پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی /جلد  6شماره  /3سال 1396

اثرات کشندگی آبامکتین و پروپارژیت بر کنهی تارتن دو لکهای Tetranychus urticae Koch (Acari,
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چکیده
به منظور مقایسهی اثرات کشندهی آبامکتین و پروپارژیت و همچنین ماندگاری این اثرات روی گیاه لوبیا ،افراد بالغ
 Tetranychus urticaeدر آزمایشهای جداگانه مورد تیمار قرار گرفتند .از روش آغشته کردن قطعهی برگی و قرار دادن آن
روی بستر مرطوب ،برای تیمار کنهها استفاده شد .پنج غلظت از هر ترکیب شیمیایی تهیه و برای هر غلظت در هر تکرار از 20
کنهی بالغ استفاده گردید و آزمایش حداقل سه بار تکرار شد واحد تکرار شامل یک پتریدیش با درپوش دارای تهویه و
کفپوشی از پنبه مرطوب ،حاوی قطعهی برگ (به طول و عرض دو سانتیمتر) آلوده به ترکیب شیمیایی بود که  20کنهی بالغ
روی آن قرار داشت .ثبت مرگ و میر  48ساعت پس از تیمار انجام شد .برای بررسی کارایی باقیماندهی کنهکشها ،گیاهان
لوبیا با یک بیستم دوز توصیه شدهی مزرعهای تیمار شدند .در فواصل زمانی یک ،سه ،هفت 14 ، 10 ،و  21روز پس از
تیمار ،از برگها قطعههای برگی تهیه و  20کنهی بالغ روی هر قطعه منتقل و پس از  48ساعت تلفات ثبت گردید .آزمایش
برای هر ترکیب سه بار تکرار شد و از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده گردید .تجزیهی پروبیت دادههای آزمایش کشندگی
نشان داد که مقادیر غلظت کشندهی  20درصد 50 ،درصد و  90درصد برای آبامکتین به ترتیب 0/417 ،0/108و  3/26پیپیام
و برای پروپارژیت به ترتیب  2/26 ،0/657و  14/90پیپیام از فراوردهی تجاری بود .نتایج بررسی کارایی باقیماندهی کنه-
کشها روی گیاه لوبیا نشان داد که آبامکتین منجر به تلفات  100درصد کنه در یک روز پس از سمپاشی با غلظت یک بیستم
دوز توصیه شدهی مزرعهای گردید که این مقدار به  55/62درصد در  21روز پس از سمپاشی کاهش یافت .این مقدار برای
پروپارژیت یک روز پس از سمپاشی  81درصد بود که  21روز پس از سمپاشی به صفر درصد

کاهش یافت.

واژههای کلیدی :تجزیهی پروبیت ،دوز توصیه شدهی مزرعهای.Tetranychus urticae،
مقدمه
کنههی تهارتن دو لکهه ای،

زنده و غیر زنده حفاظت مینماید (سایتو1983 ،؛ برندنبرگ
Tetranychus urticae Koch,

و کندی  .)1987کنههههای تهارتن دو لکههای از میهان 1200

 ،1836روی بسیاری از محصوالت زراعی ،باغی و گلخانهه-

گونهههی شناسهههایی شهههده از خانهههوادهی Tetranychidae

ای ایجاد خسارت میکند (جپسون و همکاران  ،1975ههوی

مهمترین گونهها بوده و قادر به ایجاد نسلهای متعهدد (12

 .)2011ایههن کنههه در درون تارهههای تنیههده شههده در یههک

الی  25نسل) و سازش سریع با اقلیمهای جدید میباشهند.

ریزاقلیم ایجاد شده در سطح زیرین برگها زندگی مهیکنهد

همچنین دارای دامنهی میزبانی وسیعی هستند ،بهطوریکهه

و از این طریق مراحهل زیسهتی خهود را از تهاثیرات عوامهل

بیش از  960گونهی میزبان گیاهی برای آنها گزارش شهده

ابراهیمی و شیری
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است (بولند و همکاران  .)1998چرخهی زندگی کوتاه مدت،

بر روی جمعیت کنهی تارتن دو لکههای منطقههی مغهان بهه

قدرت زادآوری باال و تعیین جنسیت هاپلوئیهد-دیپلوئیهد در

عنوان کنهکش نسبتا جدید برای منطقهه و مقایسههی آن بها

این کنه ،منجر به توسعهی سریع مقاومهت بهه کنههکهشهها

پروپارژیت به عنوان کنهکش رایج کهه سهابقهی اسهتفادهی

شده است (ونلیوون و همکاران.)2010 ،

طوالنی مهدت علیهه ایهن کنهه در ایهن منطقهه دارد صهورت

مغان در شمالیترین نقطهی اسهتان اردبیهل (بهین

گرفههت .عههموهبههراین ،مقایسهههی مانههدگاری اثههر کشههندگی

 39درجه و  41دقیقه عرض شمالی و  47درجه و  32دقیقه

(کارایی باقیمانده) این دو کنههکهش علیهه  T. urticaeپهس از

طول شرقی و ارتفاع  45تها  50متهر از سهطح دریهای آزاد)

پاشش روی گیاه لوبیها ،در شهرایط آزمایشهگاهی بررسهی

قرار دارد .دشت مغان به علت شرایط توپوگرافیهک خها،،

شد.

اصوالً آب و هوای مغایر با سایر مناطق آذربایجان و حتهی
نواحی جنوبی آن دارد .براساس آمار آب و هوایی ایستگاه
هواشناسی سینوپتیک پهارسآبهاد ،ایهن منطقهه جهزل اقلهیم
نیمهههبیابههانی خفیههد بههوده و دارای زمسههتانهههای ممیههم و
تابستانهای گرم و مرطوب اسهت .مهاهههای تیهر و مهرداد
گرمترین ماه های سال میباشند (شیری و همکاران .)1394
با توجه به شرایط گرم و خشکی کهه در تیهر مهاه و مهرداد
ماه در منطقهی مغان حاکم میگردد ،شرایط برای اسهتقرار
و توسعهی سهریع کنههی تهارتن دو لکههای در کشهتههای
منطقه ،به ویژه سویا و ذرت فراهم میشود .کنههکهشههای
مختلفی علیه این آفت در منطقه مورد استفاده قرار میگیرد.

مواد و روشها
کلنی کنهی تارتن دو لکهای
جمعیت اولیهی کنه تارتن دو لکهای شامل مراحل
مختلد زیستی ،از مزارع سویای مرکز تحقیقات کشاورزی
و منابع طبیعی مغان جمعآوری شده و به آزمایشگاه بخش
تحقیقات گیاهپزشکی مرکز منتقل شد .کنهها روی گیاهان
لوبیا چشم بلبلی ()Phaseolus vulgaris Linnaeus, 1753
منتقل شدند .شناسایی گونه براساس کنههای نر انجام
گردیده و هویت  T. urticaeتایید گردید.
همسنسازی کنهها

با توجه به پتانسیل بهاالی ایهن کنهه در توسهعهی مقاومهت

ابتدا کد پتری دیش پمستیکی (به قطر شش سانتیمتر)

علیه کنهکشها ،مقایسهی نسبی میزان تهاثیر کنههکهشههای

با پنبه مرطوب پوشانده شد .قطعهای به طهول و عهرض دو

رایج منطقه ضروری میباشد.

سانتیمتر از برگ لوبیا تهیهه شهد و سهطح رویهی قطعههی

آبامکتین ترکیبی زیسهتی اسهت کهه از بهاکتری خهاکزی

برگی روی بستر پنبهی مرطوب قهرار گرفهت .حاشهیهههای

 Streptomyces avermitilisمشتق شده است و در سهالههای

قطعهی برگ با نوار باریکی از دسهتمال کاغه ی لولهه شهده

اخیر در مناطق مختلد جهان از جمله آمریکا ،اروپا و آسیا

پوشانده شد .سهپس  10تها  12عهدد کنههی مهاده بهالغ یهک

به عنوان حشرهکش و کنهکش مورد استفاده قرار میگیهرد

روزه روی قطعهی برگی قرار داده شد .درپوش پتریدیهش

و البته از خوا ،عالی کنهکشی برخوردار میباشد (کمرک

که قبم روی آن دو سوراخ به قطهر نهیم سهانتیمتهر تعبیهه

و همکاران .)1995

شده و سپس با پارچه توری با مناف بسیار ریهز پوشهانده

در منطقهههی مغههان آبههامکتین اخیههرا بههرای اسههتفاده در

شده بود ،قرار داده شد .بعد از  24ساعت ،کنهههای بهالغ از

کشتهای مختلد مورد توجه قهرار گرفتهه اسهت و ایهن در

روی قطعهی برگهی حه ش شهدند و تخهمهها بهاقی ماندنهد.

حالی است که اطمع دقیقی از میزان حساسیت جمعیت کنه-

پتریدیشهای حاوی قطعههای برگی تها زمهان بهالغ شهدن

ی تارتن دو لکهای مغان نسبت به آبامکتین وجود ندارد .در

کنههای حاصل از تخمهها در دسهتگاه انکوبهاتور در دمهای

همین راستا ،در این مطالعه ،بررسی اثر کشندگی آبهامکتین

 25±1درجهی سانتیگراد و رطوبت نسبی 50±10درصد و

بررسی اثرات کشندگی آبامکتین و پروپارژیت روی ...

دورهی نوری ( 16:8تاریکی :روشنایی) نگهداری شدند .ههر
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آزمایش کارایی باقیماندهی کنهکشها روی گیاه

دو روز یکبار در صورت نیهاز ،رطوبهت پنبههی کهد پتهری

ابتدا  300میلیلیتر از غلظت یک بیستم دوز توصیه

تجدید گردید .هر  24ساعت یکبار کنههای بهالغ ههمسهن از

شدهی مزرعهای از پروپارژیت ( 150پیپیام از فرآوردهی

روی قطعهههای برگهی برداشهته شهده و در آزمهایشههای

تجاری) و آبامکتین ( 25پیپیام از فرآوردهی تجاری) تهیه

زیستسنجی مورد استفاده قرار گرفت.

گردید و سپس روی گیاه لوبیای هفت روزه پاشیده شد .به

آزمایشهای زیستسنجی
مواد شیمیایی
آبامکتین ( )%1/8 ECاز شرکت گل سم گرگان و
پروپارژیت ( )%57 ECاز شرکت گل شیمی سپاهان تهیه

طوری که سطح رویین و زیرین برگها به صورت کامل
خیس شده و آغشته به ترکیب سمی شدند .سطح گیاه در
معرض هوای گلخانه خشک شده و رطوبت اضافی آن
ح ش گردید .سپس قطعهی برگی (به طول و عرض دو
سانتیمتر) از برگ سمپاشی شده تهیه گردید و به روشی

گردید.

که در قسمت زیستسنجی ذکر گردید ،در ظروش پتری

آزمایش زیستسنجی

قرار گرفت و  20کنهی همسنسازی شده روی قطعهی

برای تعیین محدودهی غلظتهای موثر کنهکشهها روی
جمعیت کنهی مورد مطالعه ،آزمهایشههای مقهدماتی انجهام
گردید و دامنههی غلظهت بها مهرگومیهر  20تها  80درصهد،
مشخص شد .آزمایش زیستسنجی در مورد هر دو آفهت-
کش ،آبامکتین و پروپارژیت ،بهه روش غوطههوری قطعههی
برگی (به طول و عهرض دو سهانتیمتهر) در محلهول سهمی
صههورت گرفههت (کاهیههل و همکههاران  .)1995پههنج غلظههت از
مادهی فرموله شدهی هر یهک از آفهتکهشهها در محهدوده
غلظت تعیین شده براساس آزمایش مقهدماتی تهیهه گردیهد.
این محدوده برای آبامکتین  0/15تها  2/5پهیپهیام و بهرای
پروپارژیت  0/6تا  10پیپیام بود .از آب مقطهر بهه عنهوان
شاهد استفاده شد .قطعههای برگی بهه مهدت یهک دقیقهه در
محلههول سههمی بههه طههور کامههل غوطهههور شههده و پههس از
هواخشک شدن ،روی بستر پنبهی مرطوب ،بهه روشهی کهه
در بخش همسنسازی اشهاره گردیهد ،در پتهریدیهشههای
پمستیکی قرار داده شهدند .سهپس  20عهدد کنههی بهالغ 24
ساعته روی هر قطعهی برگی قرار گرفت .پتریدیهشهها در
دستگاه انکوباتور در دمهای  25±1درجههی سهانتیگهراد و
رطوبهههت نسهههبی  50±10درصهههد و دورهی نهههوری 16:8
(تاریکی :روشهنایی) نگههداری شهدند و  48سهاعت پهس از
تیمار ،مرگ و میر کنهها ثبت گردید.

برگی رهاسازی شد  .از گیاه اسپری شده با آب مقطر به
عنوان شاهد استفاده گردید .تهیهی قطعهی برگی از گیاهان
سمپاشی شده و شاهد در زمانهای  24ساعت ،سه  ،هفت
 ،ده  14 ،و  21روز پس از تیمار انجام شد .پتریدیشها
در دستگاه انکوباتور در دمای  25±1درجهی سانتیگراد و
رطوبت نسبی  50±10درصد و دوره نوری ( 16:8تاریکی:
روشنایی) نگهداری شدند و  48ساعت پس از انتقال کنهها
روی قطعهی برگی  ،مرگ و میر آنها ثبت گردید.
تجزیهی آماری
به منظور آزمودن وجود یا عدم وجود اختمش معنیدار
بین دو گروه آزمایش کارایی باقیماندهی آبامکتین و
پروپارژیت از تجزیه واریانس ادغامشده

(pooled variance

) analysisاستفاده گردید .تجزیهی پروبیت ،تجزیهی
واریانس دادهها و مقایسهی میانگینها با استفاده از نرم-
افزار  )SAS, 2004( SASو رسم نمودارها و محاسبه  SEبا
نرمافزار  Excelانجام شد .تبدیل دادههای مرگومیر با
) √(x+1انجام شد.
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نتایج

آبامکتین و پروپارژیت به ترتیب  0/95و  0/96بود) (جهدول

آزمایش کشندگی

 1و شههکل  .)1مقههادیر  LC50 ،LC20و  LC90بههرای آبههامکتین

نتایج آزمایش زیستسنجی نشان دهندهی مهوثر بهودن

بسیار کمتر از پروپاژیت بود و این مقادیر برای دو کنهکش

آبامکتین و پروپارژیت علیه جمعیت کنهی تهارتن دو لکههای

همپوشانی نداشهت .مقهادیر پهایین  LC50 ،LC20و  LC90بهرای

مغان بود .مقادیر  LC50 ،LC20و  LC90و همبستگی بین غلظت

آبامکتین نشان دهنهدهی حساسهیت بیشهتر جمعیهت کنههی

کنهکشها و مرگومیر کنه در جدول 1و شکل 1ارائهه شهده

تههارتن دو لکهههای مغههان بههه ایههن ترکیههب در مقایسههه بهها

است .تجزیهی رگرسهیون اثهر لگهاریتم غلظهت آبهامکتین و

پروپارژیت میباشد.

پروپارژیت بر پروبیت مرگومیر کنههی تهارتن دو نقطههای
نشاندهنهدهی رابطههی معنهیدار بهین آنهها بهود ( R2بهرای
جدول  -1مقادیر LC50 ،LC20و  LC90محاسبه شده براي آبامکتین و پروپارژیت و حدود اطمینان آن براساس پیپیام فرآوردهي تجاري.
کنهکش

تعداد کنه

آبامکتين

360

پروپارژیت

362

Chi-Square

LC20

LC50

LC90

( P-valuesو درجه آزادی)

(حدود اطمينان)

(حدود اطمينان)

(حدود اطمينان )

3/50

0/108

0/417

3/26

( 0/32و)3

()0/057-0/161

()0/314-0/533

()2/12-6/55

2/97

0/657

2/26

14/90

( 0/40و)3

()0/406-0/908

()1/80-2/84

()9/92-27/92

شکل -1خط رگرسیون بین پروبیت درصد مرگومیر کنهي تارتن دو لکهاي و لگاریتم غلظت آبامکتین (مربع) و پروپارژیت (مثلث).

بررسی اثرات کشندگی آبامکتین و پروپارژیت روی ...

آزمایش کارایی باقیماندهی کنهکشها روی گیاه لوبیا
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ایجاد مرگ ومیر در کنه نشان داد (جدول  .)3در حهالی کهه

نتایج حاصل از آزمایش کارایی باقیماندهی کنهکهشهها

پروپارژیههت یههک روز پههس از سمپاشههی دارای بیشههترین

روی گیاه لوبیا نشهان داد کهه تفهاوت پایهداری آبهامکتین و

کههارایی و  14و  21روز پههس از سمپاشههی دارای کمتههرین

پروپارژیت از نظر آماری معنیدار بود (جهدول  .)2کهارایی

کارایی در ایجاد مرگ ومیر در کنه بود (جهدول  .)3کهارایی

باقیماندهی آبهامکتین و پروپارژیهت روی گیهاه لوبیها علیهه

هر دو کنهکش با گ ر زمان به صهورت معنهیداری کهاهش

کنهی تارتن دو لکهای طی دوره  21روزهی آزمایش متغیهر

یافت ،با ایهن حهال ،شهدت رونهد کاهشهی بهرای دو ترکیهب

بود و زمانهای مورد بررسی از نظر ایجاد مهرگومیهر در

متفاوت بود .به طوری که کارایی آبامکتین در  21روز پهس

کنه ،برای هر دو ترکیب کنهکش تفاوت معنیداری را نشهان

از سمپاشی نسبت به روز اول تنهها  44/37درصهد کهاهش

دادند (جدول  .)2در مجموع ،آبهامکتین دارای قهدرت ایجهاد

یافههت امهها کههاهش کههارایی پروپارژیههت در  21روز پههس از

مرگ ومیر باالتر و پایداری بیشتر روی گیاه بود .آبهامکتین

سمپاشی نسبت به روز اول 88/87 ،درصد بود (جدول .)3

در زمانههای یهک و سهه روز پهس از سمپاشهی بیشهترین
کارایی و  21روز پهس از سمپاشهی کمتهرین کهارایی را در
جدول  -2تجزیهي واریانس ادغامشده دو گروه آزمایش کارایی باقیماندهي آبامکتین و پروپارژیت روي گیاه لوبیا علیه جمعیت کنهي تارتن
دولکهاي در زمانهاي مختلف .
درجه

میانگین مربعات

میانگین مربعات

منابع تغییرات

آزادي

داده اصلی

داده تبدیل شده

آبامکتین در مقابل پروپاژیت ( گروه ها)

1

**25618/14

تکرار داخل گروه

4

13/07

سطوح آبامکتین

5

سطوح پروپارژیت

5

خطا

20

**
**

**

173/14
0/07

922/44

2717/84
47/36

**

3/036

**

25/63

0/33

** :معنی دار در سطح احتمال یک درصد.
جدول -3مقایسه میانگین کارایی باقیماندهي آبامکتین و پروپارژیت در روزهاي مختلف پس از سمپاشی و درصد کارایی آبامکتین به
پروپارژیت در روزهاي مختلف.
کارایی آبامکتین به پروپارژیت(درصد)

پروپارژیت

19/13

a

80/87

56/96

b

43/04

72/01

22/86 c

81/63

dc

92/64

e

5

100

e

0

15

آبامکتین

روز (پس از سمپاشی)

*a

100

a

100

3

81/67 b

7

b

81/67

bc

67/92

c

55/63

1

10
14
21

* -در هر ستون تیمارهاي داراي حرف مشترك ،تفاوت معنیداري از نظر آماري به روش دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
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شکل  -2درصد کاهش تاثیر سم در زمانهاي مختلف نسبت به روز اول پس از سمپاشی.

بحث

هکتار بررسی نمودند و تا  21روز پس از انجام سهمپاشهی

علیههرغم قههدرت کشههندگی بههاالی هههر دو ترکیههب مههورد

میزان تلفات کنه را ثبهت کردنهد .نتهایج بررسهی آنهها تاییهد

بررسههی ،آبههامکتین نسههبت بههه پروپارژیههت اثههر کشههندگی

کننههده کههارایی باقیمانههدهی پروپارژیههت بعههد از  14روز در

باالتری روی جمعیت کنهی تارتن دو لکههای مغهان داشهت.

شرایط مزرعهای بود کهه بها نتهایج مطالعههی حاضهر ههم-

الگزیههری و امرانههی ( )2009در مطالعهههی مشههابهی اثههر

خوانی داشت .در مطالعهی حاضر میزان کارایی پس از 14

آبامکتین را روی کنهی تهارتن دو لکههای بررسهی نمودنهد.

روز به  5درصد کاهش یافت که کمتر از مطالعهی سهعیدی

مطالعهی آنها نشان داد که غلظت دو پیپیام از فهرآورده-

و اربههابی ( )1386بههود .بهها توجههه بههه تفههاوت در شههرایط

ی تجاری منجر به حدود  50درصد مرگومیر کنهه گردیهد.

آزمایش ،تفاوت در نتایج حاصل ،قابل پیشبینهی مهیباشهد

این مقدار در مقایسه با مقهدار  LC50مطالعههی اخیهر حهدود

هرچند امکان مقایسه کلی را فراهم میسازد.

 4/8برابر بیشتر میباشد و نشان دهندهی حساسیت بیشتر

در بررسی الگزیری و امرانی ( 21 )2009روز بعد

جمعیت مغان نسبت به این ترکیب اسهت .ههر چنهد علیهرغم

از کاربرد غلظت  9پیپیام آبامکتین روی گیاه لوبیا37 ،

مشههابهت روش آزمههایش ،عههواملی ماننههد جزئیههات شههرایط

درصد مرگومیر جمعیت کنه تارتن لکهای مشاهده شد و

آزمایش و سم فرموله شده نیز میتواند در نتایج به دسهت

استفاده از دوزهای پایینتر ( 7و  5پیپیام) منجر به کاهش

آمده دخیل باشد .سعیدی و اربابی ( )1386اثر کنهکشههای

سریعتر کارایی باقیماندهی آبامکتین گردید .در مطالعهی

مختلد از جمله پروپارژیت را روی جمعیت کنهی دو لکهای

حاضر  21روز بعد از کاربرد غلظت  25پیپیام آبامکتین،

لردگان استان چهار محال و بختیاری با غلظت یک لیتهر در

7
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این ترکیب منجر به  55/63درصد مرگومیر کنه گردید که

کش و کنهکش مورد استفاده قرار گرفته است و نسهبت بهه

با مطالعه الگزیری و االمرانی ( )2009همخوانی دارد.

پروپارژیههت سههابقهی مصههرش کمتههری دارد و حساسههیت

براساس گزارش السوتا و دایهبس ( )1991آبهامکتین تها

بیشتر کنهی تارتن دو لکهای نسبت به آبامکتین در منطقه –

 49روز پس از سمپاشی روی گیاه پنبه ،منجر به  85تها 96

ی مغان قابهل توجیهه مهیباشهد .بها ایهن وجهود ،مطالعهات

درصد مرگومیر کنهی تهارتن دو لکههای گردیهد .ههر چنهد

مختلفی از سال  1995تا کنون مقاومت جمعیتهای مختلد

مطالعهههی کلویههد و همکههاران ( )2009روی گیههاه پنبههه عههدم

کنهههی تههارتن دو لکهههای را در مقابههل آبههامکتین بررسههی و

کههارایی باقیمانههدهی آبههامکتین را نشههان داد .بهها توجههه بههه

گههزارش نمههودهانههد (کمپههوس و همکههاران1995 ،؛ بیههرس و

حساسههیت آبههامکتین بههه تجزیههه توسههط نههور فههرابنفش

همکهههاران1998 ،؛ اسهههتامد و نهههائون2001 ،؛ ونلیهههون و

(ویسهههلوکی و همکهههاران )1989 ،و تاثیرپههه یری کهههارایی

همکاران .)2010 ،بنابراین شرایط زیسهتی و ژنتیکهی کنههی

باقیماندهی سموم از گونه و سهن گیهاه (السهوتا و دایهبس،

تارتن دو لکهای به گونهای است که این کنه مستعد توسعه-

 )1991چنین تفاوتهایی در نتایج گزارش شده قابل پهیش-

ی مقاومت نسبت به آبامکتین میباشهد .یکهی از روشههای

بینی میباشد .با ایهن حهال ،آبهامکتین چنهد سهاعت پهس از

حفظ حساسیت جمعیهت کنههی دو لکههای مغهان در مقابهل

کاربرد ،توسط اندامهای هوایی گیاه ج ب شده و در حالهت

آبامکتین ،ممانعت از سمپاشیهای مکرر است .با توجهه بهه

کلی ،کنترل مناسبی را روی مراحل نابالغ و بهالغ کنههی دو

این که کارایی باقیماندهی آبامکتین روی گیهاه لوبیها تها 21

لکهای فراهم میآورد (پهوتر و همکهاران1981 ،و السهوتا و

روز پس از سمپاشهی ،مهرگومیهر قابهل قبهولی را در کنهه

دایبس  .)1991بنابراین ترکیب مناسبی برای کنترل این آفت

ایجاد نمود ،بنابراین عهدم تکهرار سمپاشهی در ایهن بهازهی

میباشد چون میتواند باعث کاهش تعداد دفعات سمپاشهی

زمههانی مههیتوانههد از نظههر اقتصههادی حههائز اهمیههت باشههد و

و در نتیجه به تاخیر انداختن توسعهی مقاومت به این آفت-

همچنین با کاهش تعداد سهمپاشهیهها ،در کنهار جنبههههای

کش گردد.

مثبت آن برای محیط زیست ،بروز مقاومت نسهبت بهه ایهن

آبامکتین از کنهکشهای رایج در ایهران مهی باشهد
ولی طی سالهای اخیر در منطقهی مغان به عنوان حشهره-

ترکیب را به تاخیر بیاندازد.
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Abstract
For assessing the lethal effects of abamectin and propargite on Moghan Population of Tetranychus
urticae and persistence of their lethal effects on the bean plants, adult mites were treated in separated
experiments. Leaf disks of bean plant were prepared and leaf dipping method was used for bioassays.
Five concentrations of each acaricide were provided and 20 adult mites were used for each
concentration in each replication and the experiment was replicated three times for each acaricide
component. Unit of replication was a Petri dish including a bean leaf piece (2 cm ×2 cm) treated with
acaricide concentration with ventilated lid which lined with water soaked cotton and 20 mites were
placed on the leaf piece. Mite mortality was recorded 48 h post treatment. For evaluating the
persistence of lethal effects of the acaricides on bean plants against T. urticae, bean plants were sprayed
with concentration of twentieth of recommended field dose of each acaricide component, separately.
Leaf disks were prepared from treated plants in different time intervals including 1, 3, 7, 10 and 21
days after treatments. 20 adult mites were transferred on each of the leaf disks and their mortality was
recorded 48 h post transfer. The experiment was repeated three times and distilled water was used as
control. Probit analysis of lethal experiment data revealed that LC20, LC50 and LC90 values were 0.108,
0.417 and 3.26 ppm for abamectin and 0.657, 2.26 and 14.90 ppm of commercial material for
propargite, respectively. Evaluating the persistence of lethal effects of the acaricides on the bean plants
revealed that mite mortality was 100% at 1 day after plant spraying for abamectin which decreased to
55.62% in 21 days after spraying. While, mite mortality was 81% in 1 day after plant spraying for
propargite which decrease to 0% in 21 days after spraying.
Keywords: Probit analysis, Recommended field dose, Tetranychus urticae

