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دهیچک

Bemisia(پنبهعسلک tabaci(ومرتعیزینتی،زراعی،گیاهانمهمآفاتازی کی

وي چندخواراد،یزنسلتعدادکوتاه،ی زندگدوره.باشدیمجهانسرتاسردرايگلخانه

داشتننگهنییپاي براهاکشحشرهکررمکاربردباهمراهدیپلوئیهاپلوددمثلیتولروش

هاکشحشرهبهمقاومتگسترشدرحشرهنیایی توانا،ياقتصادآستانهریزآفتنیاتیجمع

ي هاکشحشرهبهپنبهعسلکتیجمعسهتیحساسقیتحقنیادر.استنمودهآسانرا

ورسازي برگ  غوطهسنجی به روشزیست.گرفتقراری ابیارزموردترازیآمودیداکلوپریمیا

هاي ایمیداکلوپرید و آمیتراز انجام کشدر محلول سمی و با استفاده از ماده فرموله شده حشره

گرگان، هايجمعیتي رودیداکلوپریمیاLC50کهدادنشانی سنجستیزي هاآزمونجینتا.شد

LC50ي رآمانظراز.بودامی پی پ136/12و591/31،631/32بیترتبهقم و تبریز

ودادندنشان%95سطحدرزیتبرتیجمعباي داریمعناختالفقموگرگانهايجمعیت

LC50.بودندزیتبرتیجمعازترمتحملبرابر68/2و6/2بیترتبهگرگان و قمهايجمعیت

808/1598و922/1103،959/1084بیترتبهگرگان، قم و تبریزهايجمعیتي روترازیآم

47/1و44/1بیترتبهگرگان و قمهاي نسبت به جمعیتزیتبرتیجمع.آمدبدستامیپی پ

 میزان فعالیت استرازي در کهدادنشانيگیري فعالیت استرازاندازه.بودترمتحملبرابر

داري با یکدیگر دارند و میزان فعالیت استرازها در هاي مختلف اختالف معنیجمعیت

پژوهشنیادر.باشد برابر جمعیت تبریز می85/0و37/1ترتیب  بههاي گرگان و قمجمعیت

ي باندي الگوهاوگرفتقراری بررسموردزینالکتروفورزروشازاستفادهبااسترازهاتیفعال

.آمددستبهزیتبروقمگرگان،ي هاتیجمعدری متفاوت

.ياسترازتیفعالاز،تریآمد،یداکلوپریمیامقاومت،پنبه،عسلک:يدیکلي هاواژه

مقدمه

Bemisiaپنبهعسلک tabaci (Gennadius)ازی کی

درايگلخانهومرتعیزینتی،زراعی،گیاهانمهمآفات

ازبیشي روازتاکنونوبودهجهاننقاطشتریبورانیا

حشرهنیا.استشدهگزارشگیاهیگونه500

وزراعیهانگیابهفراوانیاقتصاديخسارتچندخوار،

برخیدرونمایدمیواردجهانسرتاسردري اگلخانه

%100بهآنخسارتگرمسیريوگرمسیرينیمهمناطق

شیرهازتغذیهباآفتاینمستقیمخسارت.رسدمیزین

آمدنوجودبهموجبخسارتاینکهباشدمیگیاهی

درهابرگشدناينقرهمانندفیزیولوژیکیتغییرات

وفرنگیگوجهدرکنواختیریغدنیرسوئیان،کد

زینتیگیاهاندرگیاههواییهايبخشبدشکلی

طریقازپنبهعسلکغیرمستقیمخسارت.شودمی
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این.باشدمیعسلکترشحوگیاهیهايویروسانتقال

گیاهیبیماریزايویروسنوع100ازبیشناقلآفت

کاهشباعثدخونوبهبهنیزعسلکترشح.باشدمی

محصولبرداشتقابلهايبخشبهخسارتوفتوسنتز

Mc)شودمی Auslane, استفادهدلیلبهایراندر.(2007

درحلراهتریناصلیعنوانبههاکشحشرهازمداوم

مناسبمدیریتیابزارهايوجودعدموآفتاینکنترل

تلفیقواقتصاديآستانهتعریفجمعیت،پایشمثل

امکانبیولوژیکی،کنترلباشیمیاییکنترلهايوشر

مانندیی هایژگیو.نیستانتظارازدورمقاومتبروز

روشوکوتاهي رشددورهطولباال،دمثلیتولیی توانا

ازمکرراستفادههمراهبهدیپلوئیهاپلوددمثلیتول

مقاومتجادیابهمنجرآفت،نیاکنترلي براهاکشآفت

بههاکشحشرهبهمقاومت.گرددیمهاکشآفتبه

.استبودهپنبهعسلکانیطغی اصلعواملازی کیعنوان

بهنسبتپنبهعسلکمقاومت1980دههدر

,Perry)ی آلفسفرهي هاکشحشره و(1985

,Horowitz)دهایتروئیریپا نیاکهشدگزارش(1988

.بودهمراهي اقتصاددیشدي هاخسارتبامساله

بهبندپاگونه500ازشیبي الدیم2002سالتا

مقاومي هاگونهتعداداکنون.اندشدهمقاومهاکشآفت

Denholm)باشدیمگسترشحالدرهاکشآفتهب et

al., بهپنبهعسلککهاستشدهگزارش.(2002

,Perry)اندوسولفانفوزالن،ي هاکشآفت 1985)،

فن،یپروکسيریاپن،یبوپروفزل،یمتومن،یفنتریب

,Horowitz)دیپرایاستام نیپرمتراسفات،،(1999

(Omer et al., ن،یپرمتریسا-آلفا،(1993

Roditakis)دیداکلوپریمیال،یمتفوسیمیپر et al.,

Assad)فوسیریکلرپان،یدلتامتر،(2006 et al., 2006)،

Amit)ازوفوسیتر et al., متوات،ید،(2003

Ahmad)مونوکروتوفوس et al., ونیپروپاترفن،(2008

Erdogan)ونیفورموت et al., .استشدهمقاوم(2008

ي براآفتنیادیشدبودنمستعدبری مبنی مدارک

ی شگاهیآزماطیشرادردهاینوئیکوتینبرابردرمقاومت

بهنسبتپنبهعسلکتیحساسکاهش.داردوجود

منطقهاز1996سالدربارنیاولي برادیداکلوپریمیا

Cahill)شدگزارشایاسپانجنوبي ایآلمر et al. 1996)

کهبودنیاازی حاکمنطقهدري امزرعهي هایبررسی ول

درکشحشرهنیابهنسبتی تیحساسکاهشچیه

استفتادهیناتفاقمزرعهدري رشدمعمولطیشرا

(Elbert et al., ی بررسبعد،مراحلدر.(1997

و1994،1996ي هاسالدرمنطقهنیاازیی هاتیجمع

حشرهنیاتیحساسی جیتدرکاهشنشانگر1998

Elbert)بوددیداکلوپریمیابهنسبت and Nauen, 2000)

مورد1993سالازدیداکلوپریمیاکهزونایآردر.

عسلکي هاتیجمعشیپااست،گرفتهیمقراراستفاده

بهنسبتحشرهنیاتیحساسکاهشازی حاکپنبه

Dennehy)بود1998تا1995سالازدیداکلوپریمیا et

al. هاتیجمعنیاکهدادنشاني بعدمطالعات.(1999

2000و1999ي هاسالدروبرگشتهحساسحالتبه

اندداشتهقرار1997سالبامشابهی تیحساسسطوحدر

(Li et al., ازگستردهاستفادهدنبالبه.(2001

کنترلي برافسفرهوي دیتروئیریپاي هاکشحشره

نیابرابردرمقاومتازیی باالسطوحپنبه،عسلک

نیابرغلبهي برا.کردبروزحشرهنیادرباتیترک

متفاوتاثرنحوهباي هاکشحشرهازاستفادهمشکل،

نیاازی کیترازیآمبیترککهگرفتقرارتوجهمورد

نسبتپنبهکعسلمقاومتنهیزمدر.بودهاکشحشره

هاکشحشرهریساباسهیمقادرترازیآمکشحشرهبه

مطالعاتشتریبواستگرفتهصورتي کمترقاتیتحق

متمرکزي دینوئیکوتینوي دیتروئیریپاباتیترکي رو

 1996 تا 1995هاي تحقیقاتی که بین سال.استبوده

در آریزونا در مورد حساسیت عسلک پنبه در برابر 

ت گرفت حاکی از کاهش حساسیت این آمیتراز صور

.کش بودحشره در طول این مدت نسبت به این حشره

در این منطقه آمیتراز در قالب یک برنامه مدیریت 

هاي پایریتروئیدي، کشمقاومت و در تناوب با حشره

 1996 تا 1994هاي نیکوتینوئیدي و فسفره بین سال

Dennehy)بود مورد استفاده قرار گرفته  et al., 1998).

هاي زدا در سازوکارهاي سمبراي درك نقش آنزیم

Raushمقاومت،  & Nauen(2003)ک سري مطالعات ی

ها در مقاومت به بیوشیمیایی روي تاثیر آنزیم

نتایج نشانگر این بود که .نئونیکوتینوئیدها انجام دادند

ها در نژادهاي نسبتاً مقاوم عسلک فعالیت مونواکسیژناز

در)30 حدود RFدر نژادهایی با ( برابر 3 تا 2پنبه  و

 برابر 6 تا 5)1000حدود RF(نژادهاي بسیار مقاوم 
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فعالیت مونواکسیژناز مرتبط با .استافزایش یافته 

مقاومت به ایمیداکلوپرید، تیامتوکسام و استامی پرید 

رسد که این سیستم آنزیمی بنابراین به نظر می.بود

ونیکوتینوئیدها دراین نژادها بوده عامل مقاومت به نئ

(2003)سوي دیگراز .است Byrne et al. عدم وجود

 ایمیداکلوپرید را در بروز NADPHمتابولیسم وابسته به 

اثر نحوه.انداثبات رساندهمقاومت در عسلک پنبه به

کش آمیتراز و سازوکارهاي مقاومت به آن هنوز حشره

است که شده نهاد پیش.استنشده خوبی مشخصبه

سمی خود هاي فرمامیدینی اثر کشآمیتراز و سایر حشره

هاي اکتوپامین موجود در را با پیوند شدن به گیرنده

چنین احتماالً با مهار مرکزي و همسیستم عصبی 

.کنندهاي آفت اعمال میمونوآمین اکسیدازها روي گونه

اي هکشها روي حشرهاثرات سنیرژیستی فرمامیدین

پاپرتیروئیدي در کرم قوزه پنبه و مگس خانگی گزارش 

شود تشدید اثر پاپریتروئیدها توسط تصور می.استشده

کلردایمفرم که یک ترکیب فرمامیدنی است در کرم قوزه 

پنبه، در اثر جذب افزایش یافته پایریتروئیدها در نتیجه 

چنین سازوکاري در .ترکیب با کلرودایمفرم بوده است

Li)است  مگس خانگی نیز مشاهده شدهمورد et al.,

LC50هدف از این تحقیق مشخص نمودن میزان .(2007

هاي ایمیداکلوپرید و آمیتراز روي سه جمعیت کشحشره

در این تحقیق همچنین با .باشداز عسلک پنبه می

هاي بیوشیمیایی میزان فعالیت استفاده از آزمون

 حساس و متحمل به هايهاي استراز در جمعیتآنزیم

.ایمیداکلوپرید مورد ارزیابی قرار گرفت

هامواد و روش

هاآوري جمعیتجمع

جمعیت قم از مزارع پنبه روستاي جعفریه قم 

آوري شد که در این منطقه سابقه طوالنی از مصرف جمع

هاي مختلف براي کنترل عسلک پنبه وجود کشآفت

یتراز، هاي آمکشداشت و بدین منظور از حشره

متیل، پرمترین، دلتامترین و ایمیداکلوپرید پریمیفوس

جمعیت گرگان از مزارع پنبه .استشده استفاده می

آوري شد که در این منطقه نیز سابقه گرگان جمع

 مانند آمیتراز، هاي مختلفکشطوالنی از مصرف آفت

و پرمترین متیل،دلتامترین، تیودان، پریمیفوس

.اي کنترل عسلک پنبه وجود داشت بر،ایمیداکلوپرید

)پسندهاي شاهدرختچه(جمعیت تبریز از گیاهان زینتی 

آوري شد که این جمعیت در شهرستان تبریز جمع

این .ها نداشتکشاي از مواجهه با حشرهسابقه

ها به آزمایشگاه منتقل شده و روي گیاه جمعیت

228در شرایط دماي CALJN3فرنگی رقم گوجه

  و دوره نوري 1060%درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 

. ساعت تاریکی پرورش یافتند8ساعت روشنایی و 16

سنجیزیست

سن سازي حشرات  هم

هاي از شرایط الزم و اولیه براي انجام آزمایشکی ی

سن و ایجاد جمعیتی همLC50سنجی و محاسبه زیست

نمودن حشرات سن براي هم.از حشرات استیکنواخت 

ترتیب که بدین.شدفرنگی استفاده هاي گوجهاز بوته

 ساعت در داخل 24فرنگی به مدت هاي سالم گوجهبوته

هاي پرورش حشرات قرار داده شدند تا حشرات قفس

از این مدت، پس .کامل ماده روي آنها تخمریزي نمایند

ها در  حذف شده و بوتههاحشرات کامل از روي بوته

ها به حشرات هاي جداگانه تا زمان تبدیل تخمقفس

سنجی، هاي زیستها براي آزمایشکامل و استفاده از آن

.شدندنگهداري 

هاي مورد استفادهکشحشره

کش آمیتراز مورد استفاده در این تحقیق به حشره

EC)شونده صورت ماده غلیظ امولسیون  از شرکت (20%

کش حشره.گردیدش کیمیاي کرمان تهیهکاو

SC)صورت سوسپانسیون غلیظ ایمیداکلوپرید نیز به 

محصول شرکت بایر در این تحقیق مورد استفاده (35%

.قرار گرفت

آزمون مقدماتی براي تعیین دامنه غلظت 

هاي مصرفیکشحشره

هاي مقدماتی براي تعیین محدوده   ابتدا آزمون

گرفت و ها روي حشره انجام کشههاي موثر حشرغلظت

 درصد تلفات ایجاد 90 تا 10هایی که ما بین غلظت

.کردند در آزمون نهایی مورد استفاده قرارگرفتندمی

نهاییآزمون

سنجی از حشرات هاي زیست براي انجام آزمایش

Cahill)ور سازي برگ  کامل و روش غوطه et al.,

ن تعداد پنج غلظت از در این آزمو.شداستفاده(1995
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هاي آمیتراز و کششده هرکدام از حشرهفرمولهماده 

شد و حشرات کامل به روش باال در ایمیداکلوپرید تهیه

هاي هر یک از غلظت.کش قرارگرفتندمعرض حشره

.بودنددهم درصدکی-100Xتهیه شده، حاوي تریتون 

 یک تیمار شاهد نیز که تنها حاوي ماده رقیق کننده

آب(ها هاي سمی مورد استفاده در این آزمایشمحلول

بود، در نظر )ک دهم در صدی-100Xتریتون +مقطر

کش هاي مورد استفاده حشره غلظت.گرفته شد

ام براي پی پی25 و 20، 15، 10، 5ایمیداکلوپرید شامل 

ام براي پی پی160 و 80، 40، 20، 10جمعیت تبریز، 

ام براي پی پی200 و 100، 50، 25، 5/12جمعیت قم و 

هاي مورد استفاده غلظت.جمعیت گرگان بودند

 و 3200، 2400، 1600، 800آمیتراز شامل کشحشره

، 1200، 400براي جمعیت تبریز، امپی پی3600

، 400ام براي جمعیت قم وپی پی3200 و 2800، 2000

ام براي جمعیت پی پی3600 و 2800، 2000، 1200

سنجی هاي زیست  براي انجام آزمایشودندگرگان ب

هاي متر از برگ میلی30هاي برگی به قطر دیسک

هاي  ثانیه درون محلول5فرنگی تهیه و به مدت گوجه

هاي برگی در سپس این دیسک.سمی فرو برده شدند

ها درون سطح پشتی برگمعرض هوا خشک شده و

%1ار متري، روي بستري از ژل آگ میلی60دیش پتري 

(W/V) سپس توسط آسپیراتور، تعداد .شدنددادهقرار

هاي از قفس)نر و ماده( عدد عسلک پنبه بالغ 30 تا 20

صورت وارونه ها منتقل شده و به پرورش به روي آن

درون اتاقک رشد )سازي حالت طبیعیمنظور شبیهبه(

 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 28±2با شرایط دماي 

 ساعت 8 ساعت روشنایی و 16دوره نوري با ١٠±60%

 براي هر کدام از تیمارها سه تکرار .شدتاریکی قرار داده 

 ساعت براي 48 میزان تلفات بعد از .در نظر گرفته شد

 ساعت براي حشره کش 72حشره کش آمیتراز و 

بعد از این مدت حشراتی که با .ایمیداکلوپرید، ثبت شد

 حرکتی از خود نشان مووسیله نوك قلم تحریک به 

.عنوان حشرات مرده ثبت شدنددادند، به نمی

هاتحلیل و تجزیه داده

سنجی هاي زیستآمده از آزمایشدست هاي به داده

سی و روش تجزیه پروبیت، پی-افزار پولوبا استفاده از نرم

.تحلیل و تجزیه گردیدند

شیمیاییهاي بیوآزمون

آنزیمیتهیه عصاره

 میکرولیتر آب 50کامل در عدد حشره50  تعداد 

 موالر فسفات با 1/0لیتر بافر  میکرو50مقطر به اضافه 

pH7100 حاوي تریتونX-)به )سیگما، امریکا

، با استفاده از هموژنایزر، (V/V) درصد 1/0نسبت 

 دقیقه سانتریفوژ 15 به مدت g11000هموژن و در 

هاي جدید محلول رونشین به میکروتیوب.شدند

-20هاي بیوشیمیایی در شده و براي انجام آزمونمنتقل

Raush)درجه سلسیوس نگهداري شد & Nauen, 2003)

 پروتئینغلظتگیري اندازه

ها با استفاده از  پروتئین نمونهغلظتگیري   اندازه

Lowryروش et al.(1951)هاي مختلف و غلظت

.گرفترد صورت آلبومین سرم گاوي به عنوان استاندا

هااسترازفعالیتگیرياندازه

vanروشمطابقعمومیاسترازهايفعالیت

Asperen(1962)گیرياندازهبراي.شدگیري اندازه

بتاواستاتنفتیلآلفاسوبستراهايازها،استرازفعالیت

موالر3×10-4غلظتبا)سیگما، امریکا(استاتنفتیل

ي هاچاهکدرونکهبیترتنیبد.گردیداستفاده

رقیقنیرونشمحلولازمیکرولیتر15مقدارتیکروپلیم

درجه23دمايدرسوبستراتریکرولیم10باشده

ي مارهایتدر(دیگردانکوبهدقیقه15مدتبهوسیسلس

بافرتریکرولیم15ازنیرونشمحلولي جابهشاهد

انزمگذشتازبعد)شداستفادهموالر1/0فسفات

آرآربلوفسترنگیترمحلولیکرولیم50ون،یانکوباس

درمیکروپلیتوشداضافه)سیسوئفلوکا،(1سالت

ازبعد.گردیدنگهداريدقیقهبیستمدتبهتاریکی

وسیلهبهشدهتولیدمقدارنفتولدقیقهبیستگذشت

ELxمدلریدرمیکروپلیت 450موجطولدر808

انجامتکرارسهدرآزمایش.شدگیرياندازهنانومتر

.گردید

استرازهاآنالیز زایموگرام

Kono)نیتیو پیجدر این آزمایش از روش  &

Tomita, در این روش از ژل اکریل . استفاده شد(1992

در هر چاهک، براي هر . درصد استفاده شد5/7آمید 

4و) میکرولیترx5)8جمعیت یک حجم بافر نمونه 

در.شداستفاده ) میکرولیتر32(ی حجم نمونه آنزیم
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 15، شدت جریان روي  ولت85جریان الکتریکی ثابت

از رسیدن رنگ به انتهاي ژل،  قبل وشدآمپر تنظیم میلی

 30 مقدار آمیزي ژل، براي رنگ.جریان قطع شد

لیتر  میلی60، در 1گرم معرف فست بلو آرآر سالتمیلی

 حل شده و صاف 7 برابرpH موالر با1/0بافر فسفات 

 12استات و گرم آلفا نفتیل  میلی12مقدار .شد

لیتر استون حل  میلی1استات در گرم بتا نفتیل میلی

ژل پایین در سوبستراي .شده و به محلول باال اضافه شد

شد تا باندهاي مربوط  دقیقه تکان داده 30باال به مدت 

.به استرازها مشخص شوند

ایج و بحثنت

سنجیهاي زیست آزمایشنتایج

هاي کشحشرهیــسنجزیستازل ــحاصجـــنتای

 1در جداول کاملایمیداکلوپرید و آمیتراز روي حشرات

یسپی-پولوافزارهاي نرمویژگی ازیکی.است آمده 2و 

باهمراپاسخ-تواند خطوط دزمیاست کهاین 

هاآنبودنموازيو بودنندر نهایت یکساوکردهمقایسه

خطوطها،هزمان دادهموارد کردنبا.را مشخص نماید

. مختلف مورد بررسی قرارگرفتيهاجمعیتپاسخ-دز

کش ایمیداکلوپریدحشره

ایمیداکلوپرید، میزان تیماردرکهدادنشان    نتایج

شده برايدرصد محاسبه 95اطمینانه محدود

و)1جدول (ارنددهمپوشانیگرگان و قمهايجمعیت

شکل (باشندیمموازي تقریباپاسخ-دزچنین خطوطهم

با یکدیگرجمعیتدواین مقایسه چون در.)1

جمعیت مختلف، براي دو نسبیاطمینان سمیتمحدوده

هاشود، این جمعیتیمعددي یکمقداردربرگیرنده

در مقایسه جمعیت .با یکدیگر ندارنددارياختالف معنی

نسبیاطمینان سمیت هبا جمعیت تبریز محدودگرگان 

عددي یک دربرگیرنده مقدار، جمعیت مختلفبراي دو

که ایننشانگر این است که این امر)1جدول (شودینم

در. با یکدیگر دارنديدارمعنیاختالفهاجمعیت

اطمینان مقایسه جمعیت قم با جمعیت تبریز محدوده 

مقداردربرگیرندهمختلف،جمعیتبراي دونسبیسمیت 

بیانگر اینکه این امر)1جدول (شود ینمعددي یک 

با داريیمعناختالفها نیزکه این جمعیتنکته است

هاي گرگان و قم در مقایسه با یکدیگر دارند و جمعیت

کش حشرهجمعیت تبریز از مقاومت بیشتري نسبت به

.هستندایمیداکلوپرید برخوردار

پاسخ حشرات کامل - درصد و پارامترهاي خطوط غلظت95 درصد جمعیت، محدوده اطمینان 50آورد غلظت کشنده  بر-1جدول 

کش ایمیداکلوپریدهاي مختلف عسلک پنبه به حشرهجمعیت

تعداد حشره جمعیت

مورد بررسی

تعداد 

غلظت

LC50
a

شیب منحنیSE%95محدوده اطمینان 

397/24191/0629/1-4466591/31272/39*گرگان

330/26177/0669/1-4806631/32747/39*قم

742/9333/0643/2–4486136/12453/14تبریز

a ماده فرموله شده بر حسب ppm

.داردي داریمعناختالفزیتبرتیجمعبا%95نانیماطمحدوده و عدم همپوشانی LC50از نظر *

درکش ایمیداکلوپریدحشرهبهسطح مقاومت

مقاوم گرگان و قم در مقایسه با استرین هاياسترین

نسبت. برابر بود68/2و6/2حساس تبریز به ترتیب 

دیداکلوپریمیاکشحشرهبرايشدهگزارشمقاومت

(2008)توسط Karunker et al.مقاومهاياسترینبراي 

،MEX-03،JMB-03،UK-05،ALM-99عسلک پنبه، 

ISR-02،JAP-05وESP-00 6، 5، 40، 3ترتیب  به ،

این محققین نیز از روش . برابر بود38 و 35، 23

هاي ور سازي برگ براي انجام آزمایشغوطه

هاي در آزمایش.بودندسنجی استفاده کردهزیست

Kangسنجی زیست et al.(2006)آزمایش، با روش لوله

در. بود8نسبت مقاومت براي استرین مقاوم برابر 

(2003)سنجی هاي زیستآزمایش Schuster et al. با

روش فروبردن دمبرگ در محلول سمی، نسبت مقاومت 

.  برابر گزارش شد35 تا 2هاي مقاوم بین براي استرین

Ma et al.(2007) برابر را براي 15 تا 4نسبت مقاومت 
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هاي مختلف عسلک پنبه در مقایسه با یک جمعیت

دیداکلوپریمیا.جمعیت حساس پایه، گزارش نمودند

وسیعطوربهکهاستگوارشیوی تماسکشحشرهکی

پنبه،زینتی،گیاهاني رومکندهآفاتکنترلبراي

تاکنون.شودیماستفادههاگلخانهدرومیوهدرختان

درپنبهعسلکبرعالوهکشحشرهاینبهتمقاوم

کلرادو،سوسکجملهازحشراتاززیاديهايگونه

گلپسیتروگلخانهدبالکیسفبرنج،ي اقهوهزنجرك

Prabhaker.استهشدگزارش et al. نسل 5طی 

کش سلکسیون آزمایشگاهی زیر فشار حشره

  را براي عسلک پنبه9ایمیداکلوپرید، نسبت مقاومت 

نمودند که این نسبت کش گزارش نسبت به این حشره

Horowitz.افتی برابر افزایش80 به بیش از 24در نسل 

et al.(1999) برابري عسلک 10 تا 5 نسبت مقاومت 

 سال استفاده از 3از پنبه را نسبت به ایمیداکلوپرید پس

.انداین ترکیب در گلخانه گزارش کرده

کش آمیترازحشره

محدوده اطمینانمیزانکش آمیترازد حشره در مور

مـگرگان و قجمعیت هايبرايشدهدرصد محاسبه95

پاسخ-دزچنین خطوطهمو)2جدول (دارندهمپوشانی

این دومقایسهدر چون.)2شکل (باشندیمموازي

براي نسبیاطمینان سمیتمحدوده با یکدیگرجمعیت

عددي یک ارمقدمختلف، دربرگیرندهجمعیتدو

که ایننکته استاینشود که این امر بیانگرمی

مقایسه جمعیت در.ندارنددارياختالف معنیهاجمعیت

نسبی اطمینان سمیت گرگان با جمعیت تبریز محدوده

مقدار عددي یک دربرگیرندهمختلف،جمعیتبراي دو

که نکته استبیانگر این که این امر)2جدول (شودنمی

در.با یکدیگر دارندداريیمعناختالفهاعیتجماین

اطمینان مقایسه جمعیت قم با جمعیت تبریز محدوده 

دربرگیرندهجمعیت مختلف،براي دونسبیسمیت 

بیانگر  که این امر)2جدول (شودعددي یک نمیمقدار

داريمعنیاختالفها نیزجمعیتکه ایننکته استاین

هاي گرگان و قم در مقایسه تبا یکدیگر دارند و جمعی

بهبا جمعیت تبریز از حساسیت بیشتري نسبت 

بهنسبت مقاومت.هستندبرخوردارکش آمیترازحشره

استرین تبریز در مقایسه با استرین درآمیترازکشحشره

. برابر بود47/1و44/1هاي گرگان و قم به ترتیب 

پاسخ حشرات کامل -خطوط غلظت درصد و پارامترهاي 95 محدوده اطمینان ، جمعیت درصد50 برآورد غلظت کشنده -2جدول 

هاي مختلف عسلک پنبه به حشره کش آمیترازجمعیت

تعداد حشره جمعیت

مورد بررسی

تعداد 

غلظت

LC50
a

شیب منحنیSE%95محدوده اطمینان 

257/873238/0947/1-4406922/1103281/1327گرگان

080/839239/0771/1-4306959/1084704/1321قم

908/1371323/0740/2–4446808/1598160/1814تبریز

a ماده فرموله شده بر حسب ppm

 تنفسی است -کشی تماسیکش و کنهآمیتراز حشره

ها، د زیادي از آفات از جمله انواع شپشککه روي تعدا

ها موثر ها و نیز کنهالرو بالپولکداران، سفیدبالک

کش تاکنون در تعدادي از مقاومت به این آفت.باشدمی

-Rodriguez)استها گزارش شده ویژه کنهآفات به 

Vivas, در زمینه بررسی مقاومت عسلک پنبه .(2003

 مقایسه با سایر کش آمیتراز درنسبت به حشره

.استگرفته ها، تحقیقات کمتري صورت کشحشره

کش آمیتراز نسبت مقاومت گزارش شده براي حشره

(2008)توسط  Ahmadهاي مقاوم عسلک  براي استرین

Dennehy. بود6پنبه برابر با  et al.(1997) گزارش

اند که مقاومت عسلک پنبه نسبت به کرده

یدي با افزایش حساسیت این هاي پایریتروئکشحشره

با .کش آمیتراز همراه استحشره نسبت به حشره

هاي مقاومت به دست آمده در این تحقیق مقایسه نسبت

هاي کشهاي مختلف در مورد حشرهبراي جمعیت
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توان نتیجه گرفت که بروز ایمیداکلوپرید و آمیتراز، می

 هاي گرگان نسبت به ایمیداکلوپرید در جمعیتمقاومت

ها نسبت به و قم با افزایش حساسیت این جمعیت

.کش آمیتراز همراه بوده استحشره

 البته با توجه به اینکه نسبت مقاومت به 

ها در سطوح خیلی باالیی ایمیداکلوپرید در این جمعیت

طور یقین این استنباط را از توان به قرار نداشت، نمی

.این نتایج نمود

ژلدراسترازهاتیفعالي والگوي استرازتیفعال

ازاستفادهباي استرازتیفعالآزموننتایج

کهبودنیانشانگر)3شکل(استاتلینفتبتاي سوبسترا

ي داریمعناختالفمختلفي هاجمعیتاسترازيفعالیت

بهنسبتمقاومي هاتیجمعاسترازيفعالیتودارند

و37/1بیترتبهقموگرگاندیداکلوپریمیاکشحشره

جینتا.باشدمیزیتبرحساستیجمعبرابر85/0

زیتبروگرگاني هاتیجمعسهیمقاازآمدهدستبه

عسلکمقاومتيسازوکارهاازیکیکهاستایننشانگر

کشرهــحشبهنسبتدهــشیبررساومـــمقهـــپنب

الیتـــفعزایشـــافدــــتوانیمد،ـــیرـــداکلوپــیمیا

سهیاــــمقی ـــولدــباشزدامـــسايـــرازهـــاست

دیتائراجینتانیازیتبرومــــقي اـــهتـــیجمع

.کندینم

کش ایمیداکلوپریدهاي مختلف عسلک پنبه در برابر حشرهپاسخ جمعیت– خطوط دز-1شکل 

کش آمیترازهاي مختلف عسلک پنبه در برابر حشرهپاسخ جمعیت– خطوط دز-2شکل 
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هاي مختلف با استفاده از سوبستراي بتا نفتیل استات میزان فعالیت استرازي در جمعیت-3شکل 

هاي مختلف با استفاده از سوبستراي آلفا نفتیل استات میزان فعالیت استرازي در جمعیت-4شکل 

Zhaou et al.(2000)سوسکمقاومتی بررسدر

گزارشدیداکلوپریمیاکشحشرهبهنسبتکلرادو

عاملMFO1ستمیستوسطیی زداسمکهاندکرده

مطالعاتدرشانیا.باشدیمدیداکلوپریمیابهمقاومت

رااسترازهاتوسطیی زداسم،DEF2توسطی ستینرژیس

سوسکمقاومتدرگریدی احتمالعاملکیعنوانبه

در.اندبرشمردهد،یداکلوپریمیابهنسبتکلرادو

 کل بدن عسلک پنبه، تعداد دو تئینپروالکتروفورز ژل 

در)E2وE1هاي ایزوزایم(باند با فعالیت استرازي 

کش ایمیداکلوپرید هاي مقاوم نسبت به حشرهجمعیت

و تنها یک باند با فعالیت استرازي )گرگان و قم(

کش در جمعیت حساس به این حشره)E1ایزوزایم (

).4شکل (گردید ثبت)تبریز(

1. Mixed Function Oxidase
2. s,s,s- tributyl phosphorothioate

آمده از الکتروفورز ژل هموژنانت کل ست دنتایج به 

هاي بدن عسلک پنبه نشان داد که استرازهاي جمعیت

الگوي )گرگان و قم(کش ایمیداکلوپرید مقاوم به حشره

کش آنزیمی متفاوتی با جمعیت حساس به این حشره

این موضوع نشانگر این است که کمیت .داشتند)تبریز(

یت حساس به و کیفیت فعالیت استرازي در جمع

کش هاي مقاوم به این حشرهایمیداکلوپرید با جمعیت

شدت باندهاي با فعالیت استرازي در .باشدمتفاوت می

توجهی کمتر از جمعیت گرگان طور قابلجمعیت قم به

بود که این امر نشان دهنده فعالیت استرازي کمتر در 

این جمعیت در مقایسه با جمعیت گرگان است و از 

هاي سنجش آمده از آزمایشدست با نتایج به نظر این

شدت باند استرازي ظاهرشده روي .آنزیمی مطابقت دارد

در اي با مورد جمعیت تبریز، تفاوت قابل مالحظهژل

الگوي باندهاي استرازي جمعیت قم دارد و به نظر 

، به )E1(رسد که تنها استراز موجود در جمعیت تبریز می
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)E2وE1(ي از مجموع استرازهاي تنهایی فعالیت بیشتر

با مقایسه .دهدموجود در جمعیت قم، از خود نشان می

رسد نظر می به 5 و شکل 3نتایج موجود در شکل 

مسئول E2چنانچه مقاومت مربوط به استرازها باشد، 

طوریکه مقاومت ایجاد شده در جمعیت گرگان است به 

شود شاهده نمیفعالیتی از این استراز در جمعیت تبریز م

و در جمعیت قم فعالیت کمی از این استراز مشاهده 

هاي قم و گرگان جمعیتLC50از آنجایی که .گرددمی

توان از این نتایج به طور دهند، نمیتفاوتی نشان نمی

ها تنها سیستم دخیل گیري نمود که استرازقاطع نتیجه

تیجه توان ندر مقاومت به ایمیداکلوپرید هستند، اما می

.باشندگرفت که استرازها در این مقاومت دخیل 

هاي  الگوهاي پراکنش باندهاي استرازي در جمعیت-5شکل 

5/7الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید (مختلف تبریز، گرگان و قم

)آمیزي شده با فست بلو ، رنگ85درصد با ولتاژ 

رهاي ها یکی از سازوکااز اندازه استرازتولید بیش 

هاي کشحشرهاسترازها .هاستکشمقاومت به حشره

از رسیدن به محل تاثیر داراي پیوند استري را قبل

کنند تجزیه نموده و یا منزوي می)سیستم عصبی(

(Devonshire & Moores, در شته سبز هلو .(1982

ها عامل مقاومت باالیی به تولید زیاد این آنزیم

تر تروئیدها و مقاومت پایینهاي فسفره و پایریکشحشره

Field)ها هستندنسبت به کاربامات et al., 1988).

Zhao et al.(2000)کلرادوسوسکمقاومتی بررسدر

توسطیی زداسمد،یداکلوپریمیاکشحشرهبهنسبت

ی احتمالعاملکیعنوانبهراهااستراز

Kandil.اندبرشمرده et al.(2008)مطالعاتدر

بهرااسترازهاتوسطیی زداسم،DEFبای ستینرژیس

پنبهعسلکمقاومتدرلیدخعواملازی کیعنوان

(2009).اندبرشمردهامتوکسامیتبهنسبت Phillipou et

al.روشباPAGEشتریبتیفعالکهدادندنشان

مقاومتبهمنجرهلوسبزشتهمقاومنیاستردراسترازها

با توجه به .شودیمدیلوپرداکیمیابهنسبتي برابر4

رسد دست آمده در این پژوهش به نظر مینتایج به 

توانند در تجزیه کردن یا منزوي هاي استراز میآنزیم

پنبه نقش کش ایمیداکلوپرید در عسلک نمودن حشره

.داشته باشند

سپاسگزاري

40/86095هزینه این پژوهش از محل طرح شماره 

ن کشور تامین شده است صندوق حمایت از پژوهشگرا

.که بدین وسیله تشکر و قدردانی می شود
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