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 چکیده

باشد. در بررسی حاضر فرنگی میمهم و کلیدی گوجهت آف Meyrick  Tuta absolutaفرنگیپره مینوز گوجهشب

Tondexir)کش گیاهی تنداکسیر ابتدا اثرات کشندگی حشره
Avaunt)کش شیمیایی ایندوکساکارب و حشره (®

® )

( دو ترکیب ذکر LC30در آزمایش دیگری اثرات غلظت زیرکشنده )بررسی قرار گرفت. مورد روی تخم این آفت 

( برای زیست Potter towerدول زندگی این آفت بررسی شد. از دستگاه برج پاشش )شده روی پارارمترهای ج

ای، آزمایشی با سه تیمار و همچنین به منظور بررسی تاثیر ترکیبات ذکر شده در شرایط مزرعه ها استفاده شد.سنجی

ر شرایط آزمایشگاهی د انجام شد. 6931و  6931طی دو سال زراعی تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی چهار 

ترکیبات  LC50داشت. میزان  T. absolutaندوکساکارب برای تخم یکش تنداکسیر سمیت باالتری نسبت به احشره

نده ترکیبات ذکر شده به طور کشغلظت زیر ورد شد. آام برپیپی 6/6693ام و پیپی 3/791ذکر شده به ترتیب 

و  شفیرگیالروی، های جنینی، ثیر قرار دادند. طول دورهتحت تا های جدول زندگی این آفت راداری آماره معنی

نرخ داری باالتر از تیمار شاهد بود. ( در تیمار تنداکسیر به طور معنیTPOPگذاری )پیش از تخم طول کل دوره

. کمترین (P<0.05تر از تیمار شاهد بود )داری پایینها به طور معنیکش( در تیمار حشرهrmذاتی افزایش جمعیت )

روز( در تیمار  T( )91/93ترین طول دوره یک نسل )بر روز( و طوالنی λ( )601/6میزان نرخ متناهی افزایش جمعیت )

چنانچه در  ،کشی تنداکسیر باالتر از ایندوکساکارب بوددوام اثر حشره ایدر شرایط مزرعهتنداکسیر مشاهده شد. 

فرنگی در قطعات تخم و الرو مینوز گوجه در درصد تلفات ایجاد شده ،ریک روز پس از تیماوبرداریهای بیستنمونه

نتایج به طور کلی از قطعات تیمار شده با ایندوکساکارب بود.  باالترداری کش به طور معنیتیمار شده با این حشره

تواند دارد و میفرنگی کش گیاهی تنداکسیر اثرات کشندگی و زیرکشندگی باالیی برای مینوز گوجهنشان داد حشره

 .مطرح باشد( IPM)های احتمالی در برنامه مدیریت تلفیقی این آفت به عنوان یکی از گزینه

 کشی، زیست سنجیجدول زندگی، دوام اثر حشره، تنداکسیر، ایندوکساکارب، Tuta absoluta: هاواژهکلید

 

 مقدمه

Lycopersicum esculentum Millerفرنگیگوجه

است.1یسوالناسهوتیرههاایدولپهیبهراستهمتعلقگیاهی

                                                           
1- Solanaceae 

 گیاه سودآاين و مهمترين از محصوالتيکی ورترين

 استکه صیفی باال ارزشغذايی دلیل ازبه بسیاری در

Bhatia et al., 2004)شودکشتمیمناطقجهان طی(.
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گیا اين رشد، قرارفصل مختلفی آفات حمله مورد ه

می که گوجهگیرد فمینوز  Tuta absolutaرنگی

Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae)از يکی

 ,.Tumuhaise et alست)ااينمحصولاتفمهمترينآ

2016 برای(. بااليی فیزيولوژيکی توانايی آفت اين

درشرايطنامسا بقا جملههوایدمحیطیازعسازگاریو

حاره گرم مناطق و سرد دارد. بهای مربوط خسارت

بافتالروهای از که است قبیلآفت از گیاه نرم های

تمامیمراحلدرهابوتههاوقسمتهایهوايیها،میوهبرگ

اينآفتمیزانخسارتناشیاز.کنندرشدیگیاهتغذيهمی

 ,.Desneux et al)رسدنیزمیدرصد81-111گاهیبه

2010).

آفتروش اين کنترل برای استفاده مورد رايج های

ب میبیشتر شیمیايی ترکیبات از استفاده پايه باشد.ر

حشره طیفوسیعیاز از درکشاورزان کشهایثبتشده

کننداماطولفصلزراعیبرایکنترلاينآفتاستفادهمی

تکرار مرتبه چندين نسل، تداخل داليل به موارد اغلب

برایهاکشاستفادهغیراصولیازحشرهسمپاشینیازاست.

اينکنترلاين بهگسترشمقاومتدر توفآآفتمنجر

 مضر باقیمانده میوههاکشحشرههمچنین استدر شده ها

(Siqueira et al., 2000.) منظور اين کاربردبرای

کشحشره طبیعی جايگزهای عنوان برایبه مناسب ين

سنتزیکشحشره های جهتمی، مناسبی راهکار تواند

ايننشاندادهشدهاستکهازيرپرهمزبورباشد.کنترلشب

وموجوداتهاخطراتکمتریبرایپستاندارانکشحشره

ازطرفیهنگامLópez et al., 2005غیرهدفدارند) .)

کشبايستیاثراتباقیماندهسمومنیزدرنظرانتخابحشره

کناستپسازقرارممگرفتهشودزيرابرخیازحشرات

بمانندشندهکهایزيرغلظتگرفتندرمعرض سمومزنده

 Stark)هایزيستیآنهاتحتتاثیرقرارگیردولیويژگی

et al., 2007; Ahmad et al., 2013a.)شناسیسم

آزمايش رویجدولدموگرافیکيا هایارزيابیسموم

 برای مهمی ابزار حشرات تحلیلزندگی و تجزيه

تاريخچه از استفاده با حشرات زندگی هایآمارهکامل

مرگ پارامترهای زندگی، استجدول عمر طول و ومیر

(De Franca et al., 2017.)شناسیبهدلیلاينروشسم

يک زندگی تاريخچه از جامعی تصوير نمودن فراهم

دقیق اطالعات يکحشره، کلی تاثیر مطالعه برای تری

ترکیبسمیرویجمعیتحشرهدرمعرضقرارگرفتهرا

می .(Stark and Wennergren, 1995)کندفراهم

مانده زنده افراد در سمی اثرات برخی درچراکه که ای

معرضغلظت زيرکشنده کشحشرههای گرفتهها اندقرار

 ,.Kakde et al)شوندپسازرسیدنبهسنبلوغنمايانمی

اين(2014 نسبتحساسیتپايیناثراتسمیشامل. نرها

ماده جنسی فرمونهای )به  ,Holscher and Barrettها

2003( مثل تولید در اختالل ،)Myers and Hull, 

(،دورهپیشازStark et al., 1992(،تفريختخم)2003

( نتاج در جهش و (،Stark and Banks, 2003بلوغ

 Stark and Rangus 1994; Ahmadکاهشطولعمر)

et al., 2015(زادآوری،)Liu and Trumble, 2005)

باشند.(میAhmad et al., 2013bوباروری)

اگزاديازينحشره1ايندوکساکارب گروه از هاکشی

 اثرات که است بااليی کشندگی آروی برگخوارفات

سبزيجات،درختانمیوه،پنبه،غالتوذرتدارد.يکیاز

استکهباعثآنويژگیهایکلیدیاينترکیبنحوهاثر

(.Wing et al., 2000شود)بلوکهشدنکانالسديممی

فلفلحشره عصاره پايه بر طبیعی ترکیب تنداکسیر کش

در برایکنترلهایقبلیبررسیاستکه را کارايیخود

Phylocnistis citrella Stainton(Amiri-Besheli, 

2009 و )Tetranychus urticae Koch (Kabiri 

Raeisabad and Zaree, 2017)است داده از.نشان

                                                           
1- Indoxacarb 
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 سمیت گونهطرفی برخی برای ترکیب دشمناناين های

(.Kabiri Raeisabad, 2012طبیعینیزپايینبودهاست)

 ;Smedt et al., 2016برخیتحقیقاتاثراتکشندگی)

Sallam et al., 2015کشندگی(وزير(Nozad-Bonab 

et al., 2017; Esmaily et al., 2015 هایکشحشره(

T. absolutaفرنگیجهمینوزگوجمعیتمختلفراروی

عنوانمثالاند.بررسیکرده Sohrabi et al. (2015)به

حشره کشندگی آبامکتینکشاثرات امامکتین1های ،

استامی4بنزوات مراحل3پرايد، روی را ايندوکساکارب و

گوجه مینوز نشانمختلفرشدی و کرده بررسی فرنگی

کمت تخم مرحله و بیشترين الروی مرحله ريندادند

آفت به را همچنینکشحساسیت داشتنند. مذکور های

ترتیبکشحشره به ايندوکساکارب و آبامکتین های

در داشتند. آفت اين برای را سمیت کمترين و بیشترين

غلظتزيرکشند ديگری تحقیق حشرهLC30)ه هایکش(

هایطولعمر،ايندوکساکاربوامامکتینبنزواتفراسنجه

شفی وزن شفیرگیباروری، و الروی دوره طول و رگی

گوجه معنیمینوز طور به را قرارفرنگی تاثیر تحت داری

حاضراثراتپژوهشرد .(Esmaily et al., 2015)دادند

زير و کشندگی حشرهتنداکسیرکشندگی همراه کشبه

 روی ايندوکساکارب شرايطT. absolutaشیمیايی در

قرارگرفت.ایموردبررسیآزمايشگاهیومزرعه



 هامواد و روش

 گیاه میزبان کاشت

گوجه گیاه میزبان عنوان به مینوزپرهشبفرنگی ی

گوجه شT. absolutaفرنگی بذورپرورشداده ابتدا د.

گوجه گیاه سینیCh-Falatرقمفرنگی نشادرون ءهای

                                                           
1- Abamectin 

2- Emamectin benzoate 

3- Acetamipride 

 

شدند کاشته ورمی. خاکبرگ، پیتماس، کمپوستواز

پسازرشدپرلیتبهعنوانبستر کاشتنشاءاستفادهشد.

وزمانیکهقطرساقهآنهابهرنگبنفشمتمايلشدوهانشاءن

رسیدگیاهچه برگی هشت مرحله به نندها بههاشاء،

گلدان قطر به پالستیکی شدند.41های منتقل سانتیمتر

داریشدند.هانگههادردمایاتاقتارشدکاملبوتهگلدان

 فرنگیگوجهپرورش مینوز 

گوجه مینوز اينکلنیاولیه به آلوده مزارع از فرنگی

آفتدرشهرستانبهشهرجمعآوریوبهآزمايشگاهمنتقل

تعداد درادامه جهتتخمريزیکاملهعددحشر11شد.

قفسه فرنگیهایگوجهحاویگلدانهایپالستیکیدرون

 شدانتقالداده ازمخلند. استفاده آبوطحشراتکاملبا

ساعتاززمان42باگذشتدرصدتغذيهشدند.11عسل

برگ جداسازیرهاسازی، تخم حاوی برایهای و شده

 هامورداستفادهقرارگرفتند.سنجیزيست

 های مورد استفادهکشحشره

ح تحقیق حشرهدر از تنداکسیراضر گیاهی کش

Tondexir®حشره ايندوکساکاربو شیمیايی کش

Avaunt®خصوصیاتسنجیایزيستبر شد. استفاده ها

ارايهشدهاست.1ترکیباتمورداستفادهدرجدول

 سنجی در شرایط آزمایشگاهیهای زیستآزمایش

 T. absolutaاثرات کشندگی روی تخم  -الف

مورد ترکیبات کشندگی اثرات بررسی منظور به

تخم از تحقیق، در استفاده T. absolutaهایيکروزه
استفا شد. منظورده به مقدماتی آزمايش يکسری ابتدا

41تا41هاباحداقلتلفاتبدستآوردنمحدودهغلظت

 تلفات حداکثر و 81درصد تخم81تا روی هایدرصد

گوجه نتايجمینوز براساس سپس گرفت. انجام فرنگی

صورت آزمايش به اصلی  غلظت هفت مقدماتی،

( شدند انتخاب (.Robertson et al., 2007لگاريتمی



 28 ...تنداکسیرگیاهیکشحشرهزيرکشندگیوکشندگیاثرات:آبادکبیریرئیس

 های مورد استفاده در تحقیقکشحشره -6جدول

Table 1. Insecticides used in research 
Common name Trade name Chemical group Formulation RFC

*
 (ppm) Company 

tondexir Tondexir
® Biorational 

insecticide 
EC 1500 

Kimia 

Sabzavar 

 

indoxacarb Avaunt
® 

Oxadiazine SC 15% 2000 Aria Shimi 
*
Recommended field concentration 

آزمايش درنظرگرفتنغلظتهفتاينهاینهايیبا با و

غلظت شد. انجام شاهد ازتیمار استفاده مورد های

411،483،777،883،1111،1123،تنداکسیرکشحشره

امپیپی1311و 711ايندوکساکاربکشحشرهو ،821،

بهاينپیپی4111و1111،1411،1211،1727 امبودند.

عددتخمبرایهرتیماردرنظرگرفتهشد.41منظورتعداد

آرامیتوسطقلمتخم به هایديسکمویظريفرویها

برگ برگی شدند. داده قرار پتری ظروف به ایشیشهها

یزانبااستفادهازدستگاهبرجپاششبهمشدهوسپسمنتقل

هایفوقتیمارشدند.میکرولیترازهرکدامازغلظت111

 شد. استفاده آبمقطر از شاهد تیمار دربظروفبرای

ادامه در و شد تورینازکپوشانده با پتریجهتتهويه

 دمای با ژرمیناتور به 41±4ظروف ،سلسیوسدرجه

 نسبی 41±1رطوبت نوری دوره و ساعت14:8درصد

روشن از)تاريکی: گذشتششروز با شدند. منتقل ايی(

هایتفريخشدهوظروفبررسیوتعدادتخمتیمار،زمان

پنجمرتبهاينآزمايشوثبتشد.شمارشتفريخنشده ها

تکرارشدند.

 هاکشحشره (LC30) زیرکشنده اثرات غلظت -ب

 T. absolutaجدول زیستی  پارامترهایروی 

اسا زيستبر آزسنتايج مايشگاهیسنجی ، غلظتاثر

هاکشحشرههرکدامازمربوطبهتخم(LC30)کشندهزير

های.غلظتمربوطهمورداستفادهقرارگرفتدرآزمايشات

LC30 از استفاده وحشرهمورد تنداکسیر کش

ترتیب 2/744ايندوکساکارببه بودند.پیپی3/884و ام

 111تعداد صورت به تخم انفرادیعدد هر برگروی

ها،فرنگیقراردادهشد.بهمنظورحفظطرواتبرگگوجه

پنبهآغشتهبهآبقراردادهشدهوندرهاآنانتهایدمبرگ

ایبهقطرهایشیشهبهصورتمجزادرونپتریوهربرگ

مشابهآزمايشاثراتمترمنتقلشد.درادامهسانتی1دهانه

هایباغلظتفرنگیهایگوجهبرگکشندگی،هرکداماز

 و شده تیمار پتریمذکور گذاشتهدرون آزمايش های

 پتریشدند. سپس به ژرمیناتورها دمای درجه41±4با

سلسیوس نوری41±1رطوبتنسبی، 14:8درصدودوره

گذشتششساعت با شدند. منتقل روشنايی( )تاريکی:

تیمار زمان از تخم،روز از ظروفالروهایحاصل به ها

جد شدپتری منتقل يد ظروف دمایند. با ژرمیناتور به

درصدودوره41±1،رطوبتنسبیسلسیوسدرجه4±41

)تاريکی:روشنايی(منتقلشدند.الروهاساعت14:8نوری

فرنگیتغذيهشدندتامراحلهایتازهگوجهروزانهبابرگ

شوند. تبديل کامل حشره به و طیکرده را رشدیخود

تخم، دوره بهالطول تیمار هر برای شفیرگی و روی

 تعداد همچنین ثبتشد. شفیره41صورتجداگانه عدد

ازترازوی)يکروزه( استفاده برایهرتیمارانتخابوبا

دقت با )11/1حساسديجیتالی  ,.Sartorius Incگرم

Edgewood, NY, USAکاهش میزان تا شدند وزن )

غلظت از ناشی موزن ترکیبات استفادهزيرکشنده ورد

 مشخصشود. تعداد ادامه حشرات41در اين از جفت

جمع مادهکامل، وبهصورتيکجفتنرو آوریشده

توری با آن درب که مصرف يکبار لیوان يک درون

آبعسل به آغشته محتویپنبه و بود شده %11پوشانده

لیوان اطراف گرفتند. قرار آلومینیومیبود، فويل با ها
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فرنگیدودرونهرلیوانقطعهبرگتازهگوجهپوشاندهش

قراردادهشدتاموجبجلبوتخمريزیحشراتگردند.

کمکآسپیراتورازظروفگرفتهشدهوروزانهحشراتبه

تعدادتخمهایجديدمنتقلمیلیوانبه هایگذاشتهشدند.

شدهبرایهرفردمادهتازمانمرگبهصورتروزانهثبت

 در گیرد.شدتا قرار استفاده محاسبهجدولزندگیمورد

طولعمرحشراتکاملگذاریوطولدورهپیشازتخم

هرتکراربهصورتجداگانهثبتمربوطبههرتیمارودر

تحتتاثیر.شد تمامیمراحلآزمايشبرایحشراتیکه

بهعنوانشاهدازکشحشره انجامشدتا نگرفتندنیز قرار

استف آن دادهنتايج از ادامه در گردد. بهاده حاصل های

فر بررسی مینوزاسنجهمنظور زيستی جدول های

فرنگیبهشرحزيراستفادهشد.گوجه

1نرخناخالصتولیدمثل
 

   

 GRR= x 

4نرخخالصتولیدمثل



 R0= xmx

3نرخذاتیافزايشجمعیت

 

  1= 
-rx

Lx mx

  2نرخمتناهیافزايشجمعیت

     λ= e
r

        1مدتزماندوبرابرشدنجمعیت

  DT= 

4متوسطمدتزمانيکنسل

 T=  

                                                           
1- Gross reproductive rate 

2- Net reproductive rate 

3- Intrinsic rate of increase 

4- Finite rate of increase 

5- Doubling time 

6- Mean generation time 

 ایمزرعه سنجی در شرایطهای زیستآزمایش

مساحتتقريبیآزمايش آزمايشیبه يکمزرعه در ها

31º13ʹ11ʺهکتاردرمنطقهبهشهر)باعرضجغرافیايی4/1

جغرافیايیشرقی طول سال21º34ʹ31ʺو طی شمالی(

سازیزمینعملیاتآمادهانجامشد.1317و1314زراعی

شخم )شامل کودپاشی در411زدن، ازته کود کیلوگرم

ديسکه تشکیلجویوکتار(، و تسطیح مرزبندی، زنی،

فروردين در شد.پشته انجام قالبطرحآزمايشماه در ها

 انجامبلوک تکرار چهار و تیمار سه با تصادفی کامل

 شامل آزمايش مورد تیمارهای گرفت. 1111تنداکسیر

ايپیپی نام، )آّبپیپی4111دوکساکارب شاهد و ام

درفروردينماههرسالفرنگیرهایگوجهبذد.دنپاشی(بو

درخزانهواقعدردانشگاهعلمیوکاربردیمرکزآزمايشی

بهکهارتفاعنشاءبهشهرکشتشدندوپسازآن تا11ها

هایآزمايشیدرمزرعهاصلیمتررسیدبهکرتسانتی11

31هايیبهعرضرویپشتهفرنگیانتقاليافتند.گیاهگوجه

هاتربهصورتدورديفهکشتشد.فاصلهبینرديفسانتیم

 هم بود71از 81)تعدادسانتیمتر کرت( هر در .بوته

آبیاریباتوجهبهدمایهواوهمچنیننیازآبیگیاهانهر

يک هفته میزان به ازته کوددهی)کود شد. انجام 111بار

وجینعلف و درهکتار( مرحلهکیلوگرم دو هایهرزدر

ششبرگکاملوگلدهیانجامشد.پسازاينکهرشدی

گوجهبوته بهفرنگیهای توجه )با شدند آلوده مینوز به

بهصورتطبیعیبههاآفتدرمنطقهآزمايشی،بوتهوجود

سم عملیات شدند( آلوده انجاممینوز مزرعه در پاشی

با1317تیر17و1314تیر8پاشیدرگرفت.عملیاتسم

 سماستفاده صورتاز معمولی سرالنس و پشتی پاش

نمونه گرفت. جمعیتآفت از نوبتبرداری يکهایدر

 از قبل بیستوپاشیسمروز و چهارده هفت، يکوسه،

سم پساز روز گرفت. انجام واحدپاشی تحقیق اين در

نمونه بوته يک هرفرنگیگوجهبرداری در شد. انتخاب
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بو،بردارینمونهمرتبه کرتچهار چهار يکاز هر از ته

تیمار(درمجموعشانزدهبوتهبرایهر)تیمارمربوطبههر

بهطورتصادفیباحرکتزيگزاگدرمزرعهانتخابشده

ذره از استفاده با 20Xبیندستیو تخمتعداد، تعدادها و

شمارشويادداشتشدندگیاهالروهایزندهبهازایيک

(Fathi and Behroo-Benamar, 2015).

 هاتجزیه و تحلیل داده

داده تجزيه از کردنقبل نرمال منظور به ها

واريانس دادهغیريکنواختی تبديل از ها log (x+2)ها

 شد. استفاده LC30مقادير  ،LC50 LC90و  .Tتخم

absoluta روش باFinney(Finney, 1971)به و

زيهپروبیت،تج14نسخهSPSSاستفادهازنرمافزارآماری

بااستفادهاز1شاخصسمیت.(IBM Corp, 2007)شدند

.(Sun, 1950)محاسبهشدSunفرمول

TI= ( )×100 

ويژگیداده به هایمربوط T. absolutaهایزيستی

تخم از حاصل زيرکشندههای غلظت با شده تیمار

شرايطکشحشره در ايندوکساکارب و تنداکسیر های

گاهیدرقالبطرحکاملتصادفیبااستفادهازنرمآزمايش

جدول SASافزار پارامترهای همچنین شدند. تجزيه

شامل GRR،R0زندگی ،rm ،λ ،T اساسDTو بر

Carey, 1993کری)هایارائهشدهتوسطروش وچی(

(Chi, 1998)افزاروبااستفادهازنرمExcelمحاسبهشده

 Maia)دارشدندکنايفتکرارجشبااستفادهازروو

et al., 2000.)درقالبطرحکامالًهایحاصلهدادهسپس

تصادفیتجزيهواريانسشدندودرصورتوجوداختالف

بندیشدند.داربااستفادهازآزمونتوکیگروهمعنی

هااهایمربوطبهتراکمتخمدادهایدرآزمايشمزرعه
هاایدرهارياکازساالفرنگایوالروهایمیناوزگوجاه

کامالبهطورجداگانهدرقالبطرحبلاوک1317و1314

                                                           
1- Toxicity Index 

تصادفیباسهتیماروچهارتکرارتجزياهوارياانسشادند.
هابااستفادهازآزمونتاوکیدراختالفاتبینمیانگینداده

 ,SAS Instituteسطحاحتمالپانجدرصادمقايساهشاد)

ازسمومبااساتفادهازدرصدتاثیرهريکدرادامه(.2005

 Henderson andتیلیتونتعیینگرديد)-فرمولهندرسون

Tilton, 1995.)
 {[(Ca×Tb)÷(Cb× Ta)] -1}× 100=درصدتلفات

فرمول اين ت=میانگینTbدر قطعه آفتدر یمارتعداد

بعدیمارتعدادآفتدرقطعهتیانگین=مTaيش،قبلازآزما

آفتدرقطعهشاهدقبلازتعدادیانگین=مCbيش،ازآزما

یانگینتعدادآفتدرقطعهشاهدبعداز=مCaويشآزما

می افزار.باشدآزمايش نرم از استفاده با Excelنمودارها

(Ver. 2010).ترسیمشدند

 

 نتایج

 T. absolutaروی تخم  اثرات کشندگی

هایزيستسنجیرویتخمنتايجتجزيهپروبیتداده

T. absoluta در 4جدول است. شده کشحشرهارايه

 سمیت تنداکسیر 3/1گیاهی حشرهبرابر به کشنسبت

اربايندوکساک روی میزان آفتداشت. اين LC50تخم

 ترتیب به شده ذکر 1/873ترکیبات امپیپی1/1131و

شدآبر ورد (4)جدول دادن. قرا نظر مد با سموم مقايسه

 مبنای بر سمیت نشانLC50شاخص نیز سمیتها داد،

 )شاخصسمیت ايندوکساکارب111تنداکسیر از بیشتر )

(بود.71/74)شاخصسمیت

ها روی کشحشره (LC30اثرات زیرکشندگی )

 T. absolutaپارامترهای جدول زیستی 

واريانسداده پیشنتايجتجزيه دوره هایمربوطبه

ارايهشدهاست.طول3درجدولT. absolutaازبلوغ

ترازداریپايینینیدرتیمارشاهدبهطورمعنیدورهجن

حشره تیمار )دو بود (.4Fو111/1P=;18/7=17کش
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 و ایندوکساکارب تنداکسیر LC30های تیمار شده با غلظت حاصل از تخم T. absolutaدوره رشد و نمو مراحل مختلف   -9جدول 
Table 3. Developmental times of different stages of T. absoluta when eggs were treated with LC30 of tondexir 

and indoxacarb 

Stages 
Treatment 

Unexposed Indoxacarb Tondexir 

Egg  6.87±0.10 b 7.54±0.21 a 7.87±.20 a 

1
st
 Instar 3.87 ± 0.09 b 4.14±0.15 b 4.87±0.11 a 

2
nd

 Instar 3.09 ± 0.07 b 3.41±0.10 b 3.95±0.17 a 

3
rd

 Instar 2.15±0.13 b 2.47±0.14 ab 2.87±0.12 a 

4
th

 Instar 3.28±0.07 b 3.73±0.18 b 4.36±0.14 a 

Pupa 10.67±0.12 b 10.91±0.26 b 12.62±0.28 a 

APOP
1 

1.35±0.10 a 1.70 ± 0.17 a 1.85±0.19 a 

TPOP
2 

31.15±0.33 c 33.90±0.54 b 36.50±0.47 a 

Mean number of eggs  (per female) 114.85±1.35 a 108.45±1.06 b 104.7±1.08 b 
1
Adult preovipositional period; 

2 
Total preovipositionalperiod. Means (±SE) in each row with the same letter do not 

differ statistically when compared by Tukey's HSD test (P> 0.05). 

تنداکسیرطوالنی تیمار به مربوط الروی دوره طول ترين

=1111/1Pکهبینطولدورهالروسنيک)درحالیبود.

سن،(4Fو1111/1P=;11/11=17سندو)،(4Fو17=41/17;

 4Fو1118/1P=;17/7=17)سه )( چهار سن =111/1Pو

تخم4Fو17=44/12; در حشرهه( با شده تیمار کشای

 ايندوکساکاربو مشاهدهاختالفمعنیشاهد آماری دار

 میانگیندادهنشد. شفیرگیمقايسه دوره طول نشانداد ها

معنی طور به تنداکسیر تیمار تیماردر از باالتر داری

( بود شاهد و (.4Fو111/1P=;21/41=17ايندوکساکارب

کشحشره های در مطالعه ازمورد پیش دوره طول

APOPگذاری)تخم دارینداشتندوبههمراهتاثیرمعنی(

گرفت قرار آماری گروه يک در =181/1P)ندشاهد

4Fو17=21/4; اما تخم(. از پیش دوره کل گذاریطول

(TPOP طور( به ايندوکساکارب و تنداکسیر تیمار در

بودمعنی شاهد تیمار از باالتر =111/1P)داری

هایگذاشتهمیانگینتعدادتخمکهدرحالی(.4Fو17=81/33;

درتیمارشاهدبهطورمعنی بهازایهرفردماده داریشده

(.4Fو111/1P=;11/11=17کشبودباالترازدوتیمارحشره

زيرغلظت حشرههای تندکشکشنده وهای اکسیر

طورمعنی به شفیرهايندوکساکارب وزن بر تاثیرهداری ا

گذاشتند (1)شکل بیشترين. تیمارچنانچه در شفیره وزن

( تیمارمیلی17/2شاهد در شفیره وزن کمترين و گرم(

هاگرم(مشاهدهشد.هرچندوزنشفیرهمیلی3/3تنداکسیر)

کشايندوکساکاربنیزبههایتیمارشدهباحشرهدرتخم

معنی پايینطور )داری بود شاهد تیمار از =111/1Pتر

(.4Fو17=71/74;

 T. absolutaهای زیست سنجی روی تخم تجزیه پروبیت داده -2جدول 

Table 2. Probit analysis of bioassay data on eggs of T. absoluta 

Pesticide Total 
LC30 (ppm) 

CL
* 

LC50 (ppm) 

CL 

LC90 (ppm) 

CL 

Slope 

(±SE) 

ᵪ
2 

(df) 

p-

value 

Toxicity 

index
**

 

Relative 

potency 

Indoxacarb 800 
886.3 

(824.6 - 940.7) 

1139.1 

(1082.7 - 1196.6) 

2103.2 

(1927.3 - 2354.7) 

4.81 

(±0.36) 

3.61 

(5) 
0.60 76.71 1.30 

          

Tondexir 800 
726.4 

(690.2 - 757.7) 

873.9 

(842.6 - 906.1) 

1373.1 

(1283.4 - 1499.9) 

6.53 

(±0.50) 

6.06 

(5) 
0.30 100 - 

*Denote confidence limit 

**Toxicity index and Relative potency based on LC50 
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 های تیمار شده با غلظت زیرکشنده تنداکسیر و ایندوکساکارب حاصل از تخم T. absolutaهای وزن شفیره -6شکل 

Figure 1. Pupal weight (mg) of T. absoluta emerged from treated eggs with sublethal concentration of 

tondexir and indoxacarb 

 

 تیمارهایمختلفدرتخمروند در گذاریحشراتماده

تخم4شکل تعداد بیشترين است. شده داده درگذارینشان

روزپسازظهورحشراتبالغپنجتادوتمامیتیمارهادرفاصله

 تخمصورتگرفتو تیمارشاهدطولدوره 11)گذاریدر

بود.(وزر17ايندوکساکاربوتنداکسیر)تیمارروز(بیشتراز

فراسنجه به مربوط جمعیتمقادير رشد  .Tهای

absolutaتخم از غلظتحاصل با شده تیمار هایهای

حشره حشرهزيرکشنده و تنداکسیر گیاهی کشکش

 جدول در ايندوکساکارب است.2شیمیايی شده ارايه

ناخالص نرخ )گرچه مثل درGRRتولید شاهد( تیمار
 

 
 های تیمار شده با غلظت زیرکشنده تنداکسیر و ایندوکساکاربحاصل از تخم T. absolutaگذاری روند تخم -2شکل 

Figure 2. Egg-laying process of T. absoluta emerged from treated eggs with sublethal concentration of 

tondexir and indoxacarb 
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 های تیمار شده با غلظت زیرکشنده تنداکسیر و ایندوکساکاربتخمحاصل از  T. absolutaپارامترهای جدول زندگی  -4جدول 
Table 4. Life table parameters of T. absoluta emerged from treated eggs with sublethal concentration of tondexir 

and indoxacarb 

Treatment 
Parameters 

A 
     

GRR R0 rm λ T DT 

Unexposed 64.242 ± 2.803 a 57.425 ± 0.856 a 0.116±0.001 a 1.123±0.001 a 34.665±0.424 b 5.932±0.70 c 

Indoxacarb 61.271 ± 1.204 a 54.225 ± 0.674 b 0.108±0.002 b 1.114±0.002 b 36.786 ±0.789 b 6.385±0.134 b 

Tondexir 60.145 ± 2.617 a 52.351± 0.685 c 0.100±0.001 c 1.105±0.002 c 39.365 ±0.689 a 6.893 ±0.135 a 

       

df between 

groups 
2 2 2 2 2 2 

df total 57 57 57 57 57 57 

F 1.39 11.91 18.05 18.12 12.92 16.63 

P- value <0.2579 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
A 

Gross reproductive rate (GRR) (offspring per female), net reproductive rate (R0) (offspring per female), intrinsic rate of 

increase (rm) (per day), finite rate of increase (λ) (per day), mean generation time (T) (day) and time requirement to double 

in number (DT) (per day). Means (±SE) in each column with the same letter do not differ statistically when compared by 

Tukey's HSD test (P> 0.05). 

 

 باالتر ازلحاظآماریاينحشرهازدوتیمار کشبوداما

معنی )اختالف نبود نرخ4Fو4171/1P=;31/1=17دار .)

( مثل تولید جمعیتR0خالص در با( شده تیمار های

تنداکسی زيرکشنده بهغلظت پايینطورمعنیر ازداری تر

( بود ايندوکساکارب و شاهد =1111/1Pتیمار

(.کمترينمیزاننرخذاتیافزايشجمعیت4Fو17=11/11;

(rmدرحشرات)غلظتهایحاصلازتخم با تیمارشده

( شد مشاهده تنداکسیر روز111/1زيرکشنده دربر )

ايندوکسحالی تیمار شاخصدر اين میزان ورکااکه ب

 ترتیب به 118/1شاهد بودماده114/1و /روز

(1111/1P=;11/18=174وFنرخمتناهیافزايشجمعیت.)

کهبیانگرمیزانافزايشجمعیتهرروزنسبتبهروزقبل

داریباالترازدوتیماراستدرتیمارشاهدبهطورمعنی

)حشره بود و4Fو1111/1P=;14/18=17کش کمترين .)

د طول شاهدوربیشترين تیمار در ترتیب به يکنسل ه

تنداکسیر)44/32) و  هر34/31روز( مشاهدهشد. روز(

و ايندوکساکارب تیمار دو شاخصبین اين میزان چند

معنی )شاهد نبود مدت4Fو1111/1P=;14/14=17دار .)

برا بیشتری مینوززمان جمعیت شدن برابر دو ی

)گوجه تنداکسیر تیمار در به81/4فرنگی نسبت روز(

( ايندوکساکارب )38/4تیمار شاهد و روز(13/1روز(

.(4Fو1111/1P=;43/14=17نیازبود)

 ای سنجی در شرایط مزرعههای زیستنتایج آزمایش

درشرايطمزرعهایودرنمونهبرداريهایسهروزپساز

درتیمارشاهدT. absolutaهاوالروهایتراکمتخم،تیمار

داریباالترازتیمارايندوکساکاربوتنداکسیربودعنیبهطورم

تراکمتخم3)شکل اما بیندوتیمارحشره(. کشهاوالروها

و1314درسال4Fو1111/1P=;13/111=4دارنبود)تخم:معنی

1111/1P=;14/148=44وF سال 1317در الرو: =1111/1P؛

درسال4Fو111/1P=;11/71=4و1314درسال4Fو4=74/31;

اثرحشره1317 گذشتزمانمیزان با کششیمیايیکاهش(.

تریداشت.چنانچهکشگیاهیدواماثرطوالنیيافت.اماحشره

هاوالروهاتراکمتخم،روزپسازتیمار41برداريهایدرنمونه

درهردوسالموردمطالعهدرتیمارشاهدوايندوکساکاربدر

کهتراکممراحلذکردرحالی،گرفتيکگروهآماریقرار

حشره با شده قطعاتتیمار در درشده کشگیاهیتنداکسیر

در4Fو1111/1P=;42/42=4ترينگروهآماریبود)تخم:پايین

؛الرو:1317درسال4Fو1111/1P=;42/41=4و1314سال

1113/1P=;11/44=44وF111/1و1314درسالP=;44/31

(.1317الدرس4Fو4=
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 (B) 6931( و A) 6931ای در سال )به ازای یک گیاه( در شرایط مزرعه T. absolutaها و الروهای میانگین تراکم تخم -9شکل 

Figure 3. Mean density of T. absoluta eggs and larvae (per plant) in field trial during 2017 (A) and 2018 (B) 

 

T. absolutaهاوالروهایتخمتلفاتمیانگیندرصد
کااشتنداکساایرودوحشاارهدرقطعاااتتیمااارشاادهبااا

بارداریدرهاایمختلافنموناهزماانايندوکساکاربطی
دردرصاادتلفاااتذکاارشاادهاساات.بیشااترين1جاادول

درهاردوساالماوردمطالعاهدرT. absolutaهاایتخام
درصاد.برداريهایسهروزپسازتیمارمشااهدهشادنمونه
یردرکاشتنداکساايجادشدهدرتخمتوسطحشارهتلفات
دارینداشتاماابرداریتغییرمعنیهایمختلفنمونهزمان

کششیمیايیچندانباالنبود.چنانچاهمیزاندواماثرحشره
ايجااادشاادهدرقطعاااتتیمااارشاادهباااايااندرصادتلفااات

ازروزپااس41و7،12برداريهااایکااشودرنمونااهحشااره
ايجادشدهتوساطتلفاتترازداریپايینتیماربهطورمعنی

در7Fو1111/1P=;12/47=41کاشتنداکسایرباود)حشره
(.در1317درسال7Fو1111/1P=;24/22=41و1314سال

درقطعاااتتیمارشاادهبااادرصاادتلفاااتمااوردالروهااانیااز
41و12برداريهااایکاشايندوکسااکاربدرنموناهحشاره

داریکاااهشيافااتپااسازتیماااربااهطااورمعناایروز
(1111/1P=;17/11=417وF1111/1و1314درسااااالP=
(.اثاارسااالبااهجاازدرتیمااار1317درسااال7Fو41=14/12;

روزپاسازتیمااراز12هاایباردارینمونهدرتنداکسیرو

(1Fو1118/1P=;11/31=3)T. absolutaجمعیتالروهای
ايجاادشادهتلفاتدارنبودوارهامعنیدرهیچکدامازتیم

کشطیدوسالماوردآزماايشاخاتالفتوسطدوحشره
دارآماریرانشاننداد.معنی
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های تنداکسیر و ایندوکساکارب در کشتیمار شده با حشرهدر قطعات  T. absolutaخطای استاندارد( ±)تلفاتمیانگین درصد  -1جدول 

 ایآزمایش مزرعه

Table 5. Mean mortality % (±SE) of T. absoluta treated with tondexir and indoxacarb in field trial* 

Pesticides 

Day after 

treatment 
 

Stage 

Egg 
 

Larvae 

2017 2018 2017 2018 

Tondexir 

3 78.64 ± 3.16 
a (A) 

81.46 ± 1.95 
a (A) 

 86.68±3.95 
a (A) 

89.56±2.16 
a (A) 

7 74.33± 4.05 
a (A) 

80.01± 2.77 
a (A) 

 86.45±1.96 
a (A) 

87.61±4.84 
a (A) 

14 76.11± 2.31 
a (A) 

80.36± 6.96 
a (A) 

 74.22±1.54 
a (B) 

90.29±2.05 
a (A) 

21 76.36 ± 1.47
 a (A) 

81.41 ± 4.10 
a (A) 

 76.40±3.64 
a (A) 

86.92±5.08 
a (A) 

       

Indoxacarb 

3 78.11 ± 3.45 
a (A) 

83.27 ± 4.86 
a (A) 

 72.17±5.35 
a (A) 

79.68±3.29 
a (A) 

7 37.70 ± 5.95 
b (A) 

33.03± 3.94 
b (A) 

 63.95±5.59 
a (A) 

72.38±2.03 
ab (A) 

14 32.19 ± 2.92 
b (A) 

34.24± 3.47 
b (A) 

 27.88±4.73 
b (A) 

43.55±6.13 
bc (A) 

21 27.94 ± 8.13 
b (A) 

17.49 ± 3.50 
b (A) 

 22.58±7.84 
b (A) 

23.89±6.94 
c (A) 

*Different lowercase and uppercase letters showed significant differences in each column and row respectively (P>0.05). 
 

 

 بحث

حشره سمیت میزان حاضر تحقیق گیاهیدر کش

کششیمیايیايندوکساکاربتنداکسیردرمقايسهباحشره

 تخم روی گرفت.T. absolutaبر قرار بررسی مورد

محدودی نفوذپذيری تخم کوريون سطحی اليه گرچه

آفت به داردکشنسبت شیم،ها مواد از برخی ايییاما

کنندمی عبور آن از نموتوانند و رشد بر ترکیبات اين .

می باعثمرگآن يا و داشته اثراتمضری شوندجنین

(Trisyono et al., 2000 نتايجآزمايشگاهینشانداد(.

بهطوربرایتخمآفتگیاهیتنداکسیرکشحشرهسمیت

گرچهداریباالترازحشرهمعنی کشايندوکساکارببود.

بررسینشدهاستکنونآفتتاسمیتتنداکسیررویاين

بررسی قبلاما بااليییهای ترکیبسمیت اين داده نشان

برای تارتندولکهتخم  Tetranychus urticaeایکنه

Kochدارد(Kabiri Raeisabad and Zaree, 2017).

از بسیاری کشندگیدر اثرات تنها مطالعات

بررسیکشحشره مورد طبیعی دشمنان و آفات روی ها

است. حالیگرفته پیشدر اثراتزيرکشندگیدر بینیکه

هارویآفتقابلاعتمادترازاثراتکشندگیکشاثرآفت

هابهمنظوراستفادهمنطقیاستومطالعهاثراتاينغلظت

( است برخوردار بااليی اهمیت از آنها  Stark andاز

Rangus, 1994; Chen et al., 2016اغلب چراکه .)

کشحشره پساز معرضتجزيهها در مزرعه در کاربرد

فاتهدفوغیرهدفدرآبنابراين.شدنقرارمیگیرند

میهمعرضغلظت ترکیباتقرار اين گیرندایزيرکشنده

(Guedes  et al., 2016; Desneux et al., 2005در.)

ج نتايج به دستیابی منظور به حاضر دوامعتحقیق هر تر

اي زيرکشندگی و کشندگی حشرهاثرات رویهاکشن

فرنگیموردارزيابیقرارگرفت.هایمینوزگوجهتخم

معنیحشره افزايش باعث تنداکسیر گیاهی دارکش

 الروهای و تخم دوره T. absolutaطول افزايششد.

در دگرديسی در تاخیر استبا الرویممکن دوره طول

دورهشفیرگBabu et al., 2000ارتباطباشد) یمینوز(.

روزدر44/14روزدرتیمارشاهدتا47/11فرنگیازجهگو

هایدورهطولربود.درتحقیقمشابهیتیمارتنداکسیرمتغی

ترتیبشفیرگیاينآفتالرویو 14/11ازبه 41/8و

 Bacillusروز)تیمار12/11و71/12روز)تیمارشاهد(تا

thuringiensis(متغیربود)Younes et al ., 2018).در

کشبهکاربردهشدهباعثکاهشحشرهتحقیقحاضردو

بامدنظرقراردادنگذاریمینوزگوجهتخم فرنگیشدند.
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ها،محققانبهکشحشرهکاربردآفاتوارتباطبینطغیان

حشرهاين برخی که رسیدند تخمريزیشکنتیجه ها

تحريکنمی (Vojoudi et al., 2011کنند)حشراترا

حال تخمريزییدر افزايش ديگر محققین برخی که
کارب1 نتیجه غلظترحشراتدر راهایزيرد سموم کشنده

درهروزنشفیره(.Sota et al., 1998اثباتکردند) ها

ترازشاهدبود.داریپايینکشبهطورمعنیحشرهدوتیمار

Esmaily et al.(2015)کاربرد پساز مشابهی نتايج

کشندهتغلظ زيرهای وو بنزوات امامکتین کشنده

اينT. absolutaايندوکساکاربروی بهدستآوردند.

باعث شده برده کار به ترکیب دو دادند نشان محققین

اينآفتشدند.درکاهشوزنشفیرگیوظرفیتباروری

نرخخالصهایمورداستفادهباعثکاهشکشحشره

( مثل گوجهR0تولید مینوز شدند.فرن( تحقیقیگی در

زيرغلظت نرخهای کاهش باعث ايندوکساکارب کشنده

T. absolutaدرتولیدمثلونرخخالصتولیدمثلناخالص

اثراتNozad-Bonab et al., 2017)ندشد چند هر .)

کشگیاهیتنداکسیرتاکنونبررسینشدهزيرکشندهحشره

هایخوداثراتزيرکشندگیامامحققیندربررسی،است

آفاتسا روی را گیاهی ترکیبات بررسیمختلفير

 ;Khan et al., 2007; Barati et al., 2013)اندکرده

Esmaeily et al., 2014). مثال عنوان .Ma et alبه

(2000 داریدررشدوعصارهنیمتاثیرمعنینشاندادند(

الروی سن دومین  Helicoverpa armigeraنمو

(Hübner).داشت

يکیازپارامترهایمهمrmافزايشجمعیتنرخذاتی

هااستکهبهنوبهخودمیزانرشدجمعیتدرتعییننوعو

بیانگرافزايشثباتياافتجمعیتاست.درتحقیقحاضر

درتیمارهایλمقدارشاخصمقداراينپارامتروهمچنین

ترازتیمارشاهدبوددرداریپايینکشبهطورمعنیحشره

                                                           
1- Hormoligosis 

کشباالترحشرهدرتیمارهایTPOPوTهردوکهحالی

دهدکهند.بررسیاينپارامترهانشانمیازتیمارشاهدبود

دنتوانکاربوتنداکسیرمیاهایزيرکشندهايندوکسغلظت

د.نکنترفرنگیرامتوقفياکندرشدجمعیتیمینوزگوجه

تباطردراrmباکاهشTPOPرسدباالتربودنبهنظرمی

 میزاناست. و جمعیت افزايش ذاتی نرخ بین منفی ارتباط

TPOPدرمطالعاتپیشیننیزگزارششدهاست(Jha et al., 

حشره(.2012 بهغلظتزيرکشنده تنداکسیر کشگیاهی

معنی )طور نسل يک دوره طول مینوزTداری )

افزايشداد.گوجه معیارهایفرنگیرا يکیاز اينپارامتر

جدول در خودزندگیمحسوبمیمهم نوبه به که شود

نرخافزايشجمعیتد مستقیمیبر مقدارتاثیر هرچه ارد.

شاخص باشداين هماهنگی،بیشتر خوردن برهم به منجر

اينجهتتاثیراتمنفی از و فنولوژيکدرحشراتشده

(.Croft, 1990کند)درجمعیتايجادمی

روش متفاوگرچه کنترلی مهای برای ینوزتی

میگوجه نظر به استاما شده بهترينفرنگیپیشنهاد رسد

بهجهتحفظو ازسمومکمخطر استفاده روشکنترل،

بیانArno et al. (2009)حمايتازدشمنانطبیعیباشد.

فرنگیاستفادهکردندبهترينروشکنترلکرممینوزگوجه

هایانتخابیاست.کشازشکارگرهاوحشره

شرايط حشرهمزرعهدر نیز سمیتای تنداکسیر کش

گوجه مینوز برای دربااليی چنانچه داشت. فرنگی

71روزپسازتیمار،تلفاتباالیيکوبیستهایبرداری

درجمعیتتخموالرواينآفتايجادنمود. درصدیرا

حشره آزمايشگاهی شرايط نیزدر ايندوکساکارب کش

بااليیبرایمینو درزگوجهسمیتنسبتاً اما فرنگیداشت.

مزرعه شرايط حشرهای اثر دوام ترکیبچندانکشی اين

هاممکنبرخیازحشرهکشباالنبود.تحقیقاتنشانداده

آزمايشگاهی شرايط در آفات برای بااليی سمیت است

شرايطمزرعه در اما باشند باالایايناثداشته راتچندان
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يکنباشد ی. داليل امراز شدنمیاين تجزيه تواند

کشدرشرايططبیعیودرنتیجهکاهشکارايیآنحشره

(.دواماثرEijaza et al., 2015برایحشراتآفتباشد)

کشیايندوکساکاربنیزچندانباالنبودوباگذشتحشره

تیمار زمان از روز قطعات،سه در الروها و تخم تراکم

ايندوکساکاربکشافزايشياتیمارشدهبااينحشره فت.

تماسیحشره اگزاديازين-کش گروه از کهگوارشی ها

کهدواماثراتسمیکوتاهمدتیبرایآفاتداشتهدرحالی

اثراتسريعوکوتاهمدتاثراينترکیبچندانباالنیست.

دلیلفعالیتسريعT. absolutaايندوکساکارببرای به

کا کننده يکمسدود عنوان ترکیببه دراين سديم نال

عصبیمی پیام انتشار مانع شوداعصابآکسونیاستکه

(Derbalah et al., 2012دواماثرکوتاهمدتاينآفت.)

هایديگرینیزاثباتشدهایدرآزمايشدرشرايطمزرعه

 مثال عنوان به نشانNazarpour et al.(2016است. )

نسبتبهکشاثراتکوتاهمدتشديدتریدادنداينحشره

Bacillus thuringiensisترکیب و آزاديراختین ،

فرنگیآزاديراختینوباسیلوسبرایالروهایمینوزگوجه

کشکوتاهبود.يکیکهدواماثراينحشرهداشت،درحالی

فرنگیديگرازداليلاختالفتراکمجمعیتمینوزگوجه

تراکمتواندباکشمیدرقطعاتتیمارشدهباايندوحشره

که چرا ارتباطباشد. جمعیتوفعالیتدشمنانطبیعیدر

تراکم افزايش به منجر طبیعی دشمنان جمعیت کاهش

می هنگامیآفات طرفی از حشرهشود. اثراتکشکه ها

مزرعه در طبیعی دشمنان وجود با باشند نداشته انتخابی

(  دهد رخ آفات طغیان است  Trumper andممکن

Holt, 1998.)بررسی شدهدر مشخص قبل های

حشره برای پايینی سمیت تنداکسیر کش دشمنانبرخی

 Phytoseiulus persimilisطبیعیازجملهکنهشکارگر

Athias-Henriot(Kabiri Raeisabad and Zaree, 

2017 کفشدوزکشکارگر ،)Oenopia conglobata 

L. زنبور Psyllaephaus pistaciae Frriiereو

(Kabiri Raeisabad, 2012حالی در دارد. اثرات( که

هایکشايندوکساکارببررویبرخیازگونهمضرحشره

 Aphelinidaeمهمپارازيتوئیدازجملهزنبورهایخانواده

(Gonzalez-Zamora et al., 2004)،

Ichneumonidae (Cordero et al., 2007)،

Braconidae (Newman et al., 2004)و

Trichogrammatidae (Hussain et al., 2010)به

 است. رسیده اثراتet al.Khoshabi(2016اثبات )

و پرايد استامی آبامکتین، زيرکشندگی و کشندگی

سن روی را  Nesidiocoris tenuisايندوکساکارب

Reuterگوجه مینوز شکارگرهای از بررسیيکی فرنگی

حشره دادند نشان و دکرده گروهکشايندوکساکارب ر

شد. بندی دسته طبیعی دشمن اين برای آور زيان سموم

 دادندArno and Gabbara (2011)همچنین نشان

بااليیبراینمفحشره کشايندوکساکاربسمیتبسیار

وMacrolophus pygmaeus Ramburهایوبالغسن
N. tenuis شکارگرهای مهترين از گونه T. absolutaدو

داشت.

گحشره کش در استفاده مورد حاضریاهی پژوهش

 شرايط)تنداکسیر( در هم بااليی سمیت داد نشان

T. absolutaایبرایآزمايشگاهیوهمدرشرايطمزرعه

.عالوهبراين،شتیدافرنگيکیازمهمترينآفاتگوجه

زير رویاثرات ترکیب اين پارامترهایبرخیکشندگی

 از بیشتر آفتنیز اين زندگی کششیمیايیحشرهجدول

مدنظرقراردادنگیاهیبودناين با ايندوکساکارببود.

و حشرهترکیب مضر اثرات گرفتن نظر هایکشدر

 ,Relyea and Hovermanشیمیايیبرایمحیطزيست)

2008)،( انسان وMahmood et al., 2016سالمتی )

( هدف غیر -Pekar, 2012; Gonzalezموجودات

Zamora et al., 2004می نظر به ،) کشحشرهرسد
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تواندگزينهمناسبیدربرنامهمديريتگیاهیتنداکسیرمی

IPM)تلفیقی گوجهشب( مینوز فرنگیپره چندباشد. هر

يافته اين رویعواملبرایتايید بايد مطالعاتبیشتری ها،

فرنگیانجامشود.کنترلبیولوژيکمینوزگوجه
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Abstract 
Background and Objectives 
The tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) is the most damaging tomato insect pest. In 

the present study, the lethal effects of plant insecticide, tondexir (Tondexir
®
) and chemical 

insecticide, indoxacarb (Avaunt
®
) were assessed against T. absoluta under laboratory and 

field conditions. 
Materials and Methods 

The sublethal (LC30) effects of the insecticides were evaluated on the life table parameters of 

T. absoluta. The potter tower was used for the bioassays. In order to define the effect of 

these compounds, an experimental field was carried out in a randomized complete block 

design with three treatments replicated four times during two consecutive seasons in 2017 

and 2018.  
Results 
The LC50 values of tondexir and indoxacarb on eggs of T. absoluta were 837.9 and 1139.1 

ppm, respectively. Sublethal concentration of insecticides affected life table parameters of T. 

absoluta significantly. Embryonic, larval, pupal and TPOP periods were significantly higher 

in tondexir than the control. Intrinsic rate of increase (rm) value in both insecticide treatments 

was significantly lower than control (P<0.05). The minimum value of λ (1.105 day
-1

) and the 

longest generation time (39.36 day) was observed in tondexir. The persistency effect of 

tested insecticides under field conditions was higher in tondexir than indoxacarb. Even 21 

days after treatment, the percentage mortality of eggs and larvae of T. absoluta were 

significantly higher in plot treated with tondexir than indoxacarb treatment. 
Discussion 
The total results revealed that tondexir had high lethal and sublethal effects on tomato 

leafminer and can be recommendable to be applied in an integrated pest management 

program (IPM) of this pest. 
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