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 کش بايفنازيت بر پارامترهای زيستي های زيرکشنده کنهچگونگي تأثیر غلظت

  Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)ای تارتن دولکه کنه

 در شرايط آزمايشگاه
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 چکیده 

 ®)فلورامايتکش بايفنازيت ( کنهppm 100=  30and LC 52=  20, LC21=  10LCدر پژوهش حاضر اثرات زيرکشندگی )

SC 24%ای، ی تارتن دولکه( روی پارامترهای زيستی کنهTetranychus urticae Koch در شرايط آزمايشگاهی مورد ،

. نتايج نشان شدمرحله زيستی انجام -ها با استفاده از تئوری جدول زندگی دوجنسی ويژه سنارزيابی قرار گرفت. آنالیز داده

. طول ندهای زيرکشنده قرار نگرفتهای تیمار شده تحت تأثیر غلظتزيستی نابالغ دئوتونمفمراحل مختلف دوره داد طول 

ترين طول اين دوره در تیمار شاهد مشاهده شد های بالغ ماده تحت تأثیر تیمارهای مختلف قرار گرفت و بیشعمر کنه

های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و غلظتداری تحت تأثیر صورت معنیروز(. عالوه بر اين، باروری کل نیز به 36/23)

های ارائه شده در پژوهش حاضر مؤيد آن داده .ثبت شد 30LCدر غلظت زيرکشنده تخم(  02/27)ترين میزان اين پارامتر کم

-دهد. بر همین اساس، غلظتهای تیمار شده را نیز تحت تأثیر قرار میهای زيرکشنده، نتاج دئوتونمفاست که اثرات غلظت

، 93/57( را در مقايسه با تیمار شاهد کاهش دادند )شاهد = 0Rهای مختلف مورد مطالعه مقادير نرخ خالص تولید مثل )

10LC  =17/49 ،20LC  =50/41   30وLC  =87/32 نتاج/فرد(. نرخ( های ذاتیr( و متناهی )λ افزايش جمعیت نیز در )

های ترين مقادير نرخشده بودند در مقايسه با تیمار شاهد کاهش يافت. بیشهای مختلف زيرکشنده تیمار هايی که با غلظتکنه

برروز(. کاهش نرخ رشد در تیمارهای  232/1و  208/0ترتیب ذاتی و متناهی افزايش جمعیت در تیمار شاهد ثبت شد )به

=  10CL  =80/19 ،20LC، 48/19دنبال داشت )شاهد = ( را بهTمختلف زيرکشنده، افزايش متوسط مدت زمان يک نسل )

ضرورت توجه به اثرات زيرکشندگی سموم در ارزيابی  ،روز(. نتايج حاصل از پژوهش حاضر 30LC  =45/19و   10/20

 نمايد.ها را آشکار میها بر آفات و دشمنان طبیعی آنکشاثرات کلی آفت

 ذاتی افزايش جمعیت و میر، نرخ های تار عنکبوتی، کنترل شیمیايی، مديريت تلفیقی، مرگکنه واژگان کلیدی:
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Abstract   
In the present study, sublethal effects (LC10=21, LC20=52 and LC30=100 ppm) of Bifenazate (Flo-

ramite® 24% SC) on biological parameters of the most important phytophagous mite, Tetranychus ur-

ticae Koch, was evaluated under laboratory conditions. Data analysis was performed using Age-stage 

two sex life table theory. Our results revealed that immature development of treated deutonymphs of T. 
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urticae was not significantly affected by sublethal treatments. Female longevity was affected by suble-

thal concentrations and the highest value for this period was recorded at control (23.36 day). Further-

more, total fecundity was also negatively affected in female mites developed from treated deutonymphs 

and the lowest value was obtained at LC30 (27.02 egg). We also present data supporting that the suble-

thal effects could carry over to the next generation. Accordingly, sublethal concentrations reduced the 

net reproductive rate (R0), and there were significant differences among the values of this parameter at 

all treatments tested when compared with control (control=57.93, LC10=49.17, LC20=41.50 and 

LC30=32.87 offspring/individual). The intrinsic (r) and finite (λ) rates of increase were also significantly 

lower in mites treated with sublethal concentrations. The highest estimated values for r and λ were 

recorded at control (0.208 and 1.232 day-1, respectively). Finally, with the reduce rate of development 

observed for individuals treated with sublethal concentrations, the mean generation time (T) was sig-

nificantly higher in individuals exposed to any concentration tested (control=19.48, LC10=19.80, 

LC20=20.10 and LC30=19.45 day). Our data underline the importance of considering the role of suble-

thal effects when attempting to evaluate the total impacts of specific pesticide on an insect pest popu-

lation and its progeny. 

Keywords: Spider mites, Chemical control, Integrated management, Mortality, Intrinsic rate of in-

crease 
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 مقدمه
صورت گسترده کشت صیفی کشور که در شرايط مزرعه و گلخانه به ترين محصوالت سبزیاز جمله مهم

 یانکدوئ ةاز خانوادو  سالهيک ، اشاره نمود. اين گیاهCucumis sativus Linnaeusتوان به خیار، می ،شودمی

هزار هکتار بوده که در  75/67سطح زيرکشت آن در کشور حدود  براساس آخرين آمارهای موجود باشد ویم

همانند ساير محصوالت کشاورزی، . (Anonymous, 2015)شود میلیون تن محصول از آن برداشت می 56/1حدود 

ترين های خیار نیز توسط عوامل مختلفی محدود شده است که از جمله مهمتولید محصول در مزارع و گلخانه

اشاره نمود. آفت   Tetranychus urticae Koch (Acari : Tetranychidae)ای تارتن دولکه توان به کنهها میآن

ای اين ای و گلخانههای مزرعهباشد که هر ساله خسارت قابل توجهی به کشتز آفات مهم گیاه خیار میا يادشده

ريزی باال، های مختلفی نظیر طول نسل کوتاه و پتانسیل تخمآورد. دارا بودن ويژگیگیاه در سراسر جهان وارد می

اين آفت ايجاد نموده است. خسارت اين  زا در مدت زمان کوتاه را درهای خسارتتوانايی رسیدن به جمعیت

های هوايی گیاه و توسط مراحل نابالغ و بالغ ايجاد شده و تغذيه آفت از محتوای کلروفیل برگ، آفت روی اندام

(. دارا بودن پتانسیل Khanamani et al., 2012دنبال خواهد داشت )کاهش کیفیت و کمیت محصول تولید شده را به

نمايد های زيادی مواجه میرا با دشواریهای آنتعداد نسل زياد اين آفت در سال، مهار جمعیتتولید مثلی باال و 

باشد های مديريتی اين آفت بر استفاده از سموم شیمیايی استوار میترين تأکید در برنامهو بر همین اساس، بیش

(Marcic et al., 2009متأسفانه استفاده بی .)های کشاورزی عوارض جبرانبومزيست رويه از سموم کشاورزی در-

ناپذير متعددی مانند تهديد سالمتی انسان، باقی مانده سموم در محیط زيست، اثرات سوء روی موجودات غیرهدف 

ها، بروز پديده مقاومت در آفات، پیدايش آفات ثانويه، طغیان مجدد آفات و افشاناز جمله دشمنان طبیعی و گرده

های جايگزين کنترل (. بر همین اساس، نیاز مبرمی به يافتن روشNaher et al., 2005داشته است )دنبال ... را به

 شود. های مديريتی اين آفت احساس میشیمیايی در برنامه

های های مديريتی آفات مختلف محصوالت کشاورزی استفاده از برنامهترين تأکید در برنامهدر حال حاضر بیش

های هايی با هدف استفاده از پتانسیل روش(. چنین برنامهFathipour & Maleknia, 2016باشد )مديريت تلفیقی می

صورت همزمان و در نتیجه کاهش مضرات ناشی از مصرف سموم شیمیايی طراحی مختلف مبارزه علیه آفات به

های مديريتی آفات شوند. با اين وجود، بر همگان آشکار است که حذف سموم شیمیايی از برنامهو اجرا می
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توان با در نظر گرفتن راهکارهای (. بر همین اساس، میKim et al., 2007باشد )پذير نمیکشاورزی عمالً امکان

 های مديريتی آفات بسیار هدفمند نمود.مناسب استفاده از سموم شیمیايی را در قالب برنامه

های بومناشی از مصرف سموم شیمیايی در زيستمنظور به حداقل رساندن مضرات از جمله راهکارهايی که به

 & Ibrahimباشد )ها میکشهای زيرکشنده آفتتوان مدنظر قرار داد، استفاده از غلظتمختلف کشاورزی می

Yee, 2000های کشاورزی بسیار بومهايی در زيست(. البته بايد به اين نکته اشاره نمود که اثرات چنین غلظت

ها ها روی آفات و دشمنان طبیعی آنها بايد ارزيابی جامعی از تأثیر آنو قبل از استفاده از آنباشند ناشناخته می

های مديريتی های صورت گرفته در ارتباط با سودمندی سموم شیمیايی در برنامهتر بررسیصورت پذيرد. در بیش

بیان  Al-Antary et al. (2013)ای بر ارزيابی اثرات کشندگی صورت گرفته است. ای، تأکید ويژهتارتن دولکه کنه

ای برخوردار یفن و کلرفناپیر از پتانسیل قابل توجهی در کاهش جمعیت کنه تارتن دولکهنمودند که سموم اسپیرومس

های جدول زندگی اين میت روی پارامترپیروکسیکش فندر بررسی اثرات کنه Ghaderi et al. (2013)باشند. می

-نمايند. نتايج مشابهی در پژوهشای اشاره میآفت به اثرات منفی قابل توجه آن بر میزان باروری کنه تارتن دولکه

کش فنازاکوئین در ارزيابی اثرات آفت  Gholamzadeh Chitgar & Ghadamyari (2012)های صورت گرفته توسط 

تباط با ارزيابی اثرات زيرکشندگی سموم روی پارامترهای زيستی کنه به دست آمد. در ار T. urticaeروی کنه 

در بررسی اثرات زيرکشندگی سم  Marcic (2005)ای نیز مطالعات چندی صورت پذيرفته است. تارتن دولکه

ای کاهش نرخ ذاتی افزايش جمعیت و افزايش میزان مرگ و پیراد روی پارامترهای زيستی کنه تارتن دولکهتبوفن

های زيرکشنده سم اسپیروديکلوفن بیان داشت که غلظت Marcic (2007)ر را گزارش نمود. در پژوهشی ديگر، می

 کاهش میزان باروری و نرخ خالص تولید مثل و افزايش مدت زمان الزم برای دو برابر شدن جمعیت را در کنه

 ای در پی خواهد داشت.   تارتن دولکه

های صورت گرفته در ارتباط با ارزيابی اثرات زيرکشندگی که اغلب بررسی دهدمرور منابع موجود نشان می

هايی در تحت تأثیر ای تنها بر افراد تیمار شده متمرکز بوده و توانايی چنین غلظتسموم روی کنه تارتن دولکه

تر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با اين وجود، در پژوهش صورت قرار دادن نتاج افراد تیمار شده کم

اين مسأله تا حدی مورد مطالعه قرار گرفته است. البته مطالعه پژوهش مذکور موارد  Li et al. (2017)گرفته توسط 

صول نتايج منظور حتر در اين خصوص بههای جامعسازد که همگی نیاز به انجام بررسیمتعددی را آشکار می

نمايد. های کشور را مشخص میهای اين آفت مهم و کلیدی در مزارع و گلخانهکاربردی برای مديريت جمعیت

ها روی میزبان اصلی، مطالعه روی جمعیت بومی کنه تارتن توان به عدم انجام بررسیاز جمله اين موارد می

های مورد مطالعه و حاضر، تفاوت در فرموالسیونتر مورد ارزيابی در پژوهش ای و دامنه غلظت گستردهدولکه

های زيرکشنده بر درصد مرگ و میر مراحل مختلف زيستی و عدم ارائه برخی اطالعات مفید مانند تأثیر غلظت

نسبت جنسی، پارامترهای زيستی افراد نر در دو نسل متوالی، توزيع پايدار مراحل مختلف زيستی و غیره اشاره 

که از جمله سموم ( ®س، در پژوهش حاضر اثرات زيرکشندگی سم بايفنازيت )فلورامايتنمود. بر همین اسا

ای در دو نسل متوالی باشد که اخیراً وارد کشور شده است، روی پارامترهای زيستی کنه تارتن دولکهکشی میکنه

سزايی در که تأثیر بهو روی میزبان خیار مورد ارزيابی قرار گرفت. نتايج حاصل از پژوهش حاضر، عالوه بر آن

های مختلف کشاورزی کشور خواهد داشت، سودمندی استفاده از بومکاهش میزان سموم مصرفی در زيست

 های مديريتی آفات کشاورزی را نیز آشکار خواهد نمود. های زيرکشنده سموم در برنامهغلظت
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 هامواد و روش
 کاشت گیاه میزبان در گلخانه

دار شده و سپس در شرايط پس از تهیه ابتدا جوانهY-TOP های خیار رقم پژوهش حاضر، بذرمنظور انجام به

های درصد و شرايط روشنايی طبیعی درون گلدان 75±10درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 25±5گلخانه با دمای 

ذکور بر اساس متر کاشته شدند. انتخاب رقم مسانتی 18و قطر  25های نشاء( به ارتفاع پالستیکی )پالستیک

های کارشناسان سازمان حفظ نباتات استان کهگیلويه و بويراحمد و باتوجه به استقبال تولیدکنندگان خیار توصیه

های های خیار، عملیات آبیاری و کوددهی طبق توصیه. در طول مراحل رشد بوتهانجام شدای در اين استان گلخانه

منظور جلوگیری از آلودگی تات انجام پذيرفت. عالوه بر اين، بهارائه شده توسط کارشناسان سازمان حفظ نبا

باشند، گیاهان مذکور در تمامی مدت زمان ای که در شرايط گلخانه فعال میگیاهان مورد مطالعه به آفات ناخواسته

 متر نگهداری شدند.سانتی 150×90×90های توری به ابعاد ها درون قفسانجام بررسی

 ای در شرايط گلخانهلکهتارتن دو استقرار کلني کنه

های شهر ياسوج هايی از مزارع و گلخانهبرداریای در شرايط گلخانه، نمونهبرای تشکیل کلنی کنه تارتن دولکه

ای تارتن دولکه های آلوده به مراحل مختلف زيستی کنههای صورت گرفته، برگبردارینمونه در. انجام شد

 ياد شدههای . برگمنتقل شدکشاورزی دانشگاه ياسوج  گروه گیاهپزشکی دانشکدهآوری و به آزمايشگاه جمع

ها به شرايط پس از بررسی زير استريومیکروسکوپ و حصول اطمینان از عدم وجود عوامل ناخواسته روی آن

ف انجام های خیار بودند انتقال داده شدند. در طول مراحل مختلهای توری که حاوی گلدانگلخانه و درون قفس

آزمايش، کلنی مذکور در شرايط گلخانه نگهداری شد. در مواقع لزوم گیاهان سالم با گیاهانی که در اثر فعالیت 

منظور حفظ قدرت کلنی در طی مراحل مختلف های تارتن خشک شده بودند جايگزين شدند. عالوه بر اين، بهکنه

آوری شده به صورت های جمعده صورت پذيرفت و نمونههای مداومی از مناطق آلوبرداریانجام آزمايش، نمونه

ای مستقر شده در شرايط گلخانه، مرتب به جمعیت آزمايشگاهی موجود اضافه شدند. جمعیت کنه تارتن دولکه

 ها به مدت چهار نسل در شرايط مذکور پرورش داده شد. قبل از شروع آزمايش

 کش مورد استفادهکنه

به بازار عرضه  SC 24که با فرموالسیون % ®بايفنازيت با نام تجاری فلورامايتکش در پژوهش حاضر از کنه

باشد کش مذکور ساخت شرکت کمتورا اگروسولوشن آمريکا میشده است، استفاده شد. الزم به ذکر است که کنه

مؤثرترين کش يکی از . اين کنهشودبندی و توزيع میکاوان در کشور بستهو از طريق شرکت رها انديش

باشد. عالوه بر اين، به دلیل داشتن حداقل های قرمز میهای تارتن و کنههای موجود در بازار علیه کنهکشکنه

های مديريت های مناسب برای استفاده در برنامهافشان از گزينهاثرات منفی بر دشمنان طبیعی و حشرات گرده

فرنگی توصیه شده رل اين آفت روی محصوالت جالیزی و توتمنظور کنتای بوده و بهتلفیقی کنه تارتن دولکه

 است. 

 های برگياستفاده از ديسک

های ديشهای مذکور، از پتری. برای تهیه ديسکشدهای برگی انجام ديسکروی های پژوهش حاضر بررسی

متر( و روی آن سانتی 2ها سوراخ شده )قطر ديشمتر استفاده شد. در اين راستا، ابتدا در پتریسانتی 6با قطر 

ها قرار گرفته ديشزا برای تبادل هوا نصب شد. در مرحله بعد، يک اليه پنبه نازک در کف پتریهای ارگانتوری

ها بريده شده و به صورت وارونه روی ديشقطر پتری های خیار به اندازهو با آب مرطوب گرديد. سپس، برگ
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صورت روزانه اضافه شد. در طول مراحل انجام آزمايش ای بهاليه پنبهاليه پنبه مرطوب قرار داده شد. رطوبت 

 انجام شد.  روز 4-3در فواصل زمانی های برگی در صورت نیاز تعويض ديسک

 سنجيهای زيستآزمايش

، 80، 40، 20، 10های ای در غلظتسنجی، میزان مرگ و میر کنه تارتن دولکهمنظور انجام آزمايش زيستبه

کش مورد کش بايفنازيت مورد مطالعه قرار گرفت. در پژوهش حاضر، با توجه به اينکه کنهام آفتپیپی 750، 350

منظور دهد، از مرحله دئوتونمف اين آفت بهتر تحت تأثیر قرار میای را بیشمطالعه مراحل نابالغ کنه تارتن دولکه

کش مورد مطالعه بین اب شدند که دامنه کشندگی کنهای انتخهای فوق به گونهها استفاده شد. غلظتانجام بررسی

وار از غلظت مادری صورت سریهای مورد مطالعه به(. غلظتRobertson et al., 2007درصد باشد ) 95تا  5

سن با دئوتونمف هم 20بار تکرار شد و در هر تکرار تعداد  5ها در هر غلظت ام تهیه شدند. بررسیپیپی 2000

ها، ابتدا با استفاده از قلم موی ظريف ساعت مورد ارزيابی قرار گرفت. پس از تهیه غلظت 24از  ترطول عمر کم

های برگی تهیه شده منتقل ای از کلنی آزمايشگاهی موجود جدا شده و به ديسکهای کنه تارتن دولکهدئوتونمف

های های برگی تهیه شده از برگهای سمی ساخته شده با استفاده از اسپری دستی روی ديسکشدند. سپس محلول

های مذکور تا زمان خشک ها(. ديسکصورت يکنواخت پاشیده شدند )با شرايط يکسان برای همه غلظتخیار به

 يیدما يطشرا با ژرمیناتوردرون ها بسته شده و به در آن سپس شدن در شرايط محیط آزمايشگاه نگهداری شدند.

 یزانمشدند.  منتقل يیروشنا ساعت 16 نوری یدوره درصد و 65 ± 5 نسبی رطوبت یوس،سلس یدرجه 25 ± 1

الزم به ذکر است که در تیمار شاهد از آب مقطر استريل  .شد ساعت ثبت 48 یپس از ط افراد تیمار شده یرمومرگ

 استفاده شد.

 نسل متوالي 2در ای کش بايفنازيت روی پارامترهای زيستي کنه تارتن دولکهارزيابي اثرات زيرکشندگي کنه

همراه تیمار شاهد کش بايفنازيت بهکنه 30LCو  10LC ،20LCهای اثرات زيرکشندگی غلظت ،پژوهشاين در 

منظور ابتدا در هر نسل متوالی مورد مطالعه قرار گرفت. بدين 2ای در روی پارامترهای زيستی کنه تارتن دولکه

ساعت انتخاب شد. تمامی افراد درون يک  24طول عمر کمتر از  ای باعدد دئوتونمف کنه تارتن دولکه 100تیمار 

ها پاشیده شد. پس از صورت يکسان روی ديسکهای مختلف مورد مطالعه بهديسک برگی قرار گرفته و غلظت

خشک شدن ديسک برگی، افراد تیمار شده با استفاده از قلم موی ظريف از ديسک برگی فوق جدا شده و 

های مذکور به صورت روزانه مورد بازديد های برگی مجزا قرار گرفتند. ديسکون ديسکصورت انفرادی دربه

های مختلف زيستی و میزان مرگ و میر افراد مورد مطالعه ثبت شد. پس از بلوغ، افراد نر قرار گرفته و طول دوره

ريزی روزانه هر کنه ان تخمو ماده در هر تیمار با يکديگر جفت شده و عالوه بر طول عمر افراد نر و ماده، میز

 ماده نیز تا زمان مرگ آخرين فرد ثبت شد.

های تیمار های زيرکشنده سم بايفنازيت روی پارامترهای زيستی نتاج دئوتونمفدر اين بررسی، اثرات غلظت

های دئوتونمفدست آمده ار ريزی افراد بالغ بهمنظور، در روز سوم تخمشده نیز مورد ارزيابی قرار گرفت.  بدين

صورت تصادفی های مختلف مورد مطالعه بههای تیمار شده با غلظتسن از مادهتخم هم 90تیمار شده، تعداد 

کش بايفنازيت های برگی که عاری از هر نوع آلودگی به کنهانتخاب شده و با استفاده از قلم موی ظريف به ديسک

های مختلف زيستی، میزان مرگ و میر ه بازديد شده و طول دورهصورت روزانبودند، منتقل شدند. افراد مذکور به

ها تا زمان مرگ آخرين فرد ادامه داشت. الزم به و باروری افراد پس از رسیدن به مرحله بلوغ ثبت شد. بررسی

های برگی در مواقع لزوم با نسل مورد مطالعه، ديسک 2ذکر است که در مدت زمان انجام آزمايش در هر 

 ی جديد جايگزين شدند.هاديسک
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 هاآنالیز داده

مورد تجزيه قرار  SASافزار آماری و نرم Probitسنجی با استفاده از رويه های حاصل از آزمون زيستداده

های مختلف زيستی و باروری کش بايفنازيت روی طول دورهگرفتند. ارزيابی اثرات زيرکشندگی آفت

( و نرم One-Way ANOVAاستفاده از آزمون آنالیز واريانس يک طرفه )های تیمار شده )نسل اول( با دئوتونمف

ها از آزمون گروهبندی میانگین دار بین میانگینو در صورت مشاهده اختالف معنیانجام شد  SASافزار آماری 

SNK افزار آماری های تیمار شده از نرماستفاده شد. در محاسبه پارامترهای جدول زندگی نتاج دئوتونمفTWO-

SEX MSChart ( استفاده شدChi, 2016a عالوه بر اين، محاسبه مقادير کاذب .) پارامترهای مختلف زيستی برای

انجام شد. مقايسه مقادير تکرار  هزار 100استرپ و در نظر گرفتن با استفاده از تکنیک بوت ،ایکنه تارتن دولکه

بینی روند رشد جمعیت . پیشانجام شداسترپ جفت شده کاذب پارامترهای زيستی نیز با استفاده از آزمون بوت

 60تخم و در دوره زمانی  10ای در تیمارهای مختلف مورد مطالعه نیز با در نظر گرفتن تعداد کنه تارتن دولکه

(.  ترسیم تمامی نمودارها با Chi, 2016bانجام شد )  TIMING-MSChartروزه با استفاده از نرم افزار آماری

 .انجام شد Excelافزار از نرماستفاده 

 

 بحث و نتايج
 سنجيآزمون زيست

 1ای در جدول تارتن دولکه دئوتونمف کنه سنجی سم بايفنازيت روی مرحلهنتايج حاصل از آزمون زيست

کش بايفنازيت نسبت به کنه 50LCنشان داده شده است. بر اساس نتايج حاصل از پژوهش حاضر، مقدار 

ام محاسبه شد. عالوه بر اين، پايین بودن میزان عددی آماره پیپی 449/388ای تارتن دولکه های کنهدئوتونمف

باشد. دست آمده در پژوهش حاضر میهای بهمربع کای محاسبه شده حاکی از برازش مناسب مدل پروبیت با داده

 50LCای، میزان تارتن دولکه ( روی الروهای کنهdiazeneکش بايفنازيت )در بررسی سمیت متابولیت اصلی کنه

توان به حساسیت (. تفاوت در اين مقادير را میOchiai et al., 2007ام محاسبه شد )پیپی 56/0اين متابولیت 

کش مرتبط تر متابولیت اصلی اين کنهکش مورد استفاده و نیز سمیت بیشتر الروهای اين آفت نسبت به کنهبیش

 های مادهسم بايفنازيت روی کنه  50LCنیز میزان  Kim & Seo )2001(وسط دانست. در بررسی صورت گرفته ت

ام )ماده مؤثره( گزارش شد که در اين پژوهش نیز مقدار گزارش شده بر اساس ماده پیپی T. urticae 118بالغ  

رسی صورت باشد. در برمؤثره بوده و بر همین اساس با مقدار محاسبه شده در پژوهش حاضر بسیار متفاوت می

 T. urticae 125ی بالغ ی مادهسم بايفنازيت روی کنه 50LCنیز مقدار   et alKhajehali) .2009(گرفته توسط 

 د. شام )ماده مؤثره( گزارش پیپی

 

 Tetranychus urticae های کنهکش بايفنازيت علیه دئوتونمفسمیت کنه -1جدول 
Table 1. Toxicity of Bifenazate on the deutonymph of Tetranychus urticae 

(df)2 χ Slope ± SE *.No 
30LC 20LC 10LC 

7.763(4) 1.135±0.092 792 
99.53 

(78.18-124.68) 
52.29 

(38.71-67.22) 
21.42 

(13.99-29.79) 
* Number of subject                                                                                                           تعداد حشرات بررسی شده * 

 

 ای )نسل اول(تارتن دولکه های تیمار شده کنهاثرات زيرکشندگي روی پارامترهای زيستي دئوتونمف

های تیمار شده های مختلف زيستی و باروری دئوتونمفروی طول دورهکش بايفنازيت اثرات زيرکشندگی کنه

های مختلف مورد مطالعه طول آمده است. بر اساس نتايج به دست آمده، غلظت 2ای در جدول کنه تارتن دولکه
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ت داری تحصورت معنیهای بالغ و نر ماده بهدهند. طول عمر کنهرا تحت تأثیر خود قرار نمی دروه دئوتونمف

ترين طول عمر افراد بالغ نر و ماده در تیمار شاهد ثبت های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و بیشتأثیر غلظت

های های مختلف زيستی، میزان باروری کل دئوتونمفروز(. عالوه بر طول دوره 36/23و  11/15ترتیب شد )به

های مختلف مورد مطالعه قرار ی تحت تأثیر غلظتدارصورت معنیتیمار شده نیز پس از رسیدن به مرحله بلوغ به

تخم(. تغییر در طول عمر با اثر  02/27ثبت شد ) 30LCترين میزان باروری در غلظت زيرکشنده گرفت و کم

(. در بررسی صورت Croft, 1990تواند پويايی يک جمعیت را تحت تأثیر قرار دهد )گذاشتن بر میزان باروری می

در اثر استفاده از  T. urticae کاهش طول عمر کنه Gholamzadeh Chitgar & Ghadamyari (2012)گرفته توسط 

تواند يکی از علل ای میتارتن دولکه سم فنازوکوئین مشاهده گرديد و بیان شد که کوتاه شدن طول عمر کنه

های نشان داد که غلظت Marcic (2007)اين آفت باشد. مطالعات انجام شده توسط ريزی کاهش میزان تخم

های حاصل از پژوهش ای را کاهش دادند. مشابه با يافتهتارتن دولکه زيرکشنده اسپیروديکلوفن میزان باروری کنه

پیراد در ارتباط با ارزيابی اثرات زيرکشندگی تبوفن Marcic (2005)های صورت گرفته توسط حاضر، نتايج بررسی

ها را کاهش اين سم طول عمر افراد ماده و باروری آن های زيرکشندهداد که غلظتای نشان تارتن دولکه روی کنه

ای تارتن دولکه نیز حاکی از کاهش میزان باروری کنه Marcic et al. (2011)دهد. آزمايش صورت گرفته توسط می

ای در ی کنه تارتن دولکهکش اسپیروتترامات بود. کاهش میزان بارورآفت های زيرکشندهدر اثر استفاده از غلظت

 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. Li et al. (2017)های زيرکشنده سموم توسط اثر تماس با غلظت

 

( معیار خطای ± میانگین) باروری و زيستی مختلف هایدوره طول روی بايفنازيت کش کنه زيرکشندگی اثرات -2 جدول

 Tetranychus urticae کنه شده تیمار های دئوتونمف

Table 2. Sublethal effects of Bifenazate on duration of different life stages and fecundity (mean ± SE) 

of treated deutonymph of Tetranychus urticae 

 (. ,P SNK >0.05باشند )ها میدار بین میانگینحروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر وجود اختالف معنی * 

* Different letters in a same row indicate significant difference (SNK, P < 0.05). 

 

 ای )نسل دوم(  شده کنه تارتن دولکههای تیمار کش بايفنازيت روی نتاج دئوتونمفاثرات زيرکشندگي کنه

 های مختلف زيستيطول دوره

های مختلف زيستی نتاج کش بايفنازيت روی طول دورهنتايج حاصل از ارزيابی اثرات زيرکشندگی کنه

های دست آمده حاکی از آن است که غلظتذکر شده است. نتايج به  3های تیمار شده در جدول دئوتونمف

ترين میانگین طول های مختلف زيستی اين آفت داشتند. کمداری بر طول دورهعه اثرات معنیمختلف مورد مطال

ترين میانگین طول داری داشت. بیشباشد که با ساير تیمارها اختالف معنیدوره جنینی مربوط به تیمار شاهد می

د ثبت شد. افزايش طول دوره رشد ترين آن نیز در تیمار شاهو کم 30LCنابالغ مربوط به غلظت زيرکشنده  دوره

تواند کاهش پتانسیل رشد جمعیت را به و نمو مراحل نابالغ بیانگر شرايط نامناسب ايجاد شده بود و اين امر می

رشد و نمو مراحل نابالغ  افزايش طول دوره Marcic (2005)دنبال داشته باشد. در بررسی صورت گرفته توسط 

های پژوهش حاضر سو با يافتهپیراد مشاهده شد که همهای زيرکشنده تبوفنر غلظتای تحت تأثیکنه تارتن دولکه

                                                Treatments 

Stages and fecundity Control LC10 LC20 LC30 

Deutonymph (day) 1.71±0.09a 1.83±0.01a 1.89±0.09a 2.0±0.07a 

Adult female (day) 23.36±0.09a 23.02±0.01a 13.75±0.09b 11.86±0.07c 

Adult male (day) 15.11±0.09a 13.86±0.01b 13.06±0.09b 13.74±0.07b 

Fecundity (egg) 58.76±0.09a 55.27±0.01b 34.50±0.09c 27.02±0.07d 
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باشد. نکته قابل توجه آن است که افزايش طول دروه رشد و نمو مراحل نابالغ مدت زمانی که افراد در معرض می

ن طبیعی مورد استفاده در تواند افزايش کارايی دشمناگیرند را افزايش داده و در نتیجه میدشمنان طبیعی قرار می

 (. در تمامیErb et al., 2001; Sedaratian et al., 2013دنبال داشته باشد )های مهار زيستی آفات را بهبرنامه

( کوتاهی را APOPريزی )ای پس از رسیدن به بلوغ دوره پیش از تخمتیمارهای مورد مطالعه کنه تارتن دولکه

تر جمعیت خواهد ريزی و در نتیجه افزايش سريعتر تخميانی به شروع سريعتجربه نمود که اين مسأله کمک شا

 داشت.

 

ترين طول اين دوره زيستی در بلوغ افراد ماده با افزايش غلظت مورد استفاده کاهش يافت و کم طول دوره

 .T ماده طول عمر کنه نیز کاهش Marcic & Medo )2014(د. در بررسی شمشاهده  30LCغلظت زيرکشنده 

urticae کش زيستی با افزايش غلظت حشرهOxymatrine-based  گزارش گرديد. نتايج حاصل از مطالعات

)2013. (et alGhaderi  50کار بردن غلظت ای را با بهکنه تارتن دولکه نیز کاهش طول عمر افراد مادهLC کش کنه

 پیروکسیمات گزارش نمودند. فن

 مراحل مختلف زيستيمرگ و میر 

ای را کش بايفنازيت بر مرگ و میر مراحل مختلف زيستی کنه تارتن دولکهاثرات زيرکشندگی کنه 4جدول 

های بالغ ماده، درصد مرگ و میر جز میزان مرگ و میر کنهدهد که بهدست آمده نشان مینمايد. نتايج بهارائه می

ترين درصد مرگ و بیشی مختلف مورد مطالعه قرار نگرفت. هاساير مراحل مختلف زيستی تحت تأثیر غلظت

ترين درصد اين پارامتر نیز مربوط به تیمار شاهد بود. و کم 30LCی میر افراد بالغ ماده مربوط به غلظت زيرکشنده

های تیمار شده کنه خطای معیار( نتاج حاصل از دئوتونمف ±های مختلف زيستی )میانگین طول دوره -3جدول 

Tetranychus urticae کش بايفنازيت های زيرکشنده کنهبا غلظت 
Table 3. Duration of different life stages (mean ± SE) of offspring from treated deutonymph of 

Tetranychus urticae with sublethal concentrations of Bifenazate 

Life stages 
Treatments 

Control 10LC 20LC 30LC 

Egg (♀) c4.23±0.17 bc4.60±0.21 ab4.93±0.17 a5.23±0.19 

Egg (♂) b4.79±0.24 ab5.00±0.22 ab5.14±0.19 a5.49±0.17 

Egg (♀&♂) c4.46±0.14 bc4.81±0.15 ab5.07±0.13 a5.38±0.12 

Larvae-deutonymph (♀) a6.36±0.16 a6.38±0.15 a6.52±0.16 a6.57±0.17 

Larvae-deutonymph (♂) a6.03±0.17 a5.96±0.16 a6.05±0.14 a6.08±0.13 

Larvae-deutonymph (♀&♂) a6.25±0.12 a6.22±0.11 a6.32±0.11 a6.34±0.11 

Pre-adult (♀) c10.61±0.20 bc10.75±0.23 ab11.48±0.23 a11.74±0.24 

Pre-adult (♂) b10.37±0.29 ab11.00±0.28 ab11.31±0.25 a11.64±0.24 

Pre-adult (♀&♂) c10.67±0.16 bc10.97±0.18 ab11.34±0.17 a11.69±0.17 

APOP a1.20±0.08 a1.16±0.08 a1.15±8.95 a1.14±0.09 

TPOP c11.80±0.19 c12.16±0.22 b12.84±0.19 a12.93±0.23 

Longevity (♀) a21.56±0.94 a21.28±0.81 ab19.87±0.84 b18.27±0.74 

Longevity (♂) a15.34±0.34 a14.06±0.45 a14.11±0.47 a14.45±0.46 

Life span (♀) a31.77±0.95 a31.08±1.05 ab30.06±1.08 b27.43±087 

Life span (♂) a26.31±0.44 a25.33±0.54 a25.33±0.49 a25.46±0.42 

باشند )آزمون بوت استرپ جفت ها میدار بین میانگینحروف غیرمشابه در هر رديف بیانگر وجود اختالف معنی *

 (.P < 0.05شده، 
* Different letters in a same row indicate significant difference (paired bootstrap test, P < 0.05). 

** APOPريزی افراد بالغ )از تخم تا بلوغ(، پیش از تخم : دورهTPOPاز تخم تا اولین ريزی کل : دوره پیش از تخم(

 ريزی(تخم

 ** APOP: Pre-ovipositional period (from egg to adult), TPOP: Total pre-ovipositional period (from 

egg to first oviposition) 
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در ارتباط با ارزيابی اثرات کشندگی سموم مختلف روی  Al-Antary et al. (2013)بررسی صورت گرفته توسط 

تواند ای حاکی از آن است که تفاوت در نوع سموم مصرفی میزان مرگ و میر افراد بالغ ماده کنه تارتن دولکهمی

دنبال داشته باشد. در پژوهش حاضر اين مسأله اثبات گرديد که عالوه بر مشاهده درصد تلفات متفاوت را به

تواند تفاوت در میزان رکیب شیمیايی نیز میهای يک تکش مورد استفاده، متفاوت بودن غلظتتفاوت در نوع آفت

-Martinezهای صورت گرفته توسط در همین راستا، نتايج بررسیدنبال داشته باشد. مرگ و میر مشاهده شده را به

Villar et al. (2005)  نیز نشان داد که افزايش غلظت مورد استفاده آزاديراختین افزايش میزان مرگ و میر کنه تارتن

 ی را به دنبال خواهد داشت. ادولکه

 

خطای معیار(  ±کش بايفنازيت بر مرگ و میر مراحل مختلف زيستی )میانگین های زيرکشنده کنهاثرات غلظت -4جدول 

 Tetranychus urticaeهای تیمار شده کنه نتاج حاصل از دئوتونمف
Table 4. Sublethal effects of Bifenazate on mortality of different life stages (mean ± SE) of offspring 

from treated deutonymph of Tetranychus urticae 

Life stages 
Treatments 

Control LC10 LC20 LC30 

Egg 2.00±1.00a 3.00±2.00a 4.00±2.00a 4.00±2.00a 

Larvae-deutonymph 3.00±2.00a 4.00±2.00a 4.00±2.00a 5.00±2.00a 

Pre adult 5.00±2.00a 8.00±3.00a 9.00±3.00a 10.00±3.00a 

Adult (♀) 62.00±5.00a 55.00±5.00a 51.00±5.00a 49.00±5.00a 

Adult (♂) 32.00±5.00a 37.00±5.00a 40.00±5.00a 41.00±5.00a 

باشند )آزمون بوت استرپ جفت شده، ها میمیانگین دار بینحروف مشابه در هر رديف بیانگر عدم وجود اختالف معنی *

P < 0.05.) 
* Same letters in a same row indicate no significant difference (paired bootstrap test, P < 0.05). 

 

 توزيع پايدار مراحل مختلف زيستي

سم بايفنازيت در  های زيرکشندهغلظتای تحت تأثیر تارتن دولکه توزيع پايدار مراحل مختلف زيستی کنه

ترين درصد جمعیت آفت زيستی که بیش توان مرحلهذکر شده است. با توجه به مقادير اين پارامتر می 5جدول 

را به خود اختصاص داده است شناسايی و برای حصول نتیجه بهتر، عملیات مبارزه را روی آن متمرکز نمود. طبق 

ترتیب مربوط به ترين درصد مراحل مختلف زيستی در تیمارهای مختلف مورد مطالعه بهدست آمده، بیشنتايج به

تارتن  باشد. بنابراين، جهت مبارزه علیه کنهمرحله تخم، نابالغ )از الرو تا دئوتونمف(، افراد بالغ ماده و نر می

های شکارگر توان پتانسیل کنهستا، میای به مراحل نابالغ اين آفت معطوف نمود. در اين راای بايد توجه ويژهدولکه

ترين تأثیر را بر مراحل نابالغ اين های تارتن که بیشهای مبارزه علیه کنهو يا ساير روش Phytoseiidaeخانواده 

 آفت دارند، مدنظر قرار داد. 
 

با  Tetranychus urticaeهای تیمار شده کنه توزيع پايدار مراحل مختلف زيستی نتاج حاصل از دئوتونمف -5جدول 

 کش بايفنازيتهای زيرکشنده کنهغلظت

Table 5. Stable stage distribution of offspring from treated deutonymph of Tetranychus urticae with 

sublethal concentrations of Bifenazate 

Life stages 
Treatments 

Control 10LC 20LC 30LC 

Egg 60.22 61.45 62.29 63.53 

Larve-Deutonymph 29.49 28.02 26.96 25.93 

Adult (♀) 6.84 6.32 5.86 5.58 

Adult (♂) 3.44 4.20 4.89 4.96 
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 (xjfمرحله زيستي )-( و باروری ويژه سنxm(، باروری ويژه سني )xlو  xjsماني )نرخ زنده

های ( تحت تأثیر غلظتxjsای )تارتن دولکه زيستی کنه مرحله -ی سنمانی ويژههای مربوط به نرخ زندهمنحنی

مانی، ده است. اين پارامتر عالوه بر توصیف نرخ زندهارائه ش 1کش بايفنازيت و شاهد در شکل نهک زيرکشنده

مختلف سازد تا بتوانیم مراحل روند تغییرات نرخ رشد و نمو در میان افراد مختلف را نیز نشان داده و ما را قادر می

مانی به مراحل مختلف زيستی از جمله زيستی را در مدت رشد و نمو انطباق دهیم. در حقیقت تفکیک نرخ زنده

های سنتی باشد که در روشمرحله زيستی می-های استفاده از آنالیز جدول زندگی دوجنسی ويژه سنويژگی

 های جدول زندگی وجود ندارد. تجزيه داده

 

 
 Tetranychus urticaeمرحله زيستی کنه  -کش بايفنازيت روی نرخ زنده مانی ويژه سنزيرکشنده کنهاثرات  -1شکل   

  Fig. 1. Sublethal effects of Bifenazate on age-stage survival rate of Tetranychus yrticae 

 

مختلف مورد مطالعه که در  ای در تیمارهای( کنه تارتن دولکهxlمانی ويژه سنی )نمودارهای نرخ زنده 2شکل 

دهد. همانگونه که در اين شکل باشند، را نشان میمی 1حقیقت فرم ساده شده نمودارهای ارائه شده در شکل 

مانی تنها بر اساس سن قابل مشاهده بوده و تفکیک اين پارامتر برای مراحل شود، تغییرات نرخ زندهمشاهده می

وه بر اين، اين شکل نمودارهای مربوط به تغییرات باروری ويژه سنی مختلف زيستی صورت نپذيرفته است. عال

(xmو باروری ويژه سن )-( مرحله زيستیxjfکنه تارتن دولکه )های مختلف مورد مطالعه را نشان ای در غلظت

طالعه در تمامی تیمارهای مورد م T. urticaeريزی کنه دهد. بر اساس نمودارهای ارائه شده در اين شکل، تخممی

به فاصله کوتاهی پس از رسیدن افراد ماده به مرحله بلوغ آغاز شده و نمودارهای مربوط به اين پارامتر به تدريج 

ترين میزان ترين مقدار خود افزايش يافتند. بر همین اساس، بیشهای بالغ تا رسیدن به بیشبا افزايش سن کنه

ريزی اين آفت نیز در غلظت ترين طول دوره تخمکوتاه باروری در تیمار شاهد مشاهده شد. عالوه بر اين،

 مشاهده شد. 30LCزيرکشنده 
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 ارزش تولید مثلي

ای در تیمارهای مختلف مورد مطالعه که بیانگر نقش افراد در نمودارهای ارزش تولید مثلی کنه تارتن دولکه

همانگونه که در اين نمودارها مشاهده نشان داده شده است.  3باشند، در شکل تشکیل جمعیت نسل بعد می

گیری جمعیت نسل آينده ايفا ترين نقش را در شکلشود، در تمامی تیمارهای مورد مطالعه، افراد ماده بیشمی

باشد. عالوه بر اين، افراد نر به دلیل ريزی میها نیز در زمان رسیدن به اوج تخمترين مشارکت آننموده و بیش

ها باشند، فاقد ارزش تولید مثلی بوده و بر همین اساس اين پارامتر برای آنريزی نمیتخم آنکه قادر به انجام

ای )از الرو تا دئوتونمف( در تیمار ترين ارزش تولید مثلی مراحل نابالغ کنه تارتن دولکهگردد. بیشمحاسبه نمی

( برابر با نرخ 01vروزه ) 1های رای تخمشاهد مشاهده شد. نکته قابل توجه آنکه مقدار محاسبه شده اين پارامتر ب

 (.6و جدول  3باشد )شکل متناهی افزايش جمعیت می

 

 
 

 

 

 

 پارامترهای رشد جمعیت

تیمارهای مختلف مورد مطالعه که در ای در مقادير محاسبه شده پارامترهای رشد جمعیت کنه تارتن دولکه

نشان داده شده است. همانگونه که در اين  6باشند، در جدول ترين پارامترهای زيستی يک آفت میحقیقت مهم

( ساير پارامترهای رشد جمعیت محاسبه شده Tشود، به جز متوسط مدت زمان يک نسل )جدول مشاهده می

( و خالص GRRهای ناخالص )ترين مقادير نرخقرار گرفتند. بیشهای مختلف مورد مطالعه تحت تأثیر غلظت

(0R تولید مثل در تیمار شاهد مشاهده شد. با افزايش غلظت مورد استفاده از مقادير اين پارامتر کاسته شد و )

 Tetranychus( کنه xjfمرحله زيستی )-( و باروری ويژه سنxm(، باروری ويژه سنی )xlمانی ويژه سنی )زنده -2شکل 

urticae کش بايفنازيتهای زيرکشنده کنهدر غلظت 
specific fecundity -stage-) and agexmspecific fecundity (-), agexlspecific survivorship (-Age Fig. 2.

 at sublethal concentrations of Bifenazate Tetranychus urticae) of xjf( 
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د(. نتاج/فر 87/32و  71/67ترتیب مشاهده گرديد )به 30LCترين میزان اين پارامترها نیز در غلظت زيرکشنده کم

های زيرکشنده، بدون ترديد نقش غیرقابل انکاری کاهش میزان نرخ خالص تولید مثل اين آفت با افزايش غلظت

های حاصل از پژوهش حاضر، ( اين آفت داشته است. مشابه با يافتهrدر کاهش میزان نرخ ذاتی افزايش جمعیت )

Li et al. (2017) های ای پس از تیمار با غلظتکنه تارتن دولکه های زيستی را در جمعیتنیز کاهش اين آماره

 کش بايفنازيت گزارش نمودند.زيرکشنده آفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد که تحت تأثیر ترين آماره زيستی جمعیت يک آفت يا دشمن طبیعی آن مینرخ ذاتی افزايش جمعیت مهم

گیرد. مراحل نابالغ و ... قرار میمانی عوامل مختلفی مانند باروری، طول دوره رشد و نمو مراحل نابالغ، نرخ زنده

مانی مراحل های مورد مطالعه از مقادير نرخ خالص تولید مثل و نرخ زندهدر پژوهش حاضر، با افزايش غلظت

ای برای تواند دلیل قانع کنندهنابالغ کاسته شده و به طول دوره زيستی مراحل نابالغ اضافه شد. اين مسأله می

های زيرکشنده مورد مطالعه باشد. در بررسی صورت گرفته توسط عیت در غلظتکاهش نرخ ذاتی افزايش جم

)2007( Marcic  0مقدار پارامترهایR ،r ،λ  وDT سم اسپیروديکلوفن مورد  های زيرکشندهتحت تأثیر غلظت

ش اما های مختلف مورد مطالعه کاهتحت تأثیر غلظت λو  0R ،rمطالعه قرار گرفته و مشخص شد که پارامترهای 

-Martinez( افزايش يافت. مطالعات صورت گرفته توسط DTمدت زمان الزم برای دو برابر شدن جمعیت )

Villar et al. (2005) های زيرکشنده سم آزاديراختین مقدار نرخ ذاتی افزايش جمعیت مشخص نمود که غلظت

کش های زيرکشنده آفتد که غلظتکننبیان می Wang et al. (2014)دهند. ای را کاهش میکنه تارتن دولکه

را  T. urticaeهای ذاتی و متناهی افزايش جمعیت کنه بايفنترين مقادير پارامترهای نرخ خالص تولید مثل و نرخ

های کنند که غلظتبیان می Marcic et al. (2009)دهند. کاهش داده و متوسط مدت زمان يک نسل را افزايش می

های زيرکشنده در غلظت Tetranychus urticae( کنه xjvمرحله زيستی )-ارزش تولید مثلی ويژه سن -3شکل 

 کش بايفنازيتکنه
Fig. 3. Age-specific reproductive value (vxj) of Tetranychus urticae at different sublethal concen-

trations of Bifenazate  



 357 1397, 38( 3شناسی ايران، )نامه انجمن حشره
 

 

دهند. داری کاهش میصورت معنیفن نرخ ذاتی افزايش جمعیت اين آفت را بهکش اسپیرومسیزيرکشنده آفت

Gholamzadeh Chitgar & Ghadamyari (2012) های زيرکشنده سم فنازوکوئین کنند که غلظتنیز بیان می

 دهند.ای را کاهش میپارامترهای رشد جمعیت کنه تارتن دولکه

 پیش بیني روند رشد جمعیت

دهد. باالترين ای را در تیمارهای مختلف مورد مطالعه نشان میتارتن دولکه روند رشد جمعیت کل کنه 4شکل 

مشاهده گرديد.  30LCترين سرعت رشد و نمو نیز در غلظت زيرکشنده سرعت رشد و نمو در تیمار شاهد و کم

توان عالوه های زيرکشنده میده از غلظتتوصیه شده يک سم و استفا دهد که با کاهش غلظتاين مسأله نشان می

کش مصرفی، از سرعت رشد جمعیت آفات نیز کاست. کاهش میزان مصرف سموم شیمیايی بر کاهش میزان آفت

محیطی و پیامدهای ناگوار سموم بر سالمت انسان های کشاورزی عالوه بر آنکه مخاطرات زيستبومدر زيست

افشان مورد استفاده م بر کارايی بیولوژيک دشمنان طبیعی و حشرات گردهدهد، اثرات نامطلوب سمورا کاهش می

 دهد.هايی را نیز کاهش میبومدر چنین زيست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت جنسي

ذکر  7ای در جدول کش بايفنازيت بر نسبت جنسی کنه تارتن دولکهکنه های زيرکشندهچگونگی تأثیر غلظت

ای در تیمار شاهد به دولکه شود، نسبت جنسی در کنه تارتنشده است. همانگونه که در اين جدول مشاهده می

کش بايفنازيت از تعداد نتاج ماده تولید های زيرکشنده آفتباشد. با استفاده از غلظتسمت تولید نتايج ماده می

تواند تأثیر تغییر يافت. اين مسأله می 1:1شده توسط اين آفت کاسته شد و نسبت جنسی به نسبت مورد انتظار 

 عیت اين آفت در دراز مدت داشته باشد. سزايی بر پتانسیل رشد جمبه

ای مورد کش بايفنازيت در کاهش جمعیت کنه تارتن دولکههای زيرکشنده کنهدر پژوهش حاضر کارايی غلظت

های زيرکشنده ارزيابی قرار گرفت. همانگونه که در مباحث پیشین نیز مورد اشاره قرار گرفت، استفاده از غلظت

-بوممنظور کاهش اثرات سوء سموم شیمیايی مورد استفاده در زيستتوان بهشد که میبااز جمله راهکارهايی می

های زيرکشنده های مختلف کشاورزی مورد توجه قرار داد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که غلظت

باشند. نکته قابل داشته  T. urticaeکش بايفنازيت قادرند اثرات منفی قابل توجهی بر پتانسیل رشد جمعیت کنه کنه

 کش بايفنازيتهای زيرکشنده کنهدر غلظت Tetranychus urticaeرشد جمعیت کل کنه  -4شکل 
Fig. 4. Population projection of Tetranychus urticae (total stages) at different sublethal concentra-

tions of Bifenazate  
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تواند سبب کاهش پتانسیل رشد های زيرکشنده عالوه بر آنکه میتوجه در اين میان آن است که کاربرد غلظت

های کنترل جمعیت آفات شود، قابلیت استفاده از اين ترکیبات در تلفیق با دشمنان طبیعی مورد استفاده در برنامه

تر در خصوص ارزيابی اثرات زيرکشندگی های بیشن وجود، انجام بررسیبیولوژيک را نیز افزايش خواهد داد. با اي

 باشد. چنین ترکیباتی بر کارايی بیولوژيک دشمنان طبیعی امری مهم و ضروری می
 

 گزاریسپاس

باشد که با نامه کارشناسی ارشد نويسنده اول میهای صورت گرفته در پايانپژوهش حاضر بخشی از بررسی

 دارند.شگاه ياسوج صورت پذيرفته و نويسندگان بدينوسیله مراتب قدردانی خود را اعالم میحمايت مالی دان
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