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Introduction
One of the most important pests of the tomato plant, which belongs to the order lepidoptera and the family
Gelechiidae, is the tomato leaf miner. The tomato leaf miner, scientifically named Tuta absoluta (Meyrick), was
first described and reported in Peru in 1917 (EPPO, 2005). After reaching Spain in 2002, the pest spread rapidly
to other European and North African countries, and eventually to Middle Eastern countries, including Iran.

Materials and Methods
This study was conducted in a randomized complete block design with 6 treatments (5 insecticide treatments
and one control treatment) and with three replications in tomato fields (private farm) of Kermanshah, Markazi
and Hormozgan provinces. Each experimental plot consisted of 5 planting rows, each of which was 10 meters
long and 5 meters wide (plot dimensions were 50 square meters). The distance between the plots was at least 5
meters. Fertilization and weed control operations were performed according to local customs. Plants were
inspected daily and as soon as the economic loss threshold (4 to 5 larvae per plant) was reached, foliar
application was performed. For spraying, a back sprayer with a conical nozzle was used after calibration.
Sampling was performed one day before spraying and 3, 7, 10 and 14 days after spraying. For this purpose, 10
plants were randomly selected from each plot and two leaflets were taken from each plant from the semiterminal leaves of the plant, which were transferred to separate nylon bags by mentioning the name of the
treatment and repeated.. The percentage of insecticide effect was calculated using Henderson-Tilton formula.
The means were compared by Tukey test using Ver 9.1 software (SAS Institute, 2001).

Results
In order to introduce new and effective insecticides to control this pest, the present study was conducted in a
randomized complete block design with 6 treatments and 3 replications in tomato fields of three provinces of
Hormozgan, Kermanshah and Markazi and the effect of, Tetraniliprole (Vayego SC200) insecticides with two
concentrations of 250 and 350 ml / ha Indoxacarb EC 15% at a rate of 250 ml / ha, Flubendiamide WG20% at a
rate of 250 gr/ ha Lufenuron + Emamectin benzoateWG 50% 100 gr/ ha on mortality This pest was examined.
The results of this study showed that on the 14 days after spraying, Tetraniliprol 350 ml / ha with 73.02 percent
efficiency, in Markazi province, with 82.74 percent efficiency, in Kermanshah province, and with 82.17 percent
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efficiency in Hormozgan province had higher efficiency than other treatments. Therefore, a concentration of 350
ml/ha of the insecticide Tetraniliprol is effective and can be recommended for the control of tomato leaf miner in
fields.

Discussion
In a study of the effects of eight insecticides, chloropyrifosmethyl, lambdacy halothrin, imidaclopride,
abamectin, chlorfenapyr, emamectinbenzoate and chlorantraniliprole on tomato leaf miner in field conditions
were investigated. The results showed that all the insecticides tested had a significant effect on the average insect
population and the reduction of the percentage of infection in the tomato field. However, the greatest effect in
controlling this insect was obtained with the use of abamectin, chlorfenapyr and chlorantraniliprole (Sallam,
2015). Another study looked at the effects of a number of biocides on the pest. All of the studied toxins caused
mortality of T. absoluta larvae, but the effect of Azadirachta indica and Allium sativum extracts as well as
Beauveria bassiana was reported to be more than 70%. However, these treatments were statistically significantly
different from conventional insecticides and the highest product with marketable value was obtained in
Tetraniliprole (Wiego) and Coragen treatments (Shiberu and Getu, 2018). Evaluated the efficacy of 7
insecticides on tomato leaf miner in vitro and showed that the insecticides Spinosad, chlorantraniliprole +
Abamectin and Indoxacarb resulted in 100% mortality in all populations. These results were similar to the
present study.
Keywords: Chemical control, Efficiency, Tetraniliprole, Tomato leaf miner
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بررسی کارایی حشرهکش جدید ) Tetraniliprole (Vayego SC200روي شبپره مینوز
گوجهفرنگی )Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae
فاطمه شفقی -1صدیقه اشتري -*2محمد تقی توحیدي -3سید سعید مدرس نجف

آبادي4

تاریخ دریافت0088/80/72 :
تاریخ پذیرش0088/08/80 :

چکیده
شبپره مینوز گوجهفرنگي یکي از آفات جدید و مهم گوجه فرنگي در ایران است و هرر سرا ه عا را شراهن رانردمان و شیحیرت مز رور از ن رر
عازارپسندی ميگردد .جهت معرفي حشرهشنهای جدید و مؤثر عرای شنترر این آفت ،این آزماین در قا ب طرح علوکهای شامل ت ادفي عا شن تیمار
و سه تکرار در مزارع گوجه فرنگي سه استان شرمانشاه ،مرشزی و هرمزگان در سرار  9911انجرا شرد .تیمارهرای آزمراین شرامل حشررهشرنهرای
تترانیليپرور  SC 200عا دو غل ت  052و  952میلي یتر در هکترار ،ایندوشسراشار  EC 15%عرهمقردار  052میلري یترر در هکترار ،فلروعن دیامیرد
WG20%عهمیزان  052گر در هکتار ،وفنرون +امامکتین عنزوات  WG 50%معادر  922گر در هکتار عودند .نتایج نشان داد شه در روز چهاردهم
پس از سمپاشي ،حشرهشن تترانیلي پرور  952میلي یتر در هکتار عا  20/29درصد شرارایي در اسرتان مرشرزی  ،عرا  ،20/27درصرد شرارایي در اسرتان
شرمانشاه و  20/92درصد شارایي در استان هرمزگان از تاثیر عاالتری نسبت عه سایر تیمارها عرخوردار عوده است .عناعراین غل ت  952میلي یتر در هکترار
حشرهشن تترانیليپرور عرای شنترر الروهای شبپره مینوز در مزارع گوجهفرنگي مؤثر عوده و قاعل توصیه شدن است.
واژههای كلیدی :تترانیلي پرور ،شارایي ،شنترر شیمیایي ،مینوز گوجه فرنگي

مقدمه

432 1

گوجهفرنگي  Solanum lycopersicum L.یکي از مناعع سرشار
از مواد معردني ،ویترامینهررا و ترشیبرات آنترياشسریداني عرروده و از
مهمتررین مز روالت زرا ي جهان در ارتبرا عرا سر مت و ته یره
 -9عخن تزقیقات حشرهشناسي ،موسسه تزقیقات گیراهپزشرکي ششرور ،سرازمان
تزقیقات ،آموزش و ترویج ششاورزی ،تهران ،ایران
 -0عخن تزقیقات گیاهپزشکي ،مرشز تزقیقات و آموزش ششاورزی و مناعع طبیعي
استان مرشزی ،سازمان تزقیقات ،آموزش و ترویج ششاورزی ،اراک ،ایران
)Email: aroya95@gmail.com
(* -نویسنده مسئور:
 -9عخن تزقیقات گیاهپزشرکي ،مرشرز تزقیقرات و آمروزش ششراورزی و منراعع
طبیعي استان شرمانشاه ،سازمان تزقیقات ،آموزش و ترویج ششراورزی ،شرمانشراه،
ایران
 -7عخن تزقیقات گیاهپزشکي ،مرشز تزقیقات ششراورزی و منراعع طبیعري اسرتان
هرمزگان ،سازمان تزقیقات ،آموزش و ترویج ششاورزی ،عندر باس ،ایران
DOI: 10.22067/JPP.2021.73599.1062

انسان عهشرمار ميآیرد .در حرار حاضرر ایرن سرربزی  05درصررد از
شرل تو یدات سبزی جهان را عه خود اخت اص ميدهد ( Cetin and
 .)Uygan, 2008یکي از آفات مهم گیاه گوجهفرنگي شه عه راستهی
عار پو کداران و خانوادهی  Gelechiidaeتعلق دارد ،شبپرهی مینوز
گوجهفرنگي است .شبپرهی مینوز گوجهفرنگي عا نرا لمري Tuta
) absoluta (Meyrickعرای نخستین عار در سار  9192می دی در
ششور پرو توصیف و گزارش شد ( .)EPPO, 2005این آفرت پرس از
راهیاعي عه اسپانیا در سار  2002عهسر ت در دیگر ششورهای اروپایي و
شمار آفریقا و در نهایت در ششورهای خاورمیانه ازجمله ایران گسترش
پیدا شرد (.)Zappala et al., 2013
شبپرهی مینروز گوجرهفرنگري ترا سرار  9921عره نروان آفرت
قرنطینهای ایران مزسو ميشد؛ اما عرای او رین عرار در آعران سرار
 9921از شهرستان ارومیه گزارش شد ( Javadi and Cheraghian,
 .)2013پررس از آن تررا عهمررن  9912ایررن آفررت از اسررتانهررای
آذرعایجانغرعي ،عوشهر ،شردستان ،ای  ،شرمانشاه ،خوزستان ،فرارس،
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اردعیل ،آذرعایجانشرقي ،رسرتان ،اصرحهان ،مرشرزی ،تهرران ،ا بررز،
قزوین ،زنجان ،همدان ،شهکیلویه و عویراحمد ،چهارمزرار عختیراری،
خراسان شما ي ،سمنان ،یزد ،شرمان ،هرمزگان ،سیستان و علوچسرتان
و قم گزارش شد ( .)Javadi and Cheraghian, 2013ایرن حشرره
چندخوار مزدود عروده و در گلخانره و مزر ره عسریار زیرانعرار اسرت
( .)Desneusx et al., 2010مرحلههای گوناگون گیاه گوجرهفرنگري
توسط این آفت دچار زیان ميشود .افزون عر عرگ از میوههای رسریده
و نارس نیز ته یه شرده و عا ا عدشکلي میوههرا ،عازایسرتادن رویرن
جوانررههررای انتهررایي و شرراهن شرردید سررطگ سرربز عرررگ م ريشررود
(.)Terzidis et al., 2014
الروهای آن پس از خروج از تخم عه درون عافتهرای گیراه نحروذ
شرده و از آن ته یه ميشنند و عا را عدشرکلي میروههرا ،توقرف رشرد
جوانههای انتهایي و شاهن شدید سطگ سبز عرگ ميشوند .در صورت
وجود شرایط مناسب و د وجود عرنامه مدیریتي صزیگ ،خسارت این
آفت ميتواند منجر عه ناعودی  100 - 80درصرد مز رور در شررایط
مزر ه و گلخانه شود (.)Terzidis et al., 2014
عا توجه عه تعداد نسل عاالی این آفت (عین از  90نسل در سرار)
و استحادهی مداو از انواع حشرهشرنهرای شریمیایي ،مقاومرت ایرن
حشره در عراعر حشرهشنهای مختلف در عرخي مناطق گرزارش شرده
اسرت ( .)Lietti et al., 2005در حرار حاضرر شنتررر شریمیایي
مهمترین اعزار در مدیریت آفات ششاورزی است شه اگر عه روش درست
استحاده نشود عا ا آ ودگيهای زیستمزیطي ،طهیران آفرات ثانویره،
ظهور مقاومت ،تهدید س متي انسان و اثرات نامطلو روی موجودات
غیر هدف ميشرود ( .)Tabebordbar et al., 2020از طررف دیگرر
مبارزه شیمیایي عا این آفت عهد یل حضور الروها در داالنهرای درون
گیاه مشکل است و موفقیت شنترر شیمیایي در گرو استحاده صزیگ از
حشرهشنهای مناسب و ر ایت تمرا نکرات در طرور ف رل ششرت
ميعاشد.
شارایي  99حشرهشن عا مکانیسم مل متحاوت را عا استحاده از دو
روش مختلف روی الروهای این آفرت عررسري شرد .در هرر دو روش
شررارایي آزادیررراشتین ،امررامکتین عنررزوات ،اسپینوسرراد ،متررافلومیزون و
شلرانترانیلرري پرررور  922درصررد گررزارش شررد ( Deleva and
.)Harizanova, 2014مزققین میزان حساسیت مینوز گوجهفرنگي عه
حشرررهشررنهررایي از گررروههررای مختلررف شرریمیایي را در شرررایط
آزمایشگاهي مورد عررسي قرار دادنرد ،حشررهشرنهرای آزادیرراشتین،
آعامکتین ،اسپینوساد ،ایندوشساشار  ،متافلومیزون و شلرانترانیلي پرور
شرارایي خروعي در شنتررر ایرن آفرت داشرتند ( Amizadeh et al.,
 .)2015متوسط درصد مرگ و میر الروهای  T. absolutaحاصرل از

شارعرد امامکتین عنزوات عا غل ت  2/6گر عر یتر روی گوجهفرنگي را
 12درصد گزارش نمودند (.)Gacemi and Guenaoui, 2012
حشرهشن تترانیلي پرور حشرهشرن جدیردی از گرروه دیامیردها
ميعاشد شه دارای ملکرد منز ر عه فردی ميعاشد .این حشرهشرن
سبب فعارسازی گیرندههای رایرانودین ( )RyRمريشرود شره نقرن
مهمي در ملکرد مرعو عه ماهیچههای حشرات دارنرد .دیامیرد ایرن
حشرهشن عه گیرندههای رایانودین مت ل شرده و سربب عراز مانردن
شانار شلسیم ميشود شه در نهایت منجر عه انتشار شنترر نشده شلسیم
عه دنبار آن قطع ته یه و مرگ ميگردد (.)Cordova et al., 2006
ایندوشسراشار حشررهششرري تماسري گوارشرري و از گررروه
اگزادیازینها ميعاشد و عا عستن شانار سدیم عا ا قطع ته یه ،فلرج و
مرگ در حشرات ميشود .این حشرهشن روی آفات عار پو رکدار در
مزار پنبه ،سبزیهای و نیز درختران میروه عرهشرار مريرود .امرامکتین
عنزوات یک آفتشن جدید از خانواده اورمکتینها است .ایرن فررآورده
عرای شنترر عار پو کداران روی انواع مز والت عرهویرهه شربپرره
مینوز گوجهفرنگي تکوین یافته اسرت .ایرن آفرتشرن عرا ترثثیر روی
سلورهای بي مانع از انقباض ماهیچهای شرده و از ته یره الروهرا
جلوگیری ميشند ( .)Esmaeili, 2014فلوعندیامیرد یرک آفرتشرن
جدید عرای شنترر شبپره مینوز گوجهفرنگي ميعاشد؛ این ترشیرب از
خرانواده ترشیبرات دیآمیردی عروده و عا را مهرار گیرنرده ریرانودین
 Ryanodine receptorميشود (.)Das et al., 2017
عدون شک ثبت حشرهشنهرای جدیرد عرا نزروه ترثثیر متحراوت
ميتواند تنوع حشرهشنهای توصیه شده را لیه عید گوجهفرنگري در
ششور افزاین دهد شه عه نوعه خود ميتواند در مدیریت این آفت تثثیر
عسزایي داشته عاشد.

مواد و روشها
این عررسي در قا ب طرح علوکهای شامل ت ادفي عا شن تیمرار
(پنج تیمار حشرهشن و یک تیمار شراهد) و در سره تکررار در مرزارع
گوجهفرنگي سه استان شرمانشاه ،مرشزی و هرمزگان طي سار 9911
انجا شد .ارقا گوجهفرنگي ششرت شرده در اسرتان هرمزگران رقرم
دافنیس ،در استان مرشزی پي اس و در استان شرمانشاه ادونرس عرود.
هر پ ت آزمایشي شامل پنج ردیف شاشت در ن ر گرفته شد شره هرر
شدا  92متر طور و پنج متر رض (اععاد پ ت  52متر مرعع) داشتند.
فاصله عین پ تها حداقل پرنج مترر در ن رر گرفتره شرد .تیمارهرای
عررسي شده عه شرح زیر یودند (جدور .)9
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جدول  -1حشرهكشهای مورد استفاده در آزمایش
Table 1- Insecticides used in the experiment

نوع فرموالسیون

نام عمومی

Concentration

Formulation

Common name

مقدار غلظت مصرفی
 052میلي یتر در هکتار

SC 200

 952میلي یتر در هکتار

SC 200

 052میلي یتر در هکتار

EC 15%

 052گر در هکتار

WG 20%

 922گر در هکتار

WG 50%

205ml/h
350ml/h
250ml/h
250ml/h
100g/h

ملیات شوددهي و شنترر لفهای هرز طبق رف منطقه انجا
شد .عوتهها عهصورت روزانه عررسي شده و عه مزض رسیدن عه آستانه
زیان اقت رادی (چهرار ترا پرنج الرو روی گیراه) ( Ghaderi et al.,
 )2019مزلورپاشي انجا گردید .عرای سمپاشي از سمپاش پشتي عرا
نازر مخروطي پس از شا یبراسیون استحاده شد .نمونهعرداریهرا یرک
روز قبل از سمپاشي و  92 ،2 ،9و  97روز ععد از سمپاشي انجا شرد.
عدین من ور از هر شرت  92عوته عهصورت ت ادفي انتخرا شرد و از
هر عوته دو عرگچه از عرگهای نیمه انتهایي گیاه عرداشت گردید شه عا
ذشر نا تیمار و تکرار عره شیسرههرای نرایلوني جداگانره منتقرل و در
آزمایشگاه تعداد الروهای زنده زیر عینا شوالر  Olympusمدر SZH-
 ILLBساخت ششور ژاپن شمارش شدند .درصد تثثیر حشرهشنها عرا
استحاده از فرمور هندرسون-تیلتون عهصورت زیرر مزاسربه شرد شره
مؤ حههای آن بارتاند از = Tb :تعداد الرو زنده در شرت تیمار قبرل

از سمپاشي =Ta ،تعداد الرو زنده در شرت تیمار ععد از سمپاشي،
= الرو زنده در شرت شاهد ععد از آ پاشي  = Cbتعداد الرو زنرده در
Ca

شرت شاهد قبل از سمپاشي .مقایسه میانگینها توسط آزمون توشي و
عا اسرتحاده از نرر افرزار  )SAS Institute, 2001( Ver 9.1صرورت
گرفت.
= درصد تثثیر آفتشن

نتایج
نتایج تجزیه واریانس مرشب درصد شارایي حشرهشنها نشان داد
عین مکانها و اثر متقاعل مکان و تیمار در سطگ یک درصرد اخرت ف
آماری معنيداری وجود دارد (جدور  )0شه این نشان ميدهد تیمارهرا
در مکانهای مختلف عه صورت متحراوتي مرل شرردهانرد .در نتیجره
تجزیه واریانس در هر منطقه عه صورت جداگانه انجا گرفت.

تترانیلي پرور
Tetraniliprole

تترانیلي پرور
Tetraniliprole

ایندوشساشار
Indoxacarb

فلوعن دیامید
Flubendiamide

وفنرون +امامکتین عنزوات
Emamectinbenzoate+lufenuron

استان کرمانشاه

تجزیرره واریررانس دادههررای مرعررو عرره شررارایي سررمو  ،در
سره) ، (P=0.0038; F(4,8)= 9.62هحرت =)(P=0.0071; F(4,8
) ،7.84ده ( )P=0.0004; F(4,8)= 19.12و چهارده ( ;P=0.0002
 )F(4,8)= 24.93روز ععد از مزلورپاشي در استان شرمانشراه نشران
داد شه عین تیمارها در سطگ یک درصد تحاوت آماری معنريدار وجرود
دارد مقایسه میانگین شارایي آفتشنها نشان داد شه در سرومین روز
پس از مزلو پاشي میانگین شارایي در تیمارهای تترانیلري پررور 952
میلي یترر ،تترانیلريپررور  052میلري یترر ،فلروعندیامیرد ،روفنرون+
امامکتین عنزوات و ایندوشساشار عرهترتیرب ،92/26 ،52/91 ،51/07
 65/96و  52/22درصررد عررود (شررکل  )9در ایررن روزعررین تیمارهررای
مختلف ،وفنرون +امامکتین عنزوات تترانیلريپررور  952میلري یترر و
ایندوشساشار از شارایي عیشتری عرخوردار عودند و عا اخرت ف آمراری
معنيداری عا عقیه تیمارها ،در گروه جداگانهای قرار گرفتند (جدور .)9
در این استان ،در هحتمین روز پس از سمپاشري ،میرانگین شرارایي در
تیمارهای تترانیلي پرور  952میلي یتر ،تترانیليپرور  052میلري یترر،
فلوعندیامید ،وفنرون +امامکتین عنزوات و ایندوشساشار عره ترتیرب
 61/27 ،22/29 ،20/99 ،25/52و  60/99درصد عه دست آمد (شرکل
 )9شه تیمارهای تترانیليپرور  952میلري یترر و تترانیلريپررور 052
میلي یتر از شارایي عیشتری عرخوردار عودهاند و عا سایر تیمارها اخت ف
معني داری داشتهاند (جدور  .)9همچنین مقایسه میانگین تیمارهرا در
دهمین روز در این اسرتان نشران داد میرانگین شرارایي در تیمارهرای
تترانیلرري پرررور  952میلرري یتررر ،تترانیلرريپرررور  052میلرري یتررر،
فلوعندیامید ،وفنرون +امامکتین عنزوات و ایندوشسراشار عره ترتیرب
 22/07 ،27/52 ،22/57 ،27/52و 51/21درصد عه دست آمرده اسرت
(شکل  )9شه عه غیر از ایندوشساشار سایر تیمارها از شارایي مشاعهي
عرخوردار عوده و در یک گروه قرار گرفتهاند و تیمارهای تترانیليپررور
 952میلي یتر و فلوعن دیامید عیشترین مرگ و میرر الروی را در ایرن
روز ،از آن خود شردند (جدور .)9
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جدول  -2تجزیه واریانس مركب دادههای حاصل از كارایی آفتكشهای مورد بررسی در سه منطقه
Table 2- Combined analysis of variance of data of pesticide performance investigated in three regions

میانگین مربعات
درجه آزادی

MS

روز چهاردهم
fourteenth day

روز دهم

روز هفتم

روز سوم

Tenth day

Seventh day

Third day

*539.03

**1758.27

**1225.71

*240.25

2

38.8

34.27

62.14

169.92

6

** 314.19

**299.29

**256.91

*81.75

4

** 163.3

**180.49

**171.37

** 346.85

8

8.99

14.01

17.29

28.31

24

4.19

5.38

6.27

9.97

-

منابع تغییرات
S.O.V

df

مکان
Place

خطا
Error

تیمار
Treatment

مکان × تیمار
Treatment×Place

خطا
Error

ضریب تهییرات
CV

** نشاندهنده اخت ف معنيدار در سطگ  2/29ميعاشند.
**: Significant at 1% probability levels, respectively.

در روز چهرراردهم پررس از سررمپاشرري ،نیررز میررانگین شررارایي در
تیمارهای تترانیلي پرور  952میلي یتر ،تترانیليپرور  052میلري یترر،
فلوعندیامید ،وفنرون +امامکتین عنزوات و ایندوشسراشار عره ترتیرب
65/22،60/29 ،22/10 ،20/27و  57/99درصررد عررود (شررکل  )9شرره

تیمارهای تترانیليپرور  952میلي یترو  052میلي یترو همچنین فلوعن
دیامید از شارایي عیشتری در عین عرخوردار عروده و عرا اخرت ف آمراری
معنيداری عا عقیه تیمارها ،در گروه جداگانهای قرار گرفتند (جدور .)9

جدول  -3مقایسه میانگین ( )±SEدرصد كارایی آفتكشهای مختلف روی مینوز گوجهفرنگی در استان كرمانشاه
Table 3- Mean (± SE) percentage efficiency of different insecticides on tomato leaf miner in Kermanshah provinces.

 Mean ± SEمیانگین  ±اشتباه استاندارد

غلظت

 14روز بعد از

 11روز بعد از

تیمار

تیمار

14 days after
treatment

10 days after
treatment

82.74±3.26a

84.58±2.53a

85.50±3.20a

80.92±1.58a

80.54±3.09 a

82.13±3.64a

50.39±4.09ab

78.83±2.73a

84.58±0.36a

70.81±0.81 ab

37.76±3.55b

250 g ha-1

65.62±1.12 b

77.24±3.51a

69.74±3.97 ab

65.36±3.79a

100g ha-1

54.31±2.89 b

59.09±2.52 b

62.31±2.82 b

57.77±2.76a

250 ml ha-11

 7روز بعد از تیمار

 3روز بعد از تیمار

7 days after
treatment

3 days after
treatment

59.24±2.19a

350 ml ha-1

250 ml ha-1

Concentration

تیمار
Traetment

تترانیلي پرور
Tetraniliprole

تترانیلي پرور
Tetraniliprole

فلوعندیامید
Flubendiamide

وفنورون+امامکتین عنزوات
Lufenuron+ Emamectin
benzoate

ایندوشساشار
Indoxacarb

میانگینهای عا حروف مشاعه اخت ف معنيداری عا یکدیگر ندارند.
Means with the same letters in each column are not significantly different at 1% level (Tukey test).

شفقی و همکاران ،بررسی کارایی حشرهکش جدید...
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Lufenuron+ Emamectin
benzoate

Indoxacarb

Flubendiamide

نام

Tetranilipole 250

Tetraniliprole 350

کش

Pesticides name

شکل  -1میانگین درصد كارایی آفتكشهای مختلف روی مینوز گوجهفرنگی در استان كرمانشاه
Figure 1- Mean percentage efficiency of different insecticides on tomato leaf miner in Kermanshah provinces

استان مرکزی

تجزیه واریانس دادههای مرعو عه میانگین تلحات الروها ،در سره
) ،)P=0.0308; F(4,8)= 4.67هحررت ( =)P=0.0028; F(4,8
 ،)10.56ده ( (P=0.0012; F(4,8)= 13.74و چهررارده روز ععررد از
سمپاشي ()P=0.0001; F(4,8)= 27.35نشان داد شره عرین تیمارهرا
تحاوت آماری معنيدار وجود دارد .مقایسه شارایي آفتشرنهرا در روز
سو نشان داد شه میانگین شارایي تثثیر در تیمارهرای تترانیلري پررور
 952میلي یتر ،تترانیليپرور  052میلي یتر ،فلروعندیامیرد ،روفنرون+
امامکتین عنزوات و ایندوشساشار عرهترتیرب ،59/02 ،52/70 ،69/72
 50/62و  76/95درصد ميعاشد (شکل  )0و این نتایج در روز هحتم عه

ترتیب  51/20 ،55/91 ،51/02 ،67/79و  52/96عه دست آمد (شکل
 )0میانگین شارایي تیمارها در دهمین روز پس از مزلورپاشي در ایرن
استان عرای تیمارهای تترانیلي پرور  952میلي یتر ،تترانیليپرور 052
میلي یتر ،فلوعندیامید ،وفنرون +امامکتین عنرزوات و ایندوشسراشار
عهترتیب  56/66 ،62/22 ،66/69 ،29/01و  57/22درصد مزاسبه شد
و عرررای روز چهرراردهم عررهترتیررب  69/99 ،67/09 ،61/21 ،20/29و
 52/09درصد عه دست آمد (شکل  )0در این استان در هر چهرار عرازه
زماني مورد عررسي ،تیمرار تترانیلريپررور  952میلري یترر از شرارایي
عیشتری از سایر تیمارها عرخوردار عود و عا اخت ف آمراری معنريداری
عا عقیه تیمارها ،در گروه جداگانهای قرار گرفت (جدور .)7

جدول  -4مقایسه میانگین ( )±SEدرصد  %كارایی آفتكشهای مختلف روی مینوز گوجهفرنگی در استان مركزی
Table 4- Mean (± SE) percentage efficiency of different insecticides on tomato leaf miner in Markazi Province
تیمار
غلظت
 Mean ± SEمیانگین  ±اشتباه استاندارد
 14روز بعد از تیمار

 11روز بعد از تیمار

 7روز بعد از تیمار

 3روز بعد از تیمار

14 days after
treatment

10 days after
treatment

7 days after
treatment

3 days after
treatment

72.03±0.98a

71.29±1.24a

64.43±1.60a

61.47±3.48a

350 ml ha-1

69.09±1.31ab

66.63±1.43 ab

59.27±1.82 ab

57.42±2.81ab

250 ml ha-1

64.21±1.27bc

60.08±3.64bc

55.19±2.95 bc

53.20±3.54 ab

250 g ha-1

61.33±1.37 cd

56.66±1.78c

59.72±2.07 bc

52.60±1.77 ab

100g ha-1

58.23±2.02 d

54.80±1.98 c

50.16±0.85 c

46.15±1.57 b

250 ml ha-11

Concentration

Traetment

تترانیلي پرور
Tetraniliprole

تترانیلي پرور
Tetraniliprole

فلوعندیامید
Flubendiamide

وفنورون+امامکتین عنزوات
Lufenuron+ Emamectin
benzoate

ایندوشساشار
Indoxacarb

میانگینهای عا حروف مشاعه اخت ف معنيداری عا یکدیگر ندارند.
Means with the same letters in each column are not significantly different at 5% level (Tukey test).
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80
70
60

The tenth day
30

The fourteenth day
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کارایی

The seventh day

40

Efficiency

The third day

50

20
10

0
Indoxacarb

Lufenuron+ Emamectin
benzoate

Flubendiamide

نام

کش

Tetranilipole 250

Tetraniliprole 350

Pesticides name

شکل  -2میانگین درصد كارایی آفتكشهای مختلف روی مینوز گوجهفرنگی در استان مركزی
Figure 2- Mean percentage efficiency of different insecticides on tomato leaf miner in Markazi provinces

استان هرمزگان

تجزیه واریانس دادههای مرعو عه میانگین تلحات الروها ،در سره
( ،)P=0.0019; F(4,8)= 11.88هحررت ( =)P=0.0001; F(4,8
 ،)28.38ده ) (P=0.0038; F(4,8)= 11.64و چهارده ;(P=0.0004
) F(4,8)= 19.42روز ععد از سمپاشي در استان هرمزگران نشران داد
شه عین تیمارها در سطگ یک درصد تحاوت آماری معنيدار وجود دارد.
مقایسه میانگین شارایي تیمارها در روز سرو نشران داد شره میرانگین
شارایي در تیمارهای تترانیلي پرور  952میلي یتر ،تترانیليپررور 052
میلي یتر ،فلوعندیامید ،وفنرون +امامکتین عنرزوات و ایندوشسراشار
عه ترتیب  57/29 ،69/02 ،95/92 ،62/95و  72/22درصرد مريعاشرد
(شکل  )9و عین تیمارهای مختلف ،تترانیليپرور  952میلي یتر ،فلوین
دیامید و روفنرون +امرامکتین عنرزوات از شرارایي عیشرتری عرخروردار
هستند و عرا اخرت ف آمراری معنريداری عرا عقیره تیمارهرا ،در گرروه
جداگانهای قررار گرفتنرد (جردور  .)5میرانگین شرارایي در تیمارهرای
تترانیلرري پرررور  952میلرري یتررر ،تترانیلرريپرررور  052میلرري یتررر،
فلوعندیامید ،وفنرون +امامکتین عنزوات و ایندوشساشار در هحتمرین
روز پررس از سمپاشرري عرره ترتیررب  62/91 ،25/52 ،55/67 ،22/91و
 67/91درصد و در دهمین روز پس از سرمپاشري عره ترتیرب ،62/92
 62/22 ،69/92 ،69/56و  55/20درصد عه دست آمد (شکل  )9شه در
هر دو روز  ،تیمار تترانیلريپررور  952میلري یترر از شرارایي عیشرتری
نسبت عه سایر تیمارها عرخوردار عود (جدور  )5و در روز چهاردهم پس
از مزورپاشري میرانگین شرارایي در تیمارهرای تترانیلري پررور 952
میلي یترر ،تترانیلريپررور  052میلري یترر ،فلروعندیامیرد ،روفنرون+
امامکتین عنزوات و ایندوشساشار عه ترتیرب ،20/99 ،62/62 ،20/92
 22/71و  29/52درصررد مزاسرربه شررد (شررکل  )9شرره تیمارهررای
تترانیليپرور  952میلي یترو فلروعن دیامیرد عیشرترین تراثیر را نشران
دادنررد و عررا اخررت ف آمرراری معنرريداری عررا عقیرره تیمارهررا ،در گررروه

جداگانهای قرار گرفتهاند (جدور .)5

بحث
نتایج عررسي حاضر نشان داد شه تمامي تیمارهرای مرورد عررسري
عرای شنترر عید گوجهفرنگي مؤثر عودند اما عهطرور شلري در هرر سره
استان و در عیشرتر روزهرای مرورد عررسري قررار گرفتره حشررهشرن
تترانیليپرور عا دز  952میلي یتر در هکتار و پس از آن فلوعن دیامیرد
عیشترین تثثیر را در شنترر این حشره داشتهاند .شمترین شارایي نیز در
دو استان شرمانشراه و مرشرزی در تیمرار ایندوشسراشار و در اسرتان
هرمزگان در تیمارهرای تترانیلري پررور  052میلري یترر در هکترار و
ایندوشساشار مشاهده شد.
در مطا عهای تثثیر هشرت حشررهشرن شلروپرایریحوس ،متومیرل،
المبداسای ها وترین ،ایمیداشلوپراید ،آعرامکتین ،شلرفنراپیر ،امرامکتین
عنزوات و شلرورانترانیلي پرور روی شربپرره مینروز گوجرهفرنگري در
شرایط مزر ه عررسي شد .نتایج نشان داد شه تمرا حشررهشرنهرای
مورد آزماین عر میانگین جمعیت حشرات و شاهن درصد آ رودگي در
مزر ه گوجهفرنگي عهطور معنيداری تثثیر داشتند؛ اما عیشترین ترثثیر
در شنترر این حشره عا شارعرد آعامکتین ،شلرفناپیر و شلرانترانیلي پررور
عه دست آمد ( .)Sallam, 2015در عررسي دیگرری ترثثیر تعردادی از
حشرهشنهای زیستي روی این آفت عررسي شد .همره سرمو مرورد
عررسي عا ا مرگ و میر الروهای مینوز شدند اما ترثثیر رارههرای
 Azadirachta indicaو  Allium sativumو همچنرررین قرررار
 Beauveria bassianaعاالتر از  22درصد گزارش شد .هرچنرد شره
این تیمارها عا حشرهشنهای رایج اخت ف آماری معنيداری داشتند و
عیشترین میزان مز ور عا ارزش فروش عازاری در تیمارهای تترانیلي
پرور (وایره گرو) و شروراگن عره دسرت آمرد ( Shiberu and Getu,
.)2018

شفقی و همکاران ،بررسی کارایی حشرهکش جدید...
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جدول  -5مقایسه میانگین ( % )±SEكارایی آفتكشهای مختلف روی میموز گوجهفرنگی در استان هرمزگان
Table 5- Mean (± SE) percentage efficiency of different insecticides on tomato leaf miner in Hormozgan provinces
تیمار
غلظت
 Mean ± SEمیانگین  ±اشتباه استاندارد

 14روز بعد از تیمار

 11روز بعد از تیمار

 7روز بعد از تیمار

 3روز بعد از تیمار

14 days after
treatment

10 days after
treatment

7 days after
treatment

3 days after
treatment

68.38±1.34a

77.39±3.12a

60.15±5.14a

350 ml ha-1

68.60±3.97c

63.56±1.52 ab

55.64±5.18 d

35.38±8.78b

250 ml ha-1

82.31±1.21a

61.18±2.46b

75.57±1.79 ab

61.28±3.37 a

250 g ha-1

77.49±2.81 ab

60.77±1.48b

68.39±4.34bc

54.71±3.65 a

100g ha-1

73.58±1.74 bc

55.72±1.67 c

64.39±2.38 c

47.87±4.59ab

250 ml ha-11

Traetment

Concentration

تترانیلي پرور

82.17±2.28a

Tetraniliprole

تترانیلي پرور
Tetraniliprole

فلوعندیامید
Flubendiamide

وفنورون+امامکتین عنزوات
Lufenuron+ Emamectin
benzoate

ایندوشساشار
Indoxacarb

میانگینهای عا حروف مشاعه اخت ف معنيداری عا یکدیگر ندارند.
Means with the same letters in each column are not significantly different at 1% level (Tukey test).
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Figure 3- Mean percentage efficiency of different insecticides on tomato leaf miner in Hormozgan provinces.

در تزقیقري شررارایي  6حشرررهشررن در سررطگ مزر رره در اسررتان
شرمانشاه لیه عید گوجهفرنگي مورد آزماین قرار گرفت .حشرهشنها
شامل اسپینوساد ،آعرامکتین ،آزادیرراشتین و دو حشررهشرن شریمیایي
شامل ایندوشساشار و شلرپایریحوس عودند .عرر اسراس نترایج حاصرل
عهترین شارایي مرعو عه تیمارهای اسپینوساد عرا غل رتهرای  2/5و
 2/9در هزار عود و ععد از آنهرا ایندوشسراشار در گرروه ععردی قررار
گرفت .ترشیب نیمارین  0در هزار شمترین شارایي را در میران تیمارهرا
داشت .عر اساس نتایج شمارش تلههای فرموني ،حشررات عرا از اور
ف ل و همزمان عا شاشرت نشراهای گوجرهفرنگري در مزر ره وجرود

داشتند و تا پایان ف رل عرداشرت نیرز عره فعا یرت خرود ادامره دادنرد
( .)Tohidi et al., 2013اثررر حشرررهشررنهررای آعررامکتین،
ایندوشساشار  ،امامکتین عنزوات و استامي پراید روی مراحل مختلرف
تخم ،سن اور الروی ،شحیره و حشره شامل  T. absolutaدر شررایط
آزمایشررگاهي مررورد عررسرري قرررار گرفررت .مراحررل ناعررا عرره روش
غوطهوری و حشرات شامل عه روش تماسي عا استحاده از قحسهای در
معرض قراردهي در معرض حشرهشنها قرار گرفتند .نتایج نشران داد
شه اثر دو فاشتور مرحله رشدی آفت و نوع سم هر شدا عره تنهرایي و
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نیرررز اثرررر متقاعرررل ایرررن دو فررراشتور روی درصرررد مررررگ و
میر  T. absolutaمعنيدار عرود .مقایسره حساسریت مراحرل مختلرف
رشدی شبپره مینوز گوجهفرنگي عه حشرهشنها نشان داد شه مرحله
الروی عیشررترین و مرحلرره تخررم شمترررین حساسرریت را در عراعررر
حشرهشنها دارا ميعاشند و از عین حشرهشرنهرای مرورد آزمراین،
آعامکتین عیشترین تثثیر و ایندوشساشار شمترین شارایي را روی آفرت
داشررتند ( .)Sohrabi et al., 2015در یررک عررسرري ،شررارایي 5
حشرهشن در سطگ مزر ه لیه عید گوجهفرنگي مورد آزمراین قررار
گرفررت .تیمارهررا شررامل وفنررورون  +امررامکتین عنررزوات ،آعررامکتین
ایندوشساشار  ،وفوشس ،عاسیلوس تورینجینسیس ایتا یرایي و شراهد
(آعپاشي) عود .طبق نتایج در روز چهاردهم ععرد از سرمپاشري پرروشلیم
فیت 2/25در هزار عا  % 16/7عیشترین شارایي را در شنتررر الرو آفرت
داشت و در گروه اور قرار گرفت ،اما غل تهرای  2/9و  2/9در هرزار
آن عرره ترتیررب عررا  55/20و  62/96درصررد شررارایي عرره همررراه
ایندوشساشار و آعامکتین در گروه دو قرار گرفتند .تیمار های  Btعرا
 92/90و وفکس عا  96درصد شنترر الرو شمترین شرارایي را داشرتند

(.)Askari, 2015
در تزقیقي تثثیر چنرد آفرتشرن آعرامکتین ،امرامکتین عنرزوات،
استامي پرید و فلوعندیامید روی شبپره مینوز گوجهفرنگي ( Ashtari

 )et al., 2018و دو گونره زنبرور پارازیتوییرد آن (
 )2020انجا شد چنین نتیجه شد شه فلوعندیامید و امامکتین عنرزوات
Ashtari et al.,

نسبت عه دو ترشیب دیگر شبپره مینوز گوجهفرنگري را عهترر شنتررر
ميشنند و ي از آنجا شه فلوعندیامید نسبت عه سایر آفتشرنهرا ترثثیر
شمتری روی دو گونه تریکوگرامای عه شرار رفتره در آزمراین داشرت،
مشخص گردید شه فلوعندیامید جهت شنترر تلحیقي مینوز گوجهفرنگي
مؤثرتر از عقیه آفتشنها است.
تثثیر پنج حشرهشن جدید لیه این آفرت را مرورد آزمراین قررار
گرفررت .زیسررتسررنجي حشرررهشررنهررا روی الرو سررن سررو عیررد
گوجهفرنگي در آزمایشگاه انجا گرفت و آزماینها در شرایط گلخانه
نیز انجا شد .نتایج زیسرتسرنجي نشران داد شره حشررهشرنهرای
آعامکتین  +شلرونتراتیلي پررور و تیوسریک عره ترتیرب عیشرترین و
شمترین تثثیر را روی این آفت دارا هسرتند .همچنرین ،ارزیراعي ترثثیر
حشرهشنها در سطگ گلخانه آ وده عه عید گوجهفرنگي نشان داد همه
حشرهشنهای مورد آزماین در غل تهای فوقا شر درصرد شرارایي
قاعل قبو ي دارند و تیمارهای و یو تارگو و فلوعن دیامیرد در  92و 99
روز ععرررد از سرررمپاشررري از عیشرررترین شرررارایي عرخررروردار هسرررتند
( .)Sheikhigarjan et al., 2018عا عررسي ترثثیر حشررهشرنهرای
آعامکتین ،امرامکتین عنرزوات ،اسرتامي پریرد و فلوعندیامیرد از طریرق
زیستسرنجي و تعیرین غل رت متوسرط ششرنده پنجراه درصرد ایرن

حشرهشنها ،چنین نتیجه گرفته شد شه فلوعندیامید عیشترین ترثثیر را
در شنترر الروهای مینوز گوجهفرنگي داشت و عره د یرل ترثثیر شمترر
روی زنبور تریکوگراما و دوا شمتر نسبت عه سایر حشرهشنها عررای
عرنامههای مدیریت تلحیقي آفات نیرز مطلرو مريعاشرد ( Ashtari,
.)2018
در نهایت پایینتر عودن درصد شارایي حشرهشنهرا در روزهرای
اعتدایي ميتواند عه ویهگي رفتاری و ته یهای الروی عید گوجهفرنگري
مرعو عاشد زیرا الروها عیشتر تمایل دارند از عافرت پارانشریمي عررگ
گوجرهفرنگري ته یره شننرد ()Bloem and Spaltenstein, 2011
عناعراین امکان تماس آنها عا سطوح آ وده عه حشرهشرنهرا شراهن
پیدا ميشند ضمن اینکه عرای نحوذ مقدار مناسرب حشررهشرنهرا عره
داخل عافت عرگ گ شت زمان ا زامي است ( Sheikhigarjan et al.,

.)2018
نتیجهگیری
عر اساس نتایج مطا عه حاضر ،همه حشرهشنهای مورد آزمراین
شارایي نسربتا خروعي در شنتررر مرحلره الروی مینروز گوجرهفرنگري
عه نوان مرحله رشدی مخر آفت داشرتند .از طرفري از آنجرایي شره
عررسي شارایي حشرهشنها در غل تهای پایینتر ممکرن اسرت عره
شاهن میزان حشررهشرن مرورد اسرتحاده شمرک شررده و در نتیجره
مشک ت عاقیمانده سرمو در سربزیهرای و مز روالت مختلرف را
شاهن دهد.دز پایینتر حشرهشن تترانیليپرور نیز مورد عررسي قررار
گرفت شه در مقایسه عرا دز  952میلري یترر در هکترار از شرارایي الز
عرای شنترر آفت عرخوردار نبرود .همچنرین عایرد در ن رر داشرت شره
شبپره مینوز گوجهفرنگي عره د یرل داشرتن چنردین نسرل در سرار،
عهسر ت نسبت عه آفتشنها مقاو ميشود ،عناعراین ،ضروری اسرت
از شارعرد مداو یک نوع حشرهشن در مزارع گوجهفرنگري خرودداری
گردد و در شنترر شیمیایي این آفت از حشرهشنهایي عا نزروه ترثثیر
متحاوت عهطور متناو استحاده گردد .عا توجه عه اینکه شبپرره مینروز
گوجهفرنگي یک آفت چنرد نسرلي عروده و عراروری عراالیي داشرته و
همچنین توانایي عاالیي در مقاومت نسبت عه حشرهشرنهرا دارد .ر ا
معرفي حشرهشنهای جدید و مؤثر جهت شنترر آن ضروری عه ن رر
ميرسد .از طرفي عا توجه عه زو شاهن م رف سرمو و حمایرت از
دشمنان طبیعي و م ررفشننردگان اگرر در مرورد ترثثیر حشررهشرن
تترانیلي پرور روی دشمنان طبیعي این آفرت پرروژههرای تزقیقراتي
انجا شود ميتوان نسبت عه تلحیق روشهای شریمیایي و عیو وژیرک
جهت شنترر این آفت از این حشرهشن عهره جست.
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