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 چکیده
 بالغ افراد لوبیا، گیاه روی اتاثراین  ماندگاری همچنین و پروپارژیت و آبامکتین یکشنده اثرات یمقایسه منظور به

Tetranychus urticae آن دادن قرار و برگی یقطعه کردن آغشته روش از. گرفتند قرار تیمار مورد جداگانه هایآزمایش در 
 20از  تکرار هر در غلظت هر برایپنج غلظت از هر ترکیب شیمیایی تهیه و . شد استفاده هاکنه تیمار برای مرطوب، بستر روی
هویه و دارای ت با درپوش دیشواحد تکرار شامل یک پتری شد تکرار بار سه حداقل آزمایش وگردید  استفاده بالغ یکنه

ی بالغ کنه 20آلوده به ترکیب شیمیایی بود که  متر(ی برگ )به طول و عرض دو سانتیقطعهحاوی  کفپوشی از پنبه مرطوب،
، گیاهان هاکشکنه یکارایی باقیماندهبرای بررسی . شد انجام تیمار از پس ساعت 48 میر و مرگ ثبت  روی آن قرار داشت.

 از پس روز 21 و 14،  10 هفت، سه، یک، زمانی فواصل در. تیمار شدند ایمزرعه یشدهبا یک بیستم دوز توصیه لوبیا 
 آزمایش .گردیدساعت تلفات ثبت  48و پس از  منتقل قطعه هر روی بالغ یکنه 20 و تهیه برگیهای ها قطعهاز برگ تیمار،
ی گهای آزمایش کشندپروبیت داده یتجزیه. یدگرد استفاده شاهد عنوان به مقطر آب از و شد تکرار بار سه ترکیب هر برای

ام پیپی 26/3و 417/0، 108/0ن به ترتیب برای آبامکتی درصد 90و  درصد 50، درصد 20 یغلظت کشندهمقادیر نشان داد که 
-کنه یندهکارایی باقیما بررسی بود. نتایج تجاری یام از فراوردهپیپی 90/14و  26/2، 657/0و برای پروپارژیت به ترتیب 

با غلظت یک بیستم  سمپاشی از پس روز یک در کنه درصد 100 تلفات آبامکتین منجر به که داد نشان لوبیا گیاه روی هاکش
 برای مقدار این. یافت کاهش سمپاشی از پس روز 21 در درصد 62/55 به گردید که این مقدار ای مزرعه یدوز توصیه شده

  .یافت کاهش درصد صفر به سمپاشی از پس روز 21 که بود درصد 81 سمپاشی از پس روز یک پروپارژیت

 .Tetranychus urticaeای،مزرعهی توصیه شدهدوز  ،پروبیت یتجزیه کلیدی: هایواژه

 مقدمه
 ,Tetranychus urticae Kochه ای، لکههتهارتن دو   یکنهه 

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

 ، ههوی 1975 )جپسون و همکاران کندت میایجاد خسارای 
ایههن کنههه در درون تارهههای تنیههده شههده در یههک     (.2011

کنهد  ها زندگی مهی برگ نایجاد شده در سطح زیریریزاقلیم 
عوامهل  تهاثیرات  و از این طریق مراحهل زیسهتی خهود را از    

رندنبرگ ؛ ب1983)سایتو،  نمایدزنده و غیر زنده حفاظت می
 1200از میهان  ای هلکه ههای تهارتن دو   کنهه  (.1987و کندی 

 Tetranychidae یخانهههواده شهههده از شناسهههایی یگونههه
 12)های متعهدد  نسلقادر به ایجاد بوده و  هاگونه مهمترین

. باشهند می های جدیداقلیم او سازش سریع ب (نسل 25  الی
 کهه طوریهب هستند،میزبانی وسیعی  یهمچنین دارای دامنه

ها گزارش شهده  میزبان گیاهی برای آن ینهگو 960بیش از 
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زندگی کوتاه مدت،  یچرخه (.1998 )بولند و همکاران است
دیپلوئیهد در  -قدرت زادآوری باال و تعیین جنسیت هاپلوئیهد 

هها  کهش سریع مقاومهت بهه کنهه    یاین کنه، منجر به توسعه
   (.2010لیوون و همکاران، )ونشده است 

بهین  اسهتان اردبیهل )   یترین نقطهمغان در شمالی
دقیقه  32درجه و  47دقیقه عرض شمالی و  41درجه و  39

 متهر از سهطح دریهای آزاد(    50تها   45طول شرقی و ارتفاع 
خها،،   ک. دشت مغان به علت شرایط توپوگرافیه دارد قرار

اصوالً آب و هوای مغایر با سایر مناطق آذربایجان و حتهی  
و هوایی ایستگاه  نواحی جنوبی آن دارد. براساس آمار آب

آبهاد، ایهن منطقهه جهزل اقلهیم      هواشناسی سینوپتیک پهارس 
هههای ممیههم و بیابههانی خفیههد بههوده و دارای زمسههتاننیمههه

تیهر و مهرداد   ههای  مهاه . اسهت و مرطوب های گرم تابستان
. (1394 )شیری و همکاران باشندمیهای سال  ترین ماهگرم
مهاه و مهرداد   توجه به شرایط گرم و خشکی کهه در تیهر   با 

گردد، شرایط برای اسهتقرار  مغان حاکم می یماه در منطقه
ههای  در کشهت ای هلکه تهارتن دو   یریع کنهه سه  یو توسعه

ههای  کهش د. کنهه شوسویا و ذرت فراهم می منطقه، به ویژه
گیرد. مختلفی علیه این آفت در منطقه مورد استفاده قرار می

مقاومهت   یتوسهعه با توجه به پتانسیل بهاالی ایهن کنهه در    
ههای  کهش نسبی میزان تهاثیر کنهه   یها، مقایسهکشعلیه کنه

 باشد.ضروری میمنطقه رایج 
آبامکتین ترکیبی زیسهتی اسهت کهه از بهاکتری خهاکزی      

Streptomyces avermitilis  ههای  مشتق شده است و در سهال
مریکا، اروپا و آسیا آاخیر در مناطق مختلد جهان از جمله 

 گیهرد کش مورد استفاده قرار میکش و کنههبه عنوان حشر
)کمرک  باشدمیبرخوردار کشی خوا، عالی کنهاز  و البته

   (.1995 و همکاران
اخیههرا بههرای اسههتفاده در آبههامکتین مغههان  یدر منطقههه

های مختلد مورد توجه قهرار گرفتهه اسهت و ایهن در     کشت
-حالی است که اطمع دقیقی از میزان حساسیت جمعیت کنه

ای مغان نسبت به آبامکتین وجود ندارد. در هلکتارتن دو  ی
همین راستا، در این مطالعه، بررسی اثر کشندگی آبهامکتین  

مغهان بهه    یای منطقهه هلکه تارتن دو  یبر روی جمعیت کنه
آن بها   یکش نسبتا جدید برای منطقهه و مقایسهه  عنوان کنه

 یتفادهاسه  یکش رایج کهه سهابقه  پروپارژیت به عنوان کنه
صهورت   دارد منطقهه ایهن  طوالنی مهدت علیهه ایهن کنهه در     

 مانههدگاری اثههر کشههندگی یبههراین، مقایسهههگرفههت. عههموه
پهس از   T. urticaeکهش علیهه   این دو کنهه  نده()کارایی باقیما

پاشش روی گیاه لوبیها، در شهرایط آزمایشهگاهی بررسهی     
 شد.

 هامواد و روش
 ایهلکتارتن دو  یکلنی کنه

ای شامل مراحل هلککنه تارتن دو  یاولیهجمعیت 
مختلد زیستی، از مزارع سویای مرکز تحقیقات کشاورزی 

و به آزمایشگاه بخش شده آوری و منابع طبیعی مغان جمع
ها روی گیاهان . کنهشدپزشکی مرکز منتقل گیاهتحقیقات 

( Phaseolus vulgaris Linnaeus, 1753لوبیا چشم بلبلی )
های نر انجام ناسایی گونه براساس کنهمنتقل شدند. ش

 . تایید گردید T. urticae هویت و هگردید

 هاسازی کنهسنهم
متر( سانتی شش پمستیکی )به قطر ابتدا کد پتری دیش

 دوو عهرض  ه طهول  بی اقطعهبا پنبه مرطوب پوشانده شد. 
 ی قطعهه متر از برگ لوبیا تهیهه شهد و سهطح رویهی     سانتی

ههای  مرطوب قهرار گرفهت. حاشهیه    یپنبه برگی روی بستر
برگ با نوار باریکی از دسهتمال کاغه ی لولهه شهده      یقطعه

یهک  مهاده بهالغ    یعهدد کنهه   12تها   10پوشانده شد. سهپس  
دیهش  . درپوش پتریداده شدبرگی قرار  یقطعهروزه روی 

متهر تعبیهه   که قبم روی آن دو سوراخ به قطهر نهیم سهانتی   
ری با مناف  بسیار ریهز پوشهانده   شده و سپس با پارچه تو

ههای بهالغ از   ساعت، کنه 24شده بود، قرار داده شد. بعد از 
هها بهاقی ماندنهد.    برگهی حه ش شهدند و تخهم     یقطعهروی 
برگی تها زمهان بهالغ شهدن      هایقطعههای حاوی دیشپتری
هها در دسهتگاه انکوبهاتور در دمهای     از تخم حاصلهای کنه
درصد و  50±10و رطوبت نسبیگراد سانتی یدرجه 1±25
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)تاریکی: روشنایی( نگهداری شدند. ههر   16:8نوری  یدوره
کهد پتهری    یپنبهه  دو روز یکبار در صورت نیهاز، رطوبهت  

سهن از  های بهالغ ههم  کنهساعت یکبار  24هر تجدید گردید. 
ههای  برگهی برداشهته شهده و در آزمهایش     ههای قطعهروی 
 سنجی مورد استفاده قرار گرفت.زیست

 

 سنجیهای زیستآزمایش
 مواد شیمیایی

و  شرکت گل سم گرگان از ( EC 8/1%) آبامکتین
تهیه  شرکت گل شیمی سپاهاناز  %(EC 57پروپارژیت )

  گردید. 

  سنجیآزمایش زیست
هها روی  کشهای موثر کنهغلظت یبرای تعیین محدوده

ههای مقهدماتی انجهام    مورد مطالعه، آزمهایش  یجمعیت کنه
، درصهد  80تها   20ومیهر  مهرگ  بها  غلظهت  یو دامنهه گردید 

-سنجی در مورد هر دو آفهت . آزمایش زیستشدمشخص 

ی قطعهه وری کش، آبامکتین و پروپارژیت، بهه روش غوطهه  
متهر( در محلهول سهمی    سهانتی  دوبرگی )به طول و عهرض  

پههنج غلظههت از  (.1995)کاهیههل و همکههاران  صههورت گرفههت
هها در محهدوده   کهش آفهت هر یهک از   یفرموله شده یماده

 غلظت تعیین شده براساس آزمایش مقهدماتی تهیهه گردیهد.   
ام و بهرای  پهی پهی  5/2تها   15/0این محدوده برای آبامکتین 

از آب مقطهر بهه عنهوان     ام بود.پیپی 10تا  6/0پروپارژیت 
برگی بهه مهدت یهک دقیقهه در     های قطعهشاهد استفاده شد. 

شههده و پههس از  ورمحلههول سههمی بههه طههور کامههل غوطههه  
مرطوب، بهه روشهی کهه     یهواخشک شدن، روی بستر پنبه

ههای  دیهش سازی اشهاره گردیهد، در پتهری   سندر بخش هم
 24بهالغ   یکنهه عهدد   20پمستیکی قرار داده شهدند. سهپس   

هها در  دیهش برگی قرار گرفت. پتری یقطعهروی هر  ساعته
 گهراد و سهانتی  یدرجهه  25±1دستگاه انکوباتور در دمهای  

 16:8نهههوری  یدرصهههد و دوره 50±10رطوبهههت نسهههبی 
پهس از   سهاعت  48 شهدند و  )تاریکی: روشهنایی( نگههداری  

 ثبت گردید. هاتیمار، مرگ و میر کنه

 ها روی گیاهکشکنه یکارایی باقیماندهآزمایش 
لیتر از غلظت یک بیستم دوز توصیه میلی 300ابتدا 

 یوردهآم از فراپیپی 150) ای از پروپارژیتمزرعه یشده
تهیه  (تجاری یوردهآام از فرپیپی 25) و آبامکتین (تجاری

روزه پاشیده شد. به هفت گردید و سپس روی گیاه لوبیای 
ها به صورت کامل برگ نو زیری نطوری که سطح رویی

.  سطح گیاه در خیس شده و آغشته به ترکیب سمی شدند
ن عرض هوای گلخانه خشک شده و رطوبت اضافی آم

)به طول و عرض دو  برگیی قطعهسپس  د.یح ش گرد
ی شاز برگ سمپاشی شده تهیه گردید و به رو متر(سانتی

 سنجی ذکر گردید، در ظروش پتریزیستکه در قسمت 
ی قطعهسازی شده روی سنهم یکنه 20قرار گرفت و 

. از گیاه اسپری شده با آب مقطر به رهاسازی شدبرگی 
برگی از گیاهان  یقطعه یگردید. تهیه عنوان شاهد استفاده

 هفت،  سهساعت،  24های و شاهد در زمانسمپاشی شده 
ها دیشروز پس از تیمار انجام شد. پتری 21و  14ده ، ، 

گراد و سانتی یدرجه 25±1ی در دما در دستگاه انکوباتور
)تاریکی:  16:8درصد و دوره نوری  50±10رطوبت نسبی 

ها ساعت پس از انتقال کنه 48شدند و روشنایی( نگهداری 
 ، مرگ و میر آنها ثبت گردید.ی برگی قطعهروی 

 
 آماری یتجزیه

دار به منظور آزمودن وجود یا عدم وجود اختمش معنی
ی آبامکتین و بین دو گروه آزمایش کارایی باقیمانده

 pooled variance)شده پروپارژیت از تجزیه واریانس ادغام

analysis) .یپروبیت، تجزیه یتجزیه استفاده گردید 
-ها با استفاده از نرممیانگین یها و مقایسهواریانس داده

با  SEو رسم نمودارها و محاسبه  SAS (SAS, 2004)افزار 
ومیر با های مرگتبدیل داده انجام شد. Excelافزار نرم

√(x+1) .انجام شد  
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 نتایج 
 آزمایش کشندگی
مهوثر بهودن    یسنجی نشان دهندهزیستنتایج آزمایش 

ای هلکه دو  تهارتن  یعلیه جمعیت کنهآبامکتین و پروپارژیت 
و همبستگی بین غلظت  LC90 و LC20، LC50مقادیر مغان بود. 

ه ارائهه شهد   1لو شک1جدول در  کنهومیر و مرگ هاکشکنه
آبهامکتین و  اثهر لگهاریتم غلظهت     رگرسهیون  یتجزیه .است

 ایتهارتن دو نقطهه   یکنهه میر ووبیت مرگربر پپروپارژیت 
Rدار بهین آنهها بهود )   ی معنهی ی رابطهه دهنهده نشان

بهرای   2

ول )جهد  بود( 96/0و  95/0 به ترتیبپروپارژیت  وآبامکتین 
بههرای آبههامکتین   LC90 و LC20، LC50مقههادیر  (.1و شههکل  1

کش بسیار کمتر از پروپاژیت بود و این مقادیر برای دو کنه
بهرای   LC90 و LC20، LC50مقهادیر پهایین    .نی نداشهت همپوشا

 یحساسهیت بیشهتر جمعیهت کنهه     یآبامکتین نشان دهنهده 
ه بهها سههیمغههان بههه ایههن ترکیههب در مقا   ایهلکههدو  تههارتن

  باشد.    پروپارژیت می

 

  .تجاري يوردهآام فرپیساس پیو حدود اطمینان آن برا آبامکتین و پروپارژیت محاسبه شده براي LC90و  LC20، LC50مقادیر  -1جدول 

 کنه تعداد کشکنه
Chi-Square 

( P-values )و درجه آزادی 

LC20
 

 )حدود اطمينان(

LC50 

 )حدود اطمينان(

LC90 

 )حدود اطمينان (

 50/3 360 آبامکتين

 (3و 32/0)

108/0 

(161/0-057/0) 

417/0 

(533/0-314/0) 

26/3 

(55/6-12/2) 

 2/97 362 پروپارژیت

 (3و0/40 )

0/657 

(0/908-0/406) 

2/26 

(2/84-1/80) 

14/90 

(27/92-9/92) 

 

 

 
 .( و پروپارژیت )مثلث(مربعاي و لگاریتم غلظت آبامکتین )هلکتارتن دو  يومیر کنهرگرسیون بین پروبیت درصد مرگ خط -1شکل
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 ها روی گیاه لوبیا کشکنه یکارایی باقیماندهآزمایش 
هها  کهش کنه یارایی باقیماندهنتایج حاصل از آزمایش ک

روی گیاه لوبیا نشهان داد کهه تفهاوت پایهداری آبهامکتین و      
کهارایی  (. 2)جهدول  دار بود پروپارژیت از نظر آماری معنی

آبهامکتین و پروپارژیهت روی گیهاه لوبیها علیهه       یباقیمانده
یهر  آزمایش متغ یروزه 21ای طی دوره هلکدو  تارتن یکنه

ومیهر در  مهرگ  رد بررسی از نظر ایجادهای موزمانبود و 
داری را نشهان  تفاوت معنی کشکنه، برای هر دو ترکیب کنه

مجموع، آبهامکتین دارای قهدرت ایجهاد     در (.2)جدول  ندداد
مرگ ومیر باالتر و پایداری بیشتر روی گیاه بود. آبهامکتین  

ههای یهک و سهه روز پهس از سمپاشهی بیشهترین       در زمان
س از سمپاشهی کمتهرین کهارایی را در    روز په  21کارایی و 

(. در حهالی کهه   3در کنه نشان داد )جدول ایجاد مرگ ومیر 
پروپارژیههت یههک روز پههس از سمپاشههی دارای بیشههترین    

روز پههس از سمپاشههی دارای کمتههرین   21و  14کههارایی و 
(. کهارایی  3کارایی در ایجاد مرگ ومیر در کنه بود )جهدول  

داری کهاهش  صهورت معنهی   با گ ر زمان به کشهر دو کنه
رونهد کاهشهی بهرای دو ترکیهب     شهدت  یافت، با ایهن حهال،   

روز پهس   21متفاوت بود. به طوری که کارایی آبامکتین در 
درصهد کهاهش    37/44از سمپاشی نسبت به روز اول تنهها  

روز پههس از  21یافههت امهها کههاهش کههارایی پروپارژیههت در  
   (.3ول درصد بود )جد 87/88سمپاشی نسبت به روز اول، 

تارتن  يآبامکتین و پروپارژیت روي گیاه لوبیا علیه جمعیت کنه يکارایی باقیماندهشده دو گروه آزمایش ادغامواریانس  يتجزیه -2جدول 

 . هاي مختلفاي در زمانهلکدو

درجه  منابع تغییرات

 آزادي

گین مربعات میان  

 داده اصلی

گین مربعات میان  

تبدیل شده داده  

 **173/14 **25618/14 1 آبامکتین در مقابل پروپاژیت ) گروه ها(

 0/07 13/07 4 تکرار داخل گروه 

سطوح  آبامکتین    5 922/44** 3/036** 

 **25/63 **2717/84 5 سطوح  پروپارژیت

 0/33 47/36 20 خطا

 .درصد یکمعنی دار در سطح احتمال  :**            

درصد کارایی آبامکتین به در روزهاي مختلف پس از سمپاشی و آبامکتین و پروپارژیت  يکارایی باقیماندهمقایسه میانگین   -3جدول

 .پروپارژیت در روزهاي مختلف

 روز )پس از سمپاشی( آبامکتین پروپارژیت   کارایی آبامکتین به پروپارژیت)درصد(

19/13  80/87 
a
 100 

a* 1 

56/96  43/04 
b
 100 

a
 3 

72/01  22/86 
c
 81/67 

b
 7 

81/63  15 
dc

 81/67 
b
 10 

92/64  5 
e
 67/92 

bc
 14 

100  0 e
 55/63 c 21 

 داري از نظر آماري به روش دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تفاوت معنی ،تیمارهاي داراي حرف مشتركدر هر ستون  -*
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 .پاشیز اول پس از سمهاي مختلف نسبت به رودرصد کاهش تاثیر سم در زمان -2شکل 

 بحث
علیههرغم قههدرت کشههندگی بههاالی هههر دو ترکیههب مههورد  

آبههامکتین نسههبت بههه پروپارژیههت اثههر کشههندگی  بررسههی، 
 ای مغهان داشهت.  هلکه تارتن دو  یباالتری روی جمعیت کنه

مشههابهی اثههر   ی( در مطالعههه2009الگزیههری و امرانههی ) 
مودنهد.  ای بررسهی ن هلکه تهارتن دو   یآبامکتین را روی کنه

-وردهآام از فهر پیپیدو ها نشان داد که غلظت آن یمطالعه

ومیر کنهه گردیهد.   درصد مرگ 50تجاری منجر به حدود  ی
اخیهر حهدود    یمطالعهه  LC50این مقدار در مقایسه با مقهدار  

حساسیت بیشتر  یو نشان دهنده باشدبرابر بیشتر می 8/4
علیهرغم   جمعیت مغان نسبت به این ترکیب اسهت. ههر چنهد   

مشههابهت روش آزمههایش، عههواملی ماننههد جزئیههات شههرایط 
تواند در نتایج به دسهت  آزمایش و سم فرموله شده نیز می

ههای  کش( اثر کنه1386سعیدی و اربابی ) آمده دخیل باشد.
ای هلکدو  یمختلد از جمله پروپارژیت را روی جمعیت کنه

یتهر در  با غلظت یک للردگان استان چهار محال و بختیاری 

 پاشهی روز پس از انجام سهم  21بررسی نمودند و تا هکتار 
میزان تلفات کنه را ثبهت کردنهد. نتهایج بررسهی آنهها تاییهد       

در  روز 14پروپارژیههت بعههد از  یکننههده کههارایی باقیمانههده
-حاضهر ههم   یبها نتهایج مطالعهه   بود کهه   ایشرایط مزرعه

 14از حاضر میزان کارایی پس  یخوانی داشت. در مطالعه
سهعیدی   یدرصد کاهش یافت که کمتر از مطالعه 5روز به 

بهها توجههه بههه تفههاوت در شههرایط    ( بههود.1386و اربههابی )
باشهد  بینهی مهی  یش، تفاوت در نتایج حاصل، قابل پیشآزما

 سازد.هرچند امکان مقایسه کلی را فراهم می
بعد  روز 21 (2009امرانی )الگزیری و بررسی  در
 37 ،ام آبامکتین روی گیاه لوبیاپیپی 9 غلظت از کاربرد

و ای مشاهده شد ومیر جمعیت کنه تارتن لکهدرصد مرگ
ام( منجر به کاهش پیپی 5و  7تر )استفاده از دوزهای پایین

 یمطالعهدر  آبامکتین گردید. یتر کارایی باقیماندهسریع
ام آبامکتین، پیپی 25 غلظتروز بعد از کاربرد  21اضر ح
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ومیر کنه گردید که درصد مرگ 63/55منجر به  ترکیباین 
  خوانی دارد.هم (2009)با مطالعه الگزیری و االمرانی 

آبهامکتین تها    (1991براساس گزارش السوتا و دایهبس ) 
 96تها   85روز پس از سمپاشی روی گیاه پنبه، منجر به  49

ای گردیهد. ههر چنهد    هلکه تهارتن دو   یومیر کنهدرصد مرگ
( روی گیههاه پنبههه عههدم 2009کلویههد و همکههاران ) یمطالعههه

آبههامکتین را نشههان داد. بهها توجههه بههه   یکههارایی باقیمانههده
حساسههیت آبههامکتین بههه تجزیههه توسههط نههور فههرابنفش     

( و تاثیرپههه یری کهههارایی 1989)ویسهههلوکی و همکهههاران، 
سموم از گونه و سهن گیهاه )السهوتا و دایهبس،      یباقیمانده

-در نتایج گزارش شده قابل پهیش هایی ( چنین تفاوت1991

باشد. با ایهن حهال، آبهامکتین چنهد سهاعت پهس از       بینی می
های هوایی گیاه ج ب شده و در حالهت  کاربرد، توسط اندام

دو  یکلی، کنترل مناسبی را روی مراحل نابالغ و بهالغ کنهه  
السهوتا و  و 1981پهوتر و همکهاران،   آورد )ای فراهم میهلک

ین ترکیب مناسبی برای کنترل این آفت بنابرا(. 1991دایبس 
تواند باعث کاهش تعداد دفعات سمپاشهی  باشد چون میمی

-مقاومت به این آفت یو در نتیجه به تاخیر انداختن توسعه

 کش گردد.
های رایج در ایهران مهی باشهد    کشآبامکتین از کنه

-به عنوان حشهره  مغان یهقدر منطهای اخیر طی سال ولی

ورد استفاده قرار گرفته است و نسهبت بهه   کش مکش و کنه
مصههرش کمتههری دارد و حساسههیت   یپروپارژیههت سههابقه

–ای نسبت به آبامکتین در منطقه هلکتارتن دو  یبیشتر کنه

مطالعهات  باشهد. بها ایهن وجهود،     مغان قابهل توجیهه مهی   ی 
های مختلد تا کنون مقاومت جمعیت 1995مختلفی از سال 

ا در مقابههل آبههامکتین بررسههی و ای رلکهههتههارتن دو  یکنههه
؛ بیههرس و 1995)کمپههوس و همکههاران،  انههدهدگههزارش نمههو
لیهههون و ؛ ون2001؛ اسهههتامد و نهههائون، 1998همکهههاران، 
 یبنابراین شرایط زیسهتی و ژنتیکهی کنهه    (.2010همکاران، 

-سعهای است که این کنه مستعد توای به گونههلکدو تارتن 

ههای  اشهد. یکهی از روش  بمقاومت نسبت به آبامکتین می ی
ر مقابهل  ای مغهان د هلکه دو  یحفظ حساسیت جمعیهت کنهه  

. با توجهه بهه   استهای مکرر اشیپآبامکتین، ممانعت از سم
 21آبامکتین روی گیهاه لوبیها تها     یاین که کارایی باقیمانده

ومیهر قابهل قبهولی را در کنهه     مهرگ  ،پاشهی روز پس از سم
 یاشهی در ایهن بهازه   ر سمپایجاد نمود، بنابراین عهدم تکهرا  

ز اهمیههت باشههد و ئحههااز نظههر اقتصههادی  توانههدزمههانی مههی
ههای  جنبهه  کنهار هها، در  پاشهی با کاهش تعداد سهم همچنین 

مثبت آن برای محیط زیست، بروز مقاومت نسهبت بهه ایهن    
 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 
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