تحقيقات آفات گياهي
1400 -11)3(: 29-44
علمي پژوهشي

بررسی مقاومت جمعیتهای مختلف Trialeurodes vaporariorum
) (Hem.:Aleyrodidaeبه ایمیداکلوپرید و تاثیر آن بر مقاومت Encarsia formosa
)(Hym.: Aphelinidae
ضرغام بیغم ،حسین اللهیاری٭ ،خلیل طالبی جهرمی و وحید حسینی نوه
گروه گياهپزشكي پردیس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت 1400/8/1 :تاریخ پذیرش)1400/9/20 :
چکیده
سفيدبالک گلخانه Trialeurodes vaporarium (westwood) ،یكي از مهمترین آفات گياهي در ایران و جهان ميباشد.
آفتکش ایميداکلوپرید نقش کليدی را در کنترل این آفت بازی ميکند .در این پژوهش مقاومت جمعيتهای مختلفي از
سفيدبالک گلخانه نسبت به ایميداکلوپرید ( (Confidor® SC35%و مقاومت تقاطعي نسبت به تيامتوکسام+المبداسایهالوترین و
تياکلوپرید+دلتامترین و تاثير مقاومت به ایميداکلوپرید بر مقاومت پارازیتوئيد  Encarsia formosa Gahanمورد ارزیابي قرار
گرفت .سيزده جمعيت سفيدبالک گلخانه از مناطق مختلف کشور جمعآوری و مورد آزمون قرار گرفتند .سفيدبالکهای جمع-
آوری شده روی گياه خيار رقم سوپر دومينوس در شرایط آزمایشگاهي در دمای  ،25±2˚Cرطوبت نسبي  70±10درصد و دوره
نوری  16ساعت روشنایي و  8ساعت تاریكي پرورش داده شدند .زیستسنجي به روش غوطهوری برگ در محلول آفتکش با 20
پوره سن دوم در هر تكرار انجام شد .بيشترین مقدار  LC50برای جمعيت  VGRبه ميزان  856/2ميليگرم بر ليتر به دست آمد.
توسعه مقاومت در تمام جمعيتهای مورد آزمایش مشاهده شد و فاکتور مقاومت از  2/54تا  44/3متغير بود .همچنين ،مقاومت
تقاطعي نسبت به تيامتوکسام+المبداسایهالوترین وتياکلوپرید+دلتامترین مشاهده شد .مقاومت سفيدبالک روی مقاومت پارازیتوئيد
تاثيری نداشت و تفاوت معنيداری بين  LC50پارازیتوئيد جمعآوریشده از مزرعه و پارازیتوئيد پرورش یافته روی مقاومترین
سفيدبالک و جمعيت حساس مشاهده نشد .مقدار  LC50به دست آمده بهترتيب  324/7 ،388/7و  317/7ميليگرم بر ليتر بود .نتایج
حاصل نشاندهنده افزایش مقاومت این آفت نسبت به ایميداکلوپرید و لزوم اتخاذ تدابير الزم و اعمال مدیریت جهت جلوگيری از
گسترش مقاومت ميباشد.
واژههای کلیدی :مقاومت تقاطعي ،زیستستجي ،فاکتور مقاومت ،سفيدبالک ،پارازیتوئيد

نویسنده مسئولallahyar@ut.ac.ir :

بيغم و همكاران ،بررسي مقاومت جمعيتهای مختلف Trialeurodes vaporariorum
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مقدمه
سفيدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum

به کاهش تحرک ،فلج و مرگ حشره ميشوند
(.)Tomizawa and Casida, 2005

) (Westwood) (Hem.: Aleyrodidaeیكي از مهم-

پژوهشهای اخير  80گونه توصيفشده از پارازیتوئيدها

ترین آفات گياهان زراعي ،گلخانهای و زینتي ميباشد

را به عنوان دشمنان طبيعي سفيدبالکها معرفي کردهاند .از

( Van Lenteren and Martin, 2000; Capinera,

ميان آنها،

Encarsia formosa Gahan (Hym.

 .)2008این آفت به صورت مستقيم با تغذیه حشرات بالغ و

) Aphelinidaeیكي از مهمترین و شناختهشدهترین

پورهها و غيرمستقيم از طریق ترشح عسلک و انتقال ویروس

پارازیتوئيدهای سفيدبالکها است که در سالهای اخير

به گياهان خسارت وارد ميکند .بيش از  150ویروس

استفاده تجاری از آن در کنترل سفيدبالکها در بيشتر

گياهي توسط سفيدبالکها منتقل ميشود (.)Jones, 2003

سبزیجات و گياهان زینتي در گلخانهها توسعه پيدا کرده

حشرات کامل سفيدبالک گلخانه ميتوانند ویروسهایي

است ( .)Li et al., 2011; Singh et al., 2017این

مانند ویروس زردی دروغي چغندرقند ( ،)BPYVویروس

پارازیتوئيد تمام مراحل نابالغ ميزبان خود به غير از مرحله

زردی و پيچيدگي برگ گوجهفرنگي ( )TYLCVو

تخم را پارازیته ميکند ،اما ترجيح آن پوره سن دوم ميزبان

ویروس موزائيک طالیي لوبيا ( )BGMVرا منتقل کنند

ميباشد ( Nell et al., 1976; Nechols and Tauber,

( Liu et al., 1993; Bi et al., 2002; Karatolos et

.)1977; Enkegaard, 1993

 .)al., 2010سفيدبالک گلخانه دامنه ميزباني وسيعي دارد،

تكيه بيش از حد به یک ترکيب شيميایي و تكرار

در سالهای اخير از  859گونه گياهي از  469جنس و 121

سمپاشي در گلخانهها سبب افزایش فشار انتخابي روی آفات

خانواده شناسایي شده است (.)CABI, 2017

و در نتيجه ،افزایش مقاومت خواهد شد .کاربرد گسترده و

در برنامههای مدیریت تلفيقي ،جمعيت سفيدبالک

افزایشي ایميداکلوپرید منجر به افزایش مقاومت به این

گلخانه بهوسيله کاربرد دشمنان طبيعي و ترکيبات شيميایي

ترکيب شده است ( Pappas et al., 2013; Karatolos

کنترل ميشود ( .)Gorman et al., 2002استفاده از آفت-

 .)et al., 2010; Gorman et al., 2007ویژگيهای

کشهای شيميایي یكي از اصليترین روشهای مبارزه با

زیستي سفيدبالکها مانند قدرت توليدمثلي باال ،تعداد نسل

سفيدبالکها محسوب ميشود ( Cuthberston et al.,

زیاد در سال و چندینخوار بودن توانایي این حشرات برای

 .)2012; Basit et al., 2013ایميداکلوپرید یكي از

بروز مقاومت در برابر آفتکشها را افزایش ميدهد ( Bi

ترکيبهای شيميایي است که برای کنترل سفيدبالکها

 .)and Toscano, 2007اولين مورد از مقاومت به

استفاده ميشود .گروه نئونيكوتينوئيدها با معرفي

نئونيكوتينوئيدها مربوط به کاهش تأثير ایميداکلوپرید روی

ایميداکلوپرید که یک ترکيب تماسي گوارشي است ،در

سفيدبالک پنبه در سال  1996گزارش شد ( Cahill et al.,

اوایل دهه  1990به بازار ارائه شدند .این گروه روی آفات

 )1996و اولين مورد مقاومت به نئونيكوتينوئيدها در

مكنده ،برخي از بالپولكداران و سخت بالپوشان موثر هستند

سفيدبالک گلخانه از جمعيتهای بریتانيا ،هلند و ایاالت

( .)Elbert et al., 2008نئونيكوتينوئيدها همانند نيكوتين

متحده در سال  2005-2004ثبت شد ( Bi and Toscno,

عملكرد استيلکولين که یک انتقالدهنده عصبي ميباشد را

 .)2007بسيج و همكاران ( )Basij et al., 2016مقاومت

تقليد ميکند و گيرنده این انتقالدهنده عصبي را در ناحيه

 9جمعيت  B. tabaciجمعآوریشده از مناطق مختلف

پسسيناپسي اشغال ميکنند؛ با این تفاوت که استيلکولين

ایران را نسبت به ایميداکلوپرید و استاميپرید مورد آزمون

استراز قادر به غيرفعال کردن این ترکيبات نبوده و بنابراین،

قرار دادند .در پژوهش آنها نسبت مقاومت در زیستسنجي

گيرنده استيلکوليناستراز به طور دائم فعال باقي مانده و

روی حشرات بالغ برای ایميداکلوپرید  9/72تا  205 /20و

سبب تحریک سلولهای عصبي ميشود که در نهایت منجر

برای استاميپرید  6/38تا  174/57بهدست آمد .حساسيت ده
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جمعيت  B. tabaciجمعآوری شده از گلخانههای گوجه-

اولين قدم برای مدیریت مقاومت ،شناسایي جمعيت

فرنگي مراکش در برابر ایميداکلوپرید ،تيامتوکسام و متوميل

مقاوم ميباشد ( .)Prabhaker et al., 1992درپژوهش

توسط بوهارود و همكاران ()Bouharroud et al., 2006

حاضر در مرحله اول مقاومت جمعيتهای مختلف

مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج نشان داد که همه جمعيت-

سفيدبالک گلخانه جمعآوری شده از مزارع ،فضای سبز و

های مورد آزمون در برابر ایميداکلوپرید و تيامتوکسام مقاوم

گلخانهها به ایميداکلوپرید مورد پایش قرار گرفت .درسال-

شده بودند و مقاومت  39برابری برای ایميداکلوپرید و 12

های اخير استفاده از دو ترکيب با نامهای تجاری افوریا و

برابری برای تيامتوکسام را گزارش کردند .النگورست و

پروتئوس عليه سفيدبالکها گسترش پيدا کرده است و به

همكاران ( )Longhurst et al., 2013مقاومت  23برابری

عنوان ترکيب موثری در کنترل سفدبالکها بویژه در ایران

را برای سفيدبالک گلخانه در برابر ایميداکلوپرید گزارش

توصيه شدهاند ( ;Golmohammadi et al., 2014

کردهاند .مقاومت نوزده جمعيت سفيدبالک گلخانه در یونان

 .)Jarrahi and Safavi, 2015هر دو این ترکيبات از دو

در برابر ایميداکلوپرید ،بيفنترین و اسپيرومسيفن مورد

ماده موثره تشكيل شدهاند که یک بخش آن از

ارزیابي قرار گرفت و به ترتيب ،فاکتور مقاومت ،207

نئونيكوتينوئيدها و بخش دیگر آن از پایریتروئيدها است.

 4657و  59برابری بهدست آمد ( Kapantaidaki et al.,

افوریا مخلوطي از  141گرم تيامتوکسام از نئونيكوتينوئيدها

 .)2017اردوغان و همكاران ()Erdogan et al., 2021

و  106گرم المبداسایهالوترین از پایروتروئيدها در هر ليتر

حساسيت  11جمعيت سفيدبالک گلخانه از سه منطقه ترکيه

است ( )Nikolova and Georgieva, 2018و پروتئوس

را در برابر استاميپراید ،ایميداکلوپرید و تيامتوکسام از

از  150گرم تياکلوپرید از نئونيكوتينوئيدها و  20گرم ر

نئونيكوتينوئيدها و سایپرمترین و دلتامترین از پایروتروئيدها

دلتامترین

در ليتر ساخته شده است ( Asogwa et al.,

مورد ارزیابي قرار دادند .بهترتيب  16 ،8/1و  11/4برابر

 .)2011در مرحله دوم این پژوهش مقاومت تقاطعي

مقاومت در برابر نئونيكوتينوئيدها و  56/5و 116/4برابر

سفيدبالک گلخانه نسبت به افوریا و پروتئوس مورد ارزیابي

مقاومت برای پایروتروئيدهای ذکر شده گزارش کردند.

قرار گرفت .هدف سوم این پژوهش بررسي ایده مقاوم شدن

ارزیابي اثر آفتکشها روی دشمنان طبيعي بسيار حائز

دشمن طبيعي در ارتباط با ميزبان مقاوم بود .بنابراین ،به

اهميت است ،به نحوی که بتوان آنها در سيستم زراعي حفظ

بررسي تأثير مقاومت سفيدبالک گلخانه در برابر

کرد .در برخي موارد دشمنان طبيعي مقاوم در برابر

ایميداکلوپرید روی مقاومت زنبور پارازیتوئيد E. formosa

حشرهکشها جزء مهمي از برنامههای مدیریت تلفيقي و به

نسبت به این ترکيب پرداخته شد.

تاخير انداختن مقاومت آفات هستند .استفاده از دشمنان
طبيعي مقاوم به حشرهکش مي تواند از طغيان آفات ثانویه و

مواد و روشها

بازخيزی آفات بویژه در سيستمهایي که استفاده از حشره-

جمعیت های حشرات

کشها روش معمول مبارزه با آفات ميباشد ،جلوگيری کند

جمعيتهای حشرات که در این پژوهش مورد استفاده

( .)Abbas et al., 2014استفاده از جمعيت هایي که

قرار گرفتهاند ،از سال  1395تا  1397جمعآوری و همراه با

بصورت طبيعي یا انتخاب شده نسبت به آفتکشها مقاوم

سابقه قرار گرفتن در معرض ترکيبات نئونيكوتينوئيدی و

شدهاند ،سازگاری روشهای کنترل بيولوژیک و شيميایي را

غيرنيكوتينوئيدی ،محل و گياه ميزبان حشرات جمعآوری

در کنترل سفيدبالکها افزایش ميدهد ( Croft and

شده در جدول  1فهرست شدهاند.

.)Meyer, 1973; Hoy, 1985

Trialeurodes vaporariorum  بررسي مقاومت جمعيتهای مختلف،بيغم و همكاران

32

. Trialeurodes vaporariorum  ميزبان گياهي و سابقه کاربرد آفتکش روی جمعيتهای، محل جمعآوری، نام-1 جدول
Table 1. Name, location, host plant and background of pesticide application on Trialeurodes
vaporariorum populations used in study.
Population
Strain
LAB-S

Collection region

Host

Laboratory

Cucumber (Cucumis
sativus)
Tomato (Solanum
lycopersicum)
Tomato

Treatment
history with
neonicotinoids
No

Treatment history
with other
pesticides
No

Collection
year

No

No

2015

Yes

Yes

2017

2015

ZD

Zibadasht (Alborz province)

KG

Cantaloupe (Cucumis
melo)
Pepper (Capsicum sp.)

No

Yes

2017

VF

Karaj Agriculture and Natural
Resources College
Karaj Agriculture and Natural
Resources College
Varzeqan (East Azarbaijan)

No

No

2017

FS

Fardis (Alborz province)

Lantanas (Lantana sp.)

Yes

Yes

2016

FSH

Fardis (Alborz province)

Yes

Yes

2016

CHY

Chaharbagh (Alborz province)

No

Yes

2017

CHK

Chaharbagh (Alborz province)

No

Yes

2017

CHH

Chaharbagh (Alborz province)

Geranium (Pelargonium
sp.)
Arabian jasmine
(Jasminum sambac)
Cucumber (Cucumis
sativus)
Watermelon (Citrullus sp.)

Yes

Yes

2017

CHS

Chaharbagh(Alborz province)

No

Yes

2016

VKH

Golzar (Varamin, Tehran
province)
Golzar (Varamin, Tehran
province)
Golzar (Varamin, Tehran
province)

Geranium (Pelargonium
sp.)
China hibiscus
(Hibiscusrosa-sinensis)
Gerbera (Gerbera sp.)

Yes

Yes

2016

Yes

Yes

2018

Yes

2018

KT

VG
VGR

Gerbera (Gerbera sp.)

کاشت گیاه میزبان

بعد از جمعآوری سفيدبالکها و شناسایي آنها توسط
 درجه25±2  حشرات به اتاقک رشد با دمای،متخصص

) رقم سوپرCucumeris sativus L.( گياه خيار

16  درصد و دوره نوری70±10  رطوبت نسبي،سلسيوس

 شرکت سمينيس آمریكا به عنوان ميزبان گياهي1دومينوس

 ساعت تاریكي منتقل شده و روی گياه8 ساعت روشنایي و

 بذرها در گلدانهای پالستيكي با.مورد استفاده قرار گرفت

 قابل ذکر.خيار رقم سوپر دومينوس پرورش داده شدند

 سانتيمتر حاوی کوکوپيت و پرليت به نسبت15×15 ابعاد

 دو گونه ازT. vaporariorum  وB. tabaci است که

 در هر بار کاشت بسته به نياز تعداد صد. کشت شدند1:1

سفيدبالکها ميباشند که اغلب با هم در یک محل یافت

 گلدانهای. روز کشت ميشد10 بذر با فواصل یک هفته تا

 در بسياری از موارد مرحله شفيرگي این دو گونه.ميشوند

8  ساعت روشنایي و16 خيار در گلخانه با شرایط نوری

.به راحتي در مزرعه از یكدیگر قابل تشخيص ميباشند

 درصد و دمای70  تا50  رطوبت نسبي،ساعت تاریكي

 اغلب زرد روشن و در صورت پارازیتهB. tabaci شفيره

. درجه سلسيوس نگهداری شدند25±4

 ولي شفيره،شدن قهوهای رنگ ميباشد

پرورش حشرات

 بهطور معمول کرمي رنگ و در صورتvaporariorum

پرورش سفیدبالك گلخانه

T.

 تخممرغيB. tabaci  شفيره.پارازیته شدن سياه رنگ است
1

. Super Dominus
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شكل و انتهای بدن زاویهدار بوده و حاشيه بدن به بافت
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جمعآوری و پرورش پارازیتوئید

ميزبان چسبيده است ،ولي شفيره  T. vaporariorumبيضي

زنبور پارازیتوئيد  E. formosaتابستان سال  1397از

شكل و انتهای بدن گرد بوده و حاشيه بدن با موم احاطه شده

روی سفيدبالک گلخانه که روی گياه سلوی Salvia

است که ظاهری جعبهای شكل به شفيره ميدهد .سطح

) splendens Sellow (Lamiales: Lamiaceaeکه به

پشتي بدن در شفيره  B. tabaciدارای یک تا هفت جفت

عنوان گل فصلي با گلهای به رنگهای قرمز ،سفيد و

موی توسعهیافته بوده و فاقد مجاری مومي و پاپيلهای نيمه

بنفش کاشته ميشود فعاليت داشت ،از پردیس کشاورزی و

حاشيهای ميباشد ،ولي در  T. vaporariorumموهای

منابع طبيعي دانشگاه تهران (کرج) با مختصات جغرافيایي

پشتي وجود نداشته ،ولي دارای مجاری مومي مشخص و

 35/80درجه شمالي و  50/99درجه شرقي جمعآوری شد.

پاپيلهای پشتي و نيمه حاشيهای ميباشد .این دو گونه در

شناسایي پارازیتوئيد توسط دکتر شهرام فرخي عضو هئيت

مرحله حشره کامل نيز به خوبي از یكدیگر قابل تشخيص

علمي موسسه تحقيقات گياهپزشكي کشور صورت گرفت.

ميباشند .حشرات بالغ  B. tabaciتا حدودی کوچکتر از

پرورش پارازیتوئيد داخل قفسهایي به ابعاد 70×70×70

افراد بالغ سفيدبالک گلخانه هستند و رنگ بدن در آنها زرد

سانتيمتر انجام شد که سقف آنها از شيشه شفاف بوده و

تيره است ،ولي در  T. vaporariorumزرد کمرنگ

سطوح جانبي آن با توری مش  50پوشيده شده بود.

ميباشد .حاشيه جلویي بالهای جلویي در  B. tabaciصاف

زنبورهای بالغ روی گلدانهای خيار حاوی پوره سفيدبالک

و مستقيم است ،ولي در  T. vaporariorumدارای انحناء

منتقل و کلني زنبور تشكيل شد .برای حفظ کلني

ميباشد .حشرات کامل در هنگام استراحت در B. tabaci

پارازیتوئيد ،بهطور مداوم بوتههای خيار حاوی پورههای

از باال دوکيشكل بوده و بالهای خود را بهصورت شيرواني

سفيدبالک در اختيار پارازیتوئيد قرار گرفت .در مواقع نياز از

با زاویه حدود  45درجه روی بدن نگه ميدارند ،ولي

آبعسل  10درصد برای تغذیه زنبورهای پارازیتوئيد

حشرات کامل  T. vaporariorumاز باال شكل مثلثي

استفاده شد.

داشته و بالها به صورت مسطحتری روی بدن قرار ميگيرند

زیستسنجی سفیدبالك

( .)Martin et al., 2000; Malumphy, 2003برای به-

بعد از جمعآوری سفيدبالکها ،حشرات به مدت سه

دست آوردن سفيدبالکهای هم سن ،تعدادی سفيد بالک

نسل روی خيار پرورش داده شدند و از حشرات نسل سوم

روی گلدانهای خيار واقع در یک قفس رهاسازی شده و

برای زیستسنجي استفاده شد ( Hosseininaveh and

پس از یک روز تخمگذاری ،بوتههای خيار با یک دمنده

 .)Ghadamyari, 2013زیستسنجي سفيدبالک گلخانه

عاری از سفيدبالک شده و به یک قفس جدید منتقل شدند

بهروش غوطهور کردن برگها در محلول آفتکش انجام

و به این ترتيب بعد از  15 ،12 ،9و  18روز بهترتيب برگها

شد ( .)Horowitz et al., 2004برای تهيه محلولهای

دارای الرو یک روزه ،پوره سن دوم ،پوره سن سوم و

آفتکش با غلظت مشخص ،از فرموالسيون تجاری
(،(Confidor®SC35%

تيامتوکسام+

آخرین مرحله نابالغ بودند ( .)Karimi,1999برای حفظ

ایميداکلوپراید

کلني سفيدبالک بهطور متناوب گياهان سالم در اختيار

المبداسایهالوترین ( )Eforia® SC 247و تياکلوپرید+

سفيدبالکها قرار گرفتند .جمعيت پایه (جمعيت )LAB-S

دلتامترین ( )Proteus® OD 110استفاده شد (جدول .)2

که بهعنوان جمعيت حساس در نظر گرفته شده از روی گياه

پس از تعيين غلظتهای باال و پایين با کشندگي  20و 80

خيار از مرکز فني وحرفهای تخصصي کشاورزی و شيالت

درصد در آزمون مقدماتي ،غلظتهای بينابين این دو دامنه

زیبادشت کرج که سابقه مصرف هيچ آفتکشي روی آنها

در فواصل لگاریتمي انتخاب شده و در نهایت ،پنج غلظت از

وجود نداشت ،جمعآوری شد و از سال  1394تا  1397در

حشرهکشهای مورد نظر ساخته شد ( Robertson et al.,

آزمایشگاه پرورش داده شد.

 .)2007ابتدا یک محلول مادری تهيه و سایر غلظتها از
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محلول مادری بهدست آمد .در هر غلظت برگها به

انجام زیستسنجي و ثبت دادهها نسبت مقاومت یا فاکتور

مدت 10تا  20ثانيه در محلول آفتکش غوطهور و بعد از

مقاومت از طریق تقسيم  LC50بهدست آمده از هر ترکيب

آن در دمای اتاق خشک شدند .آزمونهای زیستسنجي در

برای جمعيت مقاوم به  LC50بهدست آمده برای جمعيت

سه تكرار در طول زمان و هر تكرار با  20پوره سن دو انجام

حساس محاسبه شد .بعد از مشخص شدن نتایج زیستسنجي

شد .در تيمار شاهد نيز آب مقطر به تنهایي مورد استفاده قرار

با ایميداکلوپرید ،بهمنظور بررسي مقاومت تقاطعي آن با

گرفت .مرگومير  72ساعت بعد از فرو بردن برگ در

تيامتوکسام+المبداسایهالوترین ( )Eforia® SC 247و

محلول آفتکش با شمردن پورههای زنده ثبت شد

تياکلوپرید+دلتامترین ( ،)Proteus® OD 110زیست-

( .)Pirmoradi Amozegarfard et al., 2011برای

سنجي با افوریا و پروتئوس برای مقاومترین جمعيت

حفظ شادابي برگها ،دیسکهای برگي حاوی پوره

سفيدبالک گلخانه در برابر ایميداکلوپرید انجام شد.

سفيدبالک گلخانه در محلول آگار دو درصد تثبيت و بعد از
جدول  -2مشخصات آفتکشهای استفاده شده در آزمونهای زیستسنجي
Table 2. Specifications of pesticides used in bioassay tests
Manufacturer

Dosage

Mode of action

Formulation

Gyah

0.6-0.7L/1000L

Agonist of nicotinic acetylcholine receptor

Confidor
SC35%

Imidacloprid

Bayer

1 L/ha

Agonist of nicotinic acetylcholine receptor
sodium channel modulator

Proteus
OD 110

Thiacloprid+deltamethrin

Syngenta

0.4 L/1000L

Agonist of nicotinic acetylcholine receptor
sodium channel modulator

Eforia
SC247

Thiamethoxam+lambdacyhalothrin

زیستسنجی پارازیتوئید

Active substance

سطح داخلي لولهها پخش شوند .سپس ،محلول آفتکش

زیستسنجي برای هر دو جمعيت پارازیتوئيد حاصل از

اضافي را از لولههای آزمایش خارج کرده و اجازه داده شد

ميزبان حساس و مقاوم به آفتکش که به مدت سه نسل

تا حالل تبخير و لولهها بهطور کامل خشک شوند .تعداد

روی هر کدام از ميزبانها پرورش یافته بودند و جمعيت

شش زنبور یک روزه به لولهها منتقل شده و دهانه لولهها با

اوليه که از روی گياه زینتي سلوی جمعآوری شده بود ،به

توری مناسب مسدود شدند .تغذیه زنبورها با آب عسل %10

روش تماس با باقيمانده آفتکش در لوله آزمایش به قطر

انجام شد .زیستسنجي با سه تكرار در هر زمان انجام شد.

خارجي  16و طول  130ميليمتر روی پارازیتوئيد بالغ انجام

لولههای آزمایش در شرایط کنترلشده با دمای  25±2درجه

شد ( .)He et al., 2018بهمنظور همسنسازی

سلسيوس ،رطوبت نسبي  70±10درصد و دوره نوری 16

پارازیتوئيدها ،گياه خيار حاوی پورههای سن سه سفيدبالک

ساعت روشنایي و  8ساعت تاریكي قرار گرفتند و 48

گلخانه به مدت  24ساعت در اختيار  20پارازیتوئيد قرار-

ساعت بعد از تيمار ،مرگومير ثبت شد.

گرفت و تا زمان خروج پارازیتوئيدها پایش شد و از آنها در

تجزیه و تحلیل دادهها

آزمونهای زیستسنجي استفاده شد .بعد از آزمون

آناليز آماری دادههای زیستسنجي برای تعيين  LC50با

مقدماتي ،پنج غلظت انتخاب شده و زیستسنجي اصلي

استفاده از مدل پروبيت و نرمافزار Polo-plus version

انجام شد .سه ميليليتر از هر غلظت داخل لوله آزمایش

 2.0انجام شد .همچنين ،مقایسه بين غلظتهای کشنده با

ریخته شد و به مدت  10تا  20ثانيه لولههای آزمایشي

استفاده از همپوشاني فاصله اطمينان  95درصد مشخص شد.

چرخانده شدند تا محلول آفتکش بهطور یكنواخت در

تحقيقات آفات گياهي ،جلد  ،11شماره  ،3سال 1400

نتایج و بحث
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 .)2006کاراتولوس و همكاران ( Karatolos et al.,

نتایج حاصل از تجزیه و تحليل دز-پاسخ نشان داد که

 )2010مقاومت  21/8برابری را برای سفيدبالک گلخانه

سطوح مختلفي از مقاومت در جمعيتهای سفيدبالک

نسبت به ایمداکلوپرید گزارش کردند .ساتار و همكاران

گلخانه مورد آزمایش وجود دارد (جدول  .)3اندازه LC50

( (Satar et al., 2018مقاومت حشرات بالغ جمعيتهای

برای جمعيت آزمایشگاهي ( 19/32 )LAB-Sميليگرم بر

مختلف  B. tabaciنسبت به ایميداکلوپرید را مورد ارزیابي

ليتر بود ،در حالي که بيشترین اندازه  LC50به ميزان 856/2

قرار دادند و برای مقاومترین جمعيت فاکتور مقاومت 2060

ميليگرم بر ليتر برای جمعيت ( VGRجمعآوری شده از

بهدست آمد .در پژوهش ساتار و همكاران ( (Satar et al.,

ورامين) ثبت شد .رودیتاکيس و همكاران ( Roditakis et

 LC50 2018مقاومترین جمعيت 1254/3 ،و  LC50جمعيت

 )al., 2009برای جمعيتهایي از  ،B. tabaciدامنه LC50

حساس 0/7 ،ميليگرم بر ليتر محاسبه شد که در مقایسه با

 2/25تا بيش از  600ميليگرم بر ليتر را بهدست آوردند .در

نتایج پژوهش ما ،این پژوهشگران مقاومت بيشتری را

پژوهش واسيليو و همكاران ()Vassiliou et al., 2011

مشاهده کردند.

 LC50محاسبهشده بين  33/37تا  172/46ميليگرم بر ليتر

نتایج بهدست آمده از تحقيق حاضر نشان دادند که

بود .برای مقاومترین جمعيت سفيدبالک گلخانه که از یونان

مقاومت سفيدبالک گلخانه نسبت به ایميداکلوپرید در

جمعآوری شده بود LC50 ،در حدود  417/4ميليگرم بر

گلخانههای ایران به شدت در حال افزایش ميباشد .یک

ليتر گزارش شده است ( .)Pappas et al., 2013در

ارتباط قوی بين مقاومت به ایميداکلوپرید و دفعات کاربرد

پژوهش بسيج و همكاران ( )Basij et al., 2016جمعيت

نئونيكوتينوئيدها وجود دارد (.)Roditakis et al., 2009

سقيد بالک جيرفت بيشترین مقاومت را در برابر هر دو

مقاومت به آفتکشها در بين جمعيتهای حشرات بر

ترکيب نشان داد که  LC50بهدستآمده برای ایميداکلوپرید

اساس سابقه مصرف آفتکش روی جمعيتها و امكان

 772/06و برای استاميپرید  865ميليگرم بر ليتر بود که به

پراکنش افراد مقاوم متفاوت خواهد بود .جمعيت  VGRکه

نتایج حاصل از این پژوهش نزدیک ميباشد .وانگ و

به عنوان مقاومترین جمعيت در پژوهش حاضر شناخته شد،

همكاران ( )Wang et al., 2020باالترین LC50

بهصورت مستمر و هر دو هفته یک بار تحت تاثير سمپاشي با

ایميداکلوپرید را برای جمعيتهایي از حشرات بالغ B.

ایميداکلوپرید و سایر ترکيبات نئونيكوتينوئيدی و ترکيبات

 tabaciاز چين  767/77ميليگرم بر ليتر به دست آوردند و

شيميایي از گروههای دیگر مانند دیازینون و ماالتيون بود.

مقاومت تا  46برابری را نسبت به ایميداکلوپرید گزارش

در واقع ،جمعيت  VGبا جمعيت  VGRاز یک گلخانه

کردند .در پژوهش حاضر دامنه فاکتور مقاومت از 2/54

ژربرا با فاصله زماني حدود  5ماه نمونهبرداری شده است .در

برای جمعيت ( ZDجمعآوری شده از زیبادشت) تا 44/3

این گلخانه نئونيكوتينوئيدها بهویژه ایميداکلوپرید بهصورت

برای جمعيت  VGRمتغيير بود و مقاومت مشاهدهشده مشابه

گسترده مورد استفاده قرار ميگرفت .مقایسه  LC50دو

با نتایج پژوهش وانگ و همكاران ()Wang et al., 2020

جمعيت  VGو  VGRبا  LC50جمعيت حساس

بود .حساسيت ده جمعيت  B. tabaciجمعآوریشده از

آزمایشگاهي و محاسبه فاکتور مقاومت نشان داد که

گلخانههای گوجه فرنگي مراکش نيز در برابر

مقاومت بعد از  5ماه در مقایسه با جمعيت حساس حدود 15

ایمداکلوپرید ،تيامتوکسام و متوميل مورد ارزیابي قرار

برابر بيشتر شده است .خطر افزایش مقاومت به ویژگيهای

گرفت .نتایج تحقيق مذکور نشان داد که همه جمعيتهای

آفت مانند قدرت توليدمثلي باال ،تعداد نسل زیاد در سال و

مورد آزمون در برابر ایميداکلوپرید و تيامتوکسام مقاوم شده

چندینخوار بودن ( ،)Bi and Toscano, 2007ویژگي-

بودند و مقاومت  39برابری برای ایمداکلوپرید و  12برابری

های آفتکش مانند پایداری آفتکش ( Talebi

برای تيامتوکسام را گزارش کردند ( Bouharroud et al.,

 )Jahromi, 2012و اینكه آن آفتکش چگونه مورد
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استفاده قرار ميگيرد ،بستگي دارد .عوامل مختلفي در بروز

مقاومت بيشتر ميشود ( .)Talebi Jahromi, 2012بررسي

مقاومت در گلخانههای کشور ممكن است دخيل باشند ،اما

سابقه استفاده از آفتکشها روی جمعيتهای VF

به نظر مي رسد آنچه که بيشتر مشهود است و سهم بهسزایي

(جمعآوری شده از ورزقان)( FS ،جمعآوری شده از شاه-

در بروز مقاومت به ایميداکلوپرید دارد ،عالوه بر ویژگي-

پسند در فردیس) و ( FSHجمعآوریشده از شمعداني در

های زیستشناختي سفيدبالک مانند تعداد نسل زیاد وتوليد

فردیس) نشان داد که جمعيت  VFدر فواصل زماني مختلف

مثل باال ،عوامل کاربردی مؤثر در تكامل مقاومت شامل

پنج بار با دز توصيه شده ایميداکلوپرید ( 0/7- 0/6در هزار)

عوامل وابسته به آفتکش و روشهای کاربرد آن مانند دوز

و جمعيتهای  FSو  FSHسه بار با دز دو برابر ميزان

مصرفي ،پایداری حشرهکش مصرفي ،سمپاشيهای پيدرپي

توصيهشده ایميداکلوپرید و یکبار با استاميپرید سمپاشي

و عدم توجه به سابقه مصرف حشرهکش است.

شده بودند .نتایج نشان داد که ميزان مقاومت به

زماني که دز پایيني از یک حشرهکش در مزرعه استفاده

ایميداکلوپرید در جمعيتهای  FSو  FSHباالتر بود ،به-

ميشود ،تنها بخشي از جمعيت از بين ميرود و افراد حساس

طوری که جمعيت  VFمقاومت  15و جمعيتهای  FSو

در جمعيت باقي ميمانند .ولي مصرف دز باال ،بخش اعظم

 FSHمقاومت  19برابری از خود نشان دادند (جدول .)3

جمعيت را از پای در ميآورد که در این حالت احتمال بروز
جدول  -3حساسيت پورههای سن دو  Trialeurodes vaporariorumبه ایميداکلوپرید .نسبت مقاومت برای همه جمعيتها
نسبت به جمعيت  LAB-Sمحاسبه شده است.
Table 3. Responses of Trialeurodes vaporariorum second-instar nymphs to imidacloprid. Resistance
factors (RFs) relative to LAB-S are given for all populations.
RF2

χ2

(Intercept )±SE

(Slop )±SE

CL95%

)LC50 (mg/L

N1

-

3.71

)-2.08(±0.37

)1.61 (±0.28

15.24-24.23

19.32a4

300

LAB-S3

2.54

3.71

)-6.14 (±1.00

)3.63 (±0.60

44.98-53.58

49.02b

300

ZD

22.66

3.20

)-10.20 (±1.58

)3.80 (±0.60

396.88-481.5

437.80c

300

KG

26.68

1.56

)-9.18 (±1.54

)3.38 (±0.57

460.91-578.5

515.50c

300

KT

15.96

1.4

)-8.58 (±1.38

)3.45 (±0.55

277.19-341.5

308.38d

300

VF

19.60

3.85

)-6.56 (±0.93

)2.55 (±0.36

317.04-428.30

368.29cd

300

FS

18.85

3.71

)-8.35 (±1.32

)3.26 (±0.52

323.62-412.40

364.22cd

300

FSH

32.76

2.32

)-10.72 (±1.58

)3.83 (±0.56

576.58-695.60

632.92e

300

CHY

11.80

2.31

)-4.83 (±0.79

)2.05 (±0.33

190.04-273.90

228.12f

300

CHK

16.27

4.49

)-8.165 (±1.26

)3.27 (±0.50

276.79-351.59

314.39cd

300

CHH

26.58

2.35

)-9.60 (±1.65

)3.54 (±0.61

462.69-567.14

513.58ce

300

CHS

31.12

2.23

)-8.38 (±1.26

)3.02 (±0.46

532.60-686.10

601.20e

300

VKH

29.40

2.10

)-6.07 (±0.85

)2.20 (±0.31

480.66-666.95

567.99e

300

VG

44.30

2.80

)-4.60 (±0.73

)1.58 (±0.26

689.171116.20

856.20g

300

VGR

The total number of 2nd nymph used for bioassay test
RF represents the resistance factor which was calculated by dividing the LC50 of a field population by LC50 of
)Susceptible strain (LAB-S
Susceptible strain
)Different letters indicate significant difference between strains, based on overlapping 95% CL (Confidence limits
of LC50 values.

Strain

1.
2.
3.
4.
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در برخي موارد مقاومت به یک ترکيب ممكن است

نشان ميدهد LC50 .بهدست آمده برای پروتئوس در

باعث بروز مقاومت در ترکيب یا ترکيبات دیگر از همان

جمعيت حساس 48/6 ،و برای جمعيت 228/12 ،VGR

گروه یا گروههای دیگر آفتکش شود .پاسخ پورههای سن

ميليگرم بر ليتر بود که مقاومت  4/7برابری را نشان داد

دو جمعيت  ،VGRبهعنوان مقاومترین جمعيت سفيدبالک

(جدول  .)4اردوغان و همكاران ( Erdogan et al.,

گلخانه نسبت به ایميداکلوپرید در این پژوهش و همچنين،

 )2021حساسيت  11جمعيت سفيدبالک گلخانه از سه

جمعيت حساس آزمایشگاهي نسبت به افوریا و پروتئوس

منطقه ترکيه را در برابر استاميپرید ،ایميداکلوپرید و

مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج نشان داد که مقاومت به

تيامتوکسام از نئونيكوتينوئيدها و سایپرمترین و دلتامترین از

ایميداکلوپرید باعث کاهش حساسيت سفيدبالک گلخانه به

پایروتروئيدها مورد ارزیابي قرار دادند .بهترتيب  16 ،8/1و

افوریا و پروتئوس شد LC50 .افوریا برای جمعيت حساس

 11/4برابر مقاومت در برابر نئونيكوتينوئيدها و  56/5و

سفيدبالک گلخانه  55/58و برای جمعيت مقاوم 322/4

 116/4برابر مقاومت برای پایروتروئيدهای ذکر شده

ميليگرم بر ليتر بهدست آمد که کاهش تاثير  5/8برابری را

گزارش کردند.

جدول  -4حساسيت پورههای سن دو  Trialeurodes vaporariorumمقاوم و حساس به ایميداکلوپرید نسبت به افوریا و
پروتئوس .نسبت مقاومت برای هر ترکيب نسبت به  LC50حاصل از همان ترکيب برای جمعيت  LAB-Sمحاسبه شده است.
Table 4. Responses of imidacloprid resistant and sensitive strains of Trialeurodes vaporariorum
second-instar nymphs to Eforia® and Proteus®. Resistance factors (RFs) relative to LAB-S are given
for each compound.
RF1

χ2

(Intercept )±SE

(Slope )±SE

CL95%

)LC50(mg/L

Pesticide

-

3.71

)-2.08 (±0.37

)1.61(±0.28

15.24-24.23

19.32a3

imidacloprid

LAB-S2

44.30

2.80

)-4.60 (±0.73

)1.58 (±0.26

689.17-1116.2

856.20c

imidacloprid

VGR

-

2.05

)-6.78 (±0.62

)3.89 (±0.62

50.49-62.70

55.58b

Eforia

S

5.80

1.82

)-8.45 (±1.44

)3.37 (±0.57

288.75-360.76

322.40d

Eforia

VGR

-

1.34

)-5.82 (±0.78

)3.45 (±0.57

43.68-54.31

48.60b

Proteus

S

4.70

2.30

)-4.83 (±0.78

)2.05 (±0.33

190.04-273.9

228.12d

Proteus

VGR

RF represents the resistance factor which was calculated by dividing the LC50 of a field population by LC50 of
Susceptible strain (LAB-S) for each compound
Susceptible strain
)Different letters indicate significant difference between strains, based on overlapping 95% CL (Confidence limits
of LC50 values.

Strain

1.
2.
3.

افوریا و پروتئوس از جمله ترکيباتي هستند که از

حشرهکش پرتئوس دارای خاصيت تماسي ،گوارشي و

ترکيب دو ماده موثر با دو مكانيسم اثر متفاوت ساخته شده-

سيستميک ميباشد و با ایجاد اختالل در انتقال پيام عصبي،

اند .نئونيكوتينوئيدها وجه مشترک این دو ترکيب ميباشند.

موجب مرگ حشره ميشود .از طرف دیگر ،وجود

افوریا از المبداسای هالوترین از پایروتروئيدها با تاثير روی

دلتامترین که دارای خاصيت تماسي و گوارشي ميباشد

کانال سدیم و تيامتوکسام که یک ترکيب نئونيكوتينوئيدی

باعث مسدود شدن کانالهای سدیم در سلولهای عصبي و

است ،ساخته شده است ( Nikolova and Georgieva,

در نهایت ،فلج شدن و مرگ حشره ميشود ( Almasi et

 .)2018پروتئوس ترکيبي از تياکلوپرید از نئونيكوتينوئيدها

 .)al., 2013به نظر ميرسد این دو ترکيب با توجه به اینكه

و دلتامترین از پایریتروئيدها ميباشد .تياکلوپرید موجود در

ترکيبي از دو ماده موثر با مكانيسم اثرهای مختلف هستند

بيغم و همكاران ،بررسي مقاومت جمعيتهای مختلف Trialeurodes vaporariorum
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برای مدیریت مقاومت سفيدبالکها ترکيب مناسبي باشند .با

باشد .در پژوهش عبد-اال ( LC50 )Abd-ella, 2015به

بررسي تاثير افوریا و پروتئوس روی جمعيت مقاوم به

دستآمده برای پارازیتوئيد بالغ  E. inaronنسبت به

ایميداکلوپرید ،نتایج حاصل وجود مقاومت تقاطعي

ایميداکلوپرید بعد از  48ساعت در روش تماس با باقي مانده

سفيدبالک گلخانه نسبت به این ترکيبها را نشان دادند

آفتکش روی برگ  191/56ميليگرم بر ليتر گزارش شد.

(جدول  .)4طبق گزارشهای لي و همكاران ( Li et al.,

هي و همكاران ( )He et al., 2018سميت آبامكتين و

 )2000کاربرد متوالي حشرهکشهای ایميداکلوپرید،

ایميداکلوپرید را به روش باقي مانده آفتکش روی شيشه

تيامتوکسام و استاميپراید ميتواند مقاومت تقاطعي در

عليه حشرات کامل  E. formosaمورد ارزیابي قرار دادند و

سفيدبالک گلخانه ایجاد کند .مقاومت نوزده جمعيت

 LC50محاسبه شده بعد از  72ساعت 6/87 ،برای آبامكتين و

سفيدبالک گلخانه در یونان در برابر ایميداکلوپرید ،بي-

 87/47ميليگرم بر ليتر برای ایميداکلوپرید بود که در

فنترین و اسپيرومسيفن مورد ارزیابي قرار گرفت و به ترتيب

مقایسه با نتایج ما عدد پایينتری ميباشد و نشاندهنده

فاکتور مقاومت  4657 ،207و  59برابری بهدست آمد

مقاومت ذاتي باالی جمعيت های مورد استفاده در پژوهش

(.)Kapantaidaki et al., 2017

حاضر ميباشد .نتایج پژوهش وانگ و همكاران ( Wang et

برای افزایش احتمال کاربرد تلفيقي  E. formosaبا

 )al., 2019نشان داد که غلظت توصيه شده مزرعهای از

نئونيكوتينوئيدهایي مانند ایميداکلوپرید در برنامههای کنترل

ایميداکلوپرید ،تيامتوکسام ،نيتنپيرام ،استاميپرید ،آبامكتين،

سفيدبالک گلخانه ایده مقاوم شدن دشمن طبيعي در صورت

سيانترانيليپرول1و سولفوکسافلور 2به روش سميت باقيمانده

پرورش روی ميزبان مقاوم به آفتکش در این پژوهش

خشک آفتکش روی شيشه باعث مرگومير  98درصدی

مورد بررسي قرار گرفت .پس از پرورش پارازیتوئيدها به

زنبورهای پارازیتوئيد بالغ بعد از  6ساعت ميشود.

مدت سه نسل روی ميزبان حساس و جمعيت  VGRکه

اصالح ژنتيكي زنبور  E. formosaبه منظور مقاوم

مقاومترین جمعيت سفيدبالک گلخانه در این پژوهش بود،

شدن به آفتکشها انجام شده است .تالشهای انجام گرفته

پاسخ جمعيت نسل سوم پارازیتوئيد نسبت به ایميداکلوپرید

روی مقاوم شدن پارازیتوئيد  E. formosaنسبت به آفت-

مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج نشان داد که مقاومت

کشهای بيورزمترین ،دلتامترین و پاراتيون موفقيتآميز

سفيدبالک گلخانه در برابر ایميداکلوپرید بر مقاومت E.

نبوده است ( ،)Henter and Van Lenteren, 1996در

 formosaتأثيری نداشت LC50 .های بهدست آمده

صورتي که این تالشها در مورد آفتکش ليندین تا

 324/7 ،317/75و  388/7ميليگرم بر ليتر بهترتيب برای

حدودی موفقيتآميز بوده است ( Walker and Turling,

جمعيتهای حساس ،مقاوم و جمعيت مزرعهای بود که در

 .)1984بهمنظور افزایش احتمال کاربرد همزمان

E.

سطح  95درصد اختالف معنيداری را نشان ندادند (جدول

 formosaبا آفتکش ،تالشهایي برای بهدست آوردن

 .)5با وجود عدم تأثير مقاومت سفيدبالک گلخانه روی

سویههای مقاومي از این پارازیتوئيد به دلتامترین بهمدت دو

مقاومت پارازیتوئيد آن ،نتایج حاصل از زیستسنجي

سال در فرانسه انجام شد که با شكست مواجه شد .بعد از 21

پارازیتوئيد ،نشاندهنده مقاومت ذاتي قابل توجه

نسل که پارازیتوئيد زیر فشار انتخابي دلتامترین قرار داشت

جمعيتهای این پژوهش در برابر ایميداکلوپرید بود.

مقاومت نسل  21با جمعيت

پایه تفاوتي نشان نداد

سهرابي و همكاران (LC50 )Sohrabi et al., 2012

) .(Delorme et al., 1985بهمنظور بهدست آوردن

ایميداکلوپرید روی افراد بالغ  Encarsia inaronرا 208/9

جمعيت مقاوم ضروری است تا تنوع یا غيرهمگني در

ميليگرم بر ليتر بهدست آوردند که کمتر از  LC50مشاهده

جمعيت های در دسترس افزایش پيدا کند ( Delorme et

شده برای  E. formosaپژوهش حاضر بود که ممكن است
به دليل متفاوت بودن گونه و محل جمعآوری پارازیتوئيدها

1

. Cyantraniliprole
. Sulfoxaflor

2
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 .)al., 1985از نظر دلورمه و همكاران ( Delorme et al.,

پرورش پارازیتوئيد  Cotesia plutellae Kurdjumovبه

 )1985همگني ژنتيكي در نتيجه پرورش آزمایشگاهي مي-

مدت  13نسل روی ميزبان آن یعني بيد کلم مقاوم به فن-

تواند منجر به این شكست شود .ترکيبات فسفره مانند اسفات

والریت باعث مقاومت  13/6برابری پارازیتوئيد شد ( Liu et

و فنيتروتيون و پایروتروئيدهایي مانند سایپرمترین،

 .)al., 2003در حالي که در پژوهش حاضر پرورش

اتوفنوپروکس و پرمترین سميت باالیي روی E. formosa

پارازیتوئيد  E. formosaروی سفيدبالک مقاوم به

دارند و ترکيبات تنظيمکننده رشد مانند فلوفنوکسورون،

ایميداکلوپرید تأثيری در افزایش مقاومت پارازیتوئيد نسبت

لوفنورون

و

پيمترزین

بهنسبت

بيضرر

بودهاند

به این ترکيب نداشت.

(.)Prabhaker et al., 2011; Sugiyama et al., 2011
جدول  -5حساسيت به ایميداکلوپرید در سویههای مختلف  Encarsia formosaحاصل از ميزبانهای مقاوم و حساس به
ایميداکلوپرید
Table 5. Susceptibility to imidacloprid in different strains of Encarsia formosa originated from
imidacloprid resistant and susceptible host
χ2

(Intercept )±SE

(Slope )±SE

)LC50(mg/L)(CL95%

Host

1.55

)-6.54 (±2.25

)2.61 (±0.88

317.75 (212.15-423.75) a1

Sensitive whitefly

LAB-S

2.01

)-7.63 (±2.16

)3.04 (±0.85

324.70 (249.43-409.67) a

Resistant whitefly

R

4.82

)-8.12 (±2.80

)3.14 (±1.05

388.70 (264.20-477.50) a

Field collected

F

Strain

Different letters indicate significant difference between strains, based on overlapping 95% CL of LC 50 values.

1.

عباس و همكاران ( )Abbas et al., 2014به مدت 5

و تاکتيکهای مدیریتي ،عكس اصول به کار گرفته شده

نسل بالتوری سبز را تحت فشار انتخابي اسپينوساد قرار دادند

برای آفات است و در اینجا سعي ميشود دشمن طبيعي در

و این حشره بهترتيب نسبت به جمعيت مزرعه و حساس

برابر آفتکش مقاومت نشان دهد ( Talebi Jahromi,

مقاومت  12/65و  73/37برابری نشان داد .انتخاب جمعيت

 .)2012به نظر ميرسد در صورتي که پرورش

E.

مقاوم ) Orius laevigatus (Fieberدر برابر تيامتوکسام و

 formosaروی سفيدبالكي که مقاومت بيشتری در برابر

ایميداکلوپرید به صورت مصنوعي بعد از چهل نسل باعث

آفتکش از خود نشان ميدهد انجام شود و تعداد نسلهای

افزایش مقاومت  213برابری برای تيامتوکسام و  40برابری

پرورش روی ميزبان مقاوم افزایش یابد ،احتمال مقاوم شدن

برای ایميداکلوپرید شد LC50 .حساسترین جمعيت به

دشمن طبيعي افزایش پيدا خواهد کرد .در این راستا بهينه

ایميداکلوپرید  7/7و نسل چهلم  309/9و حساسترین

کردن شرایط پرورش ميزبان به منظور فراهم شدن ميزبان

جمعيت به تيامتوکسام  0/7و نسل چهلم  149/2ميليگرم بر

مناسب برای دشمن طبيعي نيز ميتواند تأثيرگذار باشد.

ليتربود ( .)Balanza et al., 2019در این پژوهش مقدار

مهمترین گام در مدیریت مقاومت به حشرهکشها،

 LC50ایميداکلوپرید برای پارازیتوئيد حاصل از ميزبان

اطالع از عواملي است که در بروز مقاومت مؤثرند و باید

حساس  317/7و برای پارازیتوئيدی که به مدت سه نسل

توجه داشت که مدیریت مقاومت حشرات ،جزئي از

روی ميزبان مقاوم پرورش یافته بود 324/7 ،ميليگرم بر ليتر

مدیریت تلفيقي آفات است ( .)Scott, 1990با توجه به

بود.

ویژگيهای زیستي سفيدبالک گلخانه مانند چندنسلي بودن
مقاومت به حشرهکشها در جمعيت بندپایان مفيد مانند

و استفاده مداوم از آفتکشها در مبارزه با این آفت،

دشمنان طبيعي باید همانند آفات مدیریت شود؛ ولي اهداف

پتانسيل مقاوم شدن در این حشره بسيار باالست .بنابراین
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Pirmoradi Amozegarfard et al., 2011; ( ميباشد

ضروری است در ارتباط با مدیریت مقاومت به آفتکشها

 با توجه به نتایج حاصل از این.)Horowitz et al., 2020

بهویژه ترکيبات نئونيكوتينوئيدی که امروزه کاربرد وسيعي

پژوهش و بروز مقاومت نسبت به ایميداکلوپرید در

 برنامهای تدوین شود و،در کنترل آفات مكنده دارند

جمعيتهای سفدبالک و کاهش تأثير ترکيبات جدید مانند

جدولي از آفتکشهای مختلف برای مصرف آنها ارائه

 پایش مقاومت،افوریا و پروتئوس روی جمعيتهای مقاوم

شود تا از افزایش مقاومت به یک نوع ترکيب که در برخي

به ترکيبات نئونيكوتينوئيدی در سراسر کشور امری ضروری

،موارد منجر به مقاومت تقاطعي یا گروهي ميشود

به نظر ميرسد تا نسبت به ارائه برنامهای برای مدیریت

 از موثرترین روشها برای غلبه به مشكل.جلوگيری شود

مقاومت نسبت به این ترکيبها اقدامات مقتضي صورت

 کاهش فشار انتخابي قبل از بروز مقاومت و استفاده،مقاومت

.گيرد

،از تاکتيکهای مدیریت مقاومت مانند استفاده تناوبي
چرخشي و ترکيبي دو یا چند حشرهکش با نحوه اثر متفاوت
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Abstract
The greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporarium (Westwood), is an invasive insect pest of
agriculture and horticulture worldwide. Imidacloprid as chemical pesticide has been used as a key
pesticide for controlling sap-sucking pests and play a major role in controlling this pest. The main
purpose of this study was investigation of resistance status of T. vaporarium to imidacloprid SC 35%
(Confidor®) and cross resistance to Eforia® and Proteus® and effect of imidacloprid resistance on
Encarsia formosa Gahan. Thirteen greenhouse whitefly populations were collected from greenhouses
and fields and used for tests. Collected populations reared on cucumber plants under laboratory
conditions at 25±2˚C, 70±10 % relative humidity and a photoperiod of 16:8 h (L: D). The LC50 values
were estimated on the second instar nymphs for all populations using leaf dipping bioassay method.
The VGR population showed highest LC50 that was 856.2 mg/L. The development of resistance to
imidacloprid was confirmed for all tested populations with resistance factors ranging from 2.54 to
44.3. The most resistant strain showed cross resistance to Eforia® and Proteus®. There was no
significant difference between LC50 values of E. formosa populations that collected form field, reared
on the most resistant population and sensitive population of T. vaporarium. The LC50s were 388.7,
324.7 and 317.7, respectively. We discuss our results in regard to the evolve of imidacloprid resistance
in T. vaporariorum populations and its implications for whitefly control.
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