
مهم محصوالت کشقاورزی مقیبایقد دارد .احاقدی و اکقاران )2
چنین تأریآاتی را روی یپشک آرد آلود مآکبات Planococcus citri
) (Rissoمشا ده کآدند .در بآرسی این محققین نیقز مشقخ یقد
آفتک سیآینو با مقآگومیقآ  53/94درصقدی چهقار روز پقس از
تیاار بیشتآین سایت را بآای این آفت مهم دایت .اچنین کبیقآی
رئیس آبقاد  )18نشقان داد  LC50آفقتکق سقیآینو بقآای پسقیل
معاققولی پسققته Agonoscena Burckhardt and Lauterer
 pistaciaeبآابآ با  113پیپیام است .در حالیکه میزان  LC50این
تآکیب روی کنه تارتن بالغ  592/3پیپیام بآآورد ید .با مد نظآ قآار
دادن سایت کشنده  50درصدی مشخ ید کنقه تقارتن حساسقیت
پایینتآی نسبت به پسیل پسته دربآابآ آفتک سیآینو دارد .)10
اسپیآودیکلوفن کنهکشی از یآوه تتآونیقک اسقید ا اسقت کقه از
بیوسنتز چآبی ا جلوییآی میکند  .)37این کنهک قابلیقت کنتقآ
چندین یونه کنه ییا خوار را روی محصوالت مختلف داراسقت  29و
 .)35نتایج تحقی ،رائودونیز  )27نشان داد این کنهک سایت باالیی
بآای کنه تقارتن روی تقوت فآنگقی دارد .در تحقیق ،حاضقآ غلظقت
پیشنهاد یده مزرعهای این کنهک در ناونهبآداری ای سه روز پس
از تیاار تلفات  92/9و  88/68درصقدی را بقهتآتیقب در تخقم و کنقه
تارتن بالغ ایجاد ناود .با یذیت زمان دوام ارقآ ایقن تآکیقب کقا
یافت .در حالیکه غلظت پیشنهاد یده مزرعهای آفتک سیآینو بقا
یذیت  21روز پس از تیاار حفاظت مؤرآی در لوبیا ایجاد ناود و این
موضوع نشان مید د این تآکیب دوام ارآ طوالنیتآی دارد .تعداد کنه
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تارتن در قطعات تیاار یده با کنهکق یقیایایی اسقپیآودیکلوفن در
مقایسه با قطعات تیاار یده با حشآهک سقیآینو در ناونقهبقآداری
ای  21روز پس از تیاار افزای یافت .این موضوع میتواند به دلیل
سقایت بققاالی کنققهکق اسققپیآودیکلوفن بققآای کنقه یققکاریآ P.
 persimilisباید .چنین الگوی مشابهی نیز در باغات سیب مشقا ده
یده است .)28
میزان سایت کنهک اسقپیآودیکلوفن بقآای تخقم و بقالغ کنقه
یکاریآ  P. persimilisبسیار بیشقتآ از سقایت ایجقاد یقده توسقط
آفتک سیآینو بود .مشابه چنین نتقایجی را قاردمن و اکقاران
 )15بدست آورده و نشقان دادنقد کنقهکق اسقپیآودیکلوفن سقایت
بققاالیی بققآای کنققه یققکاریآ  Typhlodromu spyri Chantدارد.
حشآهک سیآینو مورد استفاده در تحقی ،نشان داد عالوه بآ کنتآ
مؤرآ کنه تارتن سایت کاتآی بآای کنه یکاریآ  P. persimilisدارد
از اینرو تآکیب ذکآ یده میتواند به عنوان آفتک انتخقابی بقآای
کنتآ کنه تارتن دو نقطهای مطآح باید .اچنین این تآکیب بقآای
دیانان طبیعی دیگآی از جاله زنبقور Ferrière Psyllaephagus
 pistaciaeکفشقققققدوزک  Oenopiacon globata L.و
 Mulsant Cryptolaemus montrouzieriسایت چندانی ندایقته
است  1و  .)18مشابه چنین نتایجی را اوسبورنه و پیت  )24بهدسقت
آوردند .این محققین نشان دادند کاربآد صابون ای حشآهک سه روز
بعد از ر اسقازی کنقه یقکاریآ  P. persimilisارقآات مرقآی روی
جاعیت این دیان طبیعی ندایقت و از طغیقان جاعیقت کنقه تقارتن
دونقطهای جلوییآی ناود .از آنجقاییکقه توانقایی کنتقآ کنقه قای
ییا خوار با استفاده از کنه ای یکاریآ در محصوالت مختلف اربقات
یده است  25 23و  .)37لذا آفتک ای انتخابی میتوانند یقآایط
مناسققبی را بققآای اسققتفاده ازمققان ر اسققازی یققکاریآ ا و کققاربآد
تآکیبات ییا ی بآای کنتآ کنه تارتن ایجاد ناایند .تعقداد زیقادی از
مطالعات مزرعهای که تآکیقب کنقه یقکاریآ  P. persimilisو آفقت
ک ای انتخابی را بآای کنتآ کنقه تقارتن بآرسقی کقآدهانقد ایقن
موضوع را به اربات رساندهاند که تلفیق ،ر اسقازی دیقان طبیعقی و
استفاده از آفتک انتخابی نسبت به کاربآد آکدام از این عوامل بقه
صورت جدایانه کقارایی بقاالتآی دارد  .)9در ایقن تحقیق ،دو آفقت
ک  -کنهک از دو یآوه مختلف مورد بآرسی قآار یآفتند؛ اما آ دو
تآکیب به کار بآده یده به طور معنیداری جاعیقت کنقه تقارتن روی
دادند .آفتک سیآینو با توجه به دوام ارآ طوالنیتآ
لوبیا را کا
در یآایط مزرعهای و اچنین سایت کاتآ بآای یکقی از مهاتقآین
دیانان طبیعی این آفت مهم میتواند یزینه جایگزین مناسبی بقآای
تآکیبات ییایایی در مزارع لوبیا باید .با توجه بقه مقورآ بقودن سقایآ
روش ای کنتآ از جاله ر اسازی کنقه قای یقکاریآ و اسقتفاده از
ارقام مقاوم  38و  )39تلفی ،حشقآهکق ییقا ی سقیآینو بقا ایقن
روش ا میتواند باعث کنتآ مؤرآتآ کنه تارتن یود.
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