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چکیده
، جذب، اسیدیته اسیدی یا قلیایی آب روی حاللیت.اسیدیته آب یک ویژگی مهم است که میتواند بر کارایی آفتکشها تاثیر بگذارد
 اثر اسیدیته آب بر کارایی حشرهکشها در کنترل پوره سن دوم سفیدبالک.فعالیت زیستی یا هیدرولیز ملکول آفتکش اثر منفی دارد
،6 ،4  آزمایش با آب دیونیزه و استاندارد در چهار سطح اسیدیته. با استفاده از روش غوطه وری برگ تعیین شدBemisia tabaci پنبه
 برآورد شده بین سمیت حشرهکشها درLC50  بر اساس مقادیر. استامیپرید و اسپیرومسیفن انجام شد، و سه حشرهکش ماالتیون9  و7
 نسبت دز. کمتر بود7  و6  در مقایسه با9  کارایی آفتکشها در اسیدیته.سطوح مختلف اسیدیته آب اختالف معنیداری وجود داشت
 تفاوت معنیدار7  و استامیپرید و اسپیرومسیفن در اسیدیته6  آب استاندارد به آب دیونیزه برای ماالتیون در اسیدیتهLC50 کشنده
 آب6  عملکرد ماالتیون در اسیدیته. تحت تاثیر نوع آب قرار گرفت، به عبارتی سمیت حشرهکشها در این اسیدیتهها.آماری داشت
 برابر2/55  سمیت، آب دیونیزه7  برای استامیپرید در اسیدیته. بار بیشتر از آب استاندارد در همین سطح اسیدیته بود2/82 دیونیزه
1/85  و2/1  به ترتیب6  و7  نتایج همچنین مشخص نمود اسپیرومسیفن در آب دیونیزه با اسیدیته.بیشتر از آب استاندارد مشاهده شد
 نتایج کلی نشان داد آفتکشهای مورد آزمایش.بار عملکرد بهتری در مقایسه با همین سطوح اسیدیته در آب استاندارد نشان داده است
.در یک اسیدیته مشخص عملکرد مطلوبتری روی سفیدبالک پنبه داشتهاند
. نسبت دز کشنده، آب دیونیزه و استاندارد، اسیدیته، ویژگی کیفی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Water acidity is an important property that can influence the performance of pesticides Acidic or alkaline
water pH can negatively influence the solubility, uptake, biological activity and hydrolysis of the
pesticide molecule. The effect of water pH on the efficacy of insecticides on second instar nymph of
Bemisia tabaci was determined by leaf dip method. The experiment was conducted with deionized and
standard water at 4 pH levels 4, 6, 7, 9 and three insecticides as malathion, acetamiprid and spiromesifen.
Based on LC50 values, there was a significant difference between the toxicity of insecticides at different
pH levels. All pesticides were less effective at pH 9 compared to other pH levels. The lethal dose ratio
LC50 of standard to deionized water for malathion at pH 6, acetamiprid and spiromesifen at pH 7 was
statistically different. The toxicity of insecticides was affected by water type at the mentioned pH levels.
Malathion performance in deionized water at pH 6 was 2.82 times higher than standard at the same pH.
For acetamiprid was observed that toxicity in deionized water at pH 7 was 2.55 fold more than standard.
The results also revealed that spiromesifen in deionized water with pH 7 and 6 has exhibited 2.1 and 1.85
times better efficacy compared to the same pH levels in standard D. Overall, this study showed that
experimental insecticides in a specific pH have a relevant effect on Bemisia tabaci.
Keyword: water quality factor, pH, deionized and standard water, lethal dose ratio.
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مقدمه
آب رایجترین حال ل مورد استااده برا ااربرد
آفتاشها است .ویژگیها فیزیکوشیمیائی آب
میتواند بر شاخصها ایای و در نتیجه اارایی انواع
آفتاشها موثر باشد .از مهمترین این خصوصیات
می توان به اسیدیته ،سختی ،تیرگی و هدایت الکتریکی
اشاره ارد .اسیدیته به صورت غلظت یون هیدروژن در
آب بیان میشود ) .(Matson, 1995بسیار از
ترایبات آفتاش اسید یا باز ضعیف هستند ،اه در
محلو ل آبی تاکیک میشوند .میزان تاکیک آنها به
ثابت تاکیک و اسیدیته آب بستگی دارد .این موضوع
در سمشناسی اهمیت دارد زیرا گونه ملکولی و یونی از
نظر قطبی بودن با هم اختالف دارند ،بنابراین ،از نظر
ورود به داخل بدن موجودات زنده متااوت هستند.
گونه ملکولی بیشتر از یونی از غشاء فساولیپید جلد
بدن حشرات عبور میاند ).(Talebi Jahromi, 2011
اسیدیته آب بار الکتریکی ملکو ل آفتاش و در نتیجه
توانایی ناوذ ترایب سمی در اوتیکو ل برگ و رسیدن
به جایگاه اثر را تغییر میدهد (Fishel and Ferrell,
) .2010برخی آفتاشها در محیط قلیایی آب
هیدرولیز میشوند .در این پدیده ملکو ل آفتاش
تجزیه شده و عمأل رو موجود هدف بیتاثیر میشود.
همچنین در جذب و انتقا ل ماده سمی در گیاه نیز
اختال ل ایجاد میاند (Dyguda Kazimierowicz et
) .al., 2014سرعت عمل هیدرولیز به ماهیت شیمیایی
آفتاش pH ،و درجه حرارت محلو ل سمی و مدت
زمان تماس آفتاش با آب بستگی دارد(Riden and .
) .Richards, 2013ترایبات حشرهاش بویژه گروهها
فساره آلی و ااربامات در مقایسه با قارچاشها و
علفاشها بیشتر مستعد هیدرولیز قلیایی هستند
) .(Mckie, 2014هیدرولیز آفتاشها در محیط
قلیایی آب سرعت بیشتر در مقایسه با آب اسید
دارد .به این دلیل اه قدرت حمله آنیون  OH-به
عنوان یک عامل هسته دوست به فسار مراز در
ترایبات فساره و باند دوگانه  C=Nدر استامیپرید در
مقایسه با یون هیدرونیوم ) (H3O+بیشتر است و
فعا لشدن این واانشها به مقدار انرژ امتر نیاز

دارد Kazimierowicz et al., 2014; Todey et al.,
)(Dyguda 2018

گزارشها متعدد در مورد تاثیر منای اسیدیته
قلیایی یا اسید آب بر عملکرد آفتاشها وجود دارد
;(Nalewaja and Matysiak, 1991; Whitford, 2009
) .Devkota et al., 2016اارایی علفاش

سافلوفناسیل تحت تاثیر اسیدیته آب قرارگرفت.
بطوریکه این علفاش در اسیدیته  0/0و  0به ترتیب
موجب انتر ل  01و  12درصد علف هرز
 lambsquartersشد ) .(Roskamp et al., 2013در
مطالعه دیگر علفاش توفورد به همراه گالیاوسیت
در آب با اسیدیته  ،0پنج درصد انتر ل بیشتر رو
علفها هرز در مقایسه با  6 pHداشت .(Devkota
) and Johnson, 2019در مطالعها مشخص گردید
اسیدیته آب میتواند بر سمیت حشرهاشها
پنتاالرفنل ،آلدیکارب و بنزن هگزاالراید رو الرو
 Chironomus ripariusاثر بگذارد .افزایش اسیدیته و
درجه حرارت منجر به ااهش عملکرد حشرهاشها
شد ) .(Fisher, 1991محققین گزارش اردند هیدرولیز
ماالتیون دراسیدیته قلیایی ( )6از طریق شکسته شدن
باند  P-Sاتااق افتادهاست .ساختار گروه واردشونده
رو مکانیسم تجزیه ترایبات ارگانوتیوفساات اثر
داشته است).(Dyguda Kazimierowicz et al., 2014
در تحقیق دیگر نتیجه گیر شد مسیر غالب تجزیه
ماالتیون ،هیدرولیز قلیایی است .بطوریکه این آفتاش
در آب با اسیدیته  0سریعتر از محلو ل اسید
(اسیدیته  )0تجزیه شده است ،ضمن اینکه درجه
حرارت بر سرعت واانش تاثیر داشت (Wolfe et al.,
) .1977تحقیقات نشان داد در محیط آبی ،واانش
استامیپرید با یون هیدرواسیل با سهولت بیشتر در
مقایسه با یون هیدرونیوم و ملکو ل آب صورت گرفته
است) .(Huan et al., 2016همچنین محققین دیگر
گزارش اردند استامی پرید مسیر اصلی هیدرولیز را
بوسیله واانش با یون هیدرواسیل در آب با  6 pHو
 11طی میاند .سرعت واانش ترایبات نئونیکوتنوئید
با یون هیدروژن در اسیدیته  0آب پایینتر از یون
هیدرواسید در محیط قلیایی بوده است (Todey et
).al., 2018
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سایدبالک پنبه (Gennadius) (Hemiptera:

) Bemisia tabaci Aleyrodidaeیکی از مهمترین
آفات محصوالت اشاورز دنیا است ،اه در مقایسه با
سایر ساید بالکها از نظر اقتصاد و انتقا ل
بیمار ها ویروسی حائز اهمیت بیشتر است (MC
) .Kenzie et al., 2014سطح زیراشت قابل توجه انواع
محصوالت جالیز در مناطق جنوبی استان ارمان
همچنین مساعدبودن درجه حـرارت و رطوبت در
محیط گلخانه ،منجر به افزایش جمعیت این حشره و
خسارت اقتصاد به اشاورزان شده است .(Azadvar,
)2015در حا ل حاضر از روش شیمیایی بیشتر از سایر
روشها برا انتر ل سایدبالک استااده میشود .به
علت استقرار مراحل رشد این حشره در سطح زیرین
برگ ،عدم تغذیه در مرحله شایرگی ،وجود الی ه مومی
رو برخی مراحل ،تولید عسلک فراوان ،تعدد نسل و
دوره زندگی اوتاه ،حشرهاشها اارایی الزم در ااهش
جمعیت این آفت را ندارند) .(Kachilli, 2005عواملی
مانند انتخاب نادرست آفتاش ،غلظت نامناسب،
اختالط سموم ،عدم تشخیص زمان مناسب سمپاشی و
شرایط نامساعد جو در زمان سمپاشی موجب ااهش
تاثیر آفتاشها شده است .اما موضوع مهمی اه اغلب
نادیده گرفته میشود ،بررسی تاثیر ایایت آب محلو ل
بر میزان اثربخشی آفتاشها است (Fishel and
) .Ferrell, 2010پایش آب اشاورز نواحی جنوبی
استان ارمان نشان داد افزایش امالح و نمکها
معدنی ،منجر به باال رفتن سختی ،اسیدیته و هدایت
الکتریکی آب شده است .بروز خشکسالی ها مکرر و
تغییرات اقلیم و به تبع آن پایین رفتن سطح آبها
زیرزمینی در بروز این پدیده تاثیرگذار بوده است
).(Basirat et al., 2007; .Sabah et al., 2017
;Heidari et al., 2019تغییر ویژگیها ایای آب
محلو ل می تواند یکی از عوامل ااهش اارایی
آفتاشها در این مناطق باشد .اسید یا قلیایی
بودن بیش از حد آب موجب ااهش میزان تاثیر
آفتاش از طریق تغییر در پایدارا  ،حاللیت ،تشکیل
رسوب و عدم رسیدن به محل تاثیر شده و منجر به
تکرار عملیات سمپاشی شود ).(Whitford, 2009
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انجمن بین المللی تجزیه و تحلیل آفتاشها ،1مرجع
آزمونها استاندارد برا انتر ل شاخصها ایای
فرموالسیون آفتاشهااست .آب استاندارد طبق
دستورالعمل ارائه شده توسط سیپک تهیه میشود .این
نمونه آب سختی  205پیپیام داشته و از نظر سیپک
استاندارد درجه  Dمحسوب میشود .این سطح از
سختی آب اثر منای بر فرموالسیون آفتاشها
نداشته و میتواند در آزمایشها سمشناسی اه هدف
حذف عامل سختی آب بر اارارد آفتاشها است،
مورد استااده قرار گیرد ) .(Cipac, 2016از آنجائیکه
اطالعات محدود در زمینه تاثیر اسیدیته آب بر
عملکرد حشرهاشها رو ساید بالک پنبه وجود دارد.
در این تحقیق از دو نمونه آب استاندارد درجه  Dو آب
دیونیزه (آبی اه تمامی یونها آن حذف شدهاست) به
عنوان حال ل برا زیست سنجی ،با اهداف زیر استااده
گردید.
 )1بررسی تاثیر سـطوح مختلـف اسـیدیته دو نـوع
آب بر اارایی حشرهاشها آزمایشی رو پـوره سـن
دوم سایدبالک پنبه  )5مقایسه اثر دو نمونه آب با
اسیدیته متااوت بر حشرهاشها
مواد و روش ها
به منظور بررسی و مقایسه تاثیر اسیدیته آب دیونیزه و
استاندارد بر اارارد حشرهاشها مورد نظر رو
سایدبالک پنبه ،آزمایشها زیست سنجی در
آزمایشگاه تحقیقاتی بخش گیاهپزشکی مراز تحقیقات
و آموزش اشاورز جنوب ارمان در سا ل 1260
انجام شد.
کشت خیار و پرورش حشرات
بذر گیاه خیار گلخانها  Cucumis sativus L.هیبرید
واریته امپراطور (شرات )Seminisتهیه و به مدت سه
روز خیسانده شد .سپس داخل گلدان ها پالستیکی
با قطر دهانه  12و ارتااع  51سانتیمتر اه با مخلوط
پرلیت و اواوپیت ( )5:2پر شده بود ،اشت و در
1 Collaborative International Pesticides Analytical Council
)(CIPAC
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محیط گلخانه شیشها با درجه حرارت 50±1
سلسیوس ،رطوبت نسبی  92±2درصد نگهدار

از حشرهاشها مذاور در آب دیونیزه و آب
استاندارد درجه  Dدر  0سطح اسیدیته به عنوان حال ل

شدند .گیاهان هر هاته با محلو ل اود  5درصد NPK

برا آزمایش زیست سنجی استااده گردید.

( )51:51:51تغذیه شدند .جمعآور سایدبالک پنبه
به صورت جمع اردن حشره اامل توسط آسپیراتور از
سطح بوتهها آلوده خیار و برگها آلوده به
پورهها سنین باال از گلخانهها خیار جنوب ارمان
انجام شد .حشرات اامل به قاسهایی حاو بوتهها
سالم خیار گلدانی منتقل شدند .برگها حاو پوره
نیز به آزمایشگاه انتقا ل یافته و در ظروف یک بار
مصرف رو بستر از آگار  1/2درصد قرار گرفتند.
بوتهها و برگها خیار حاو حشرات جمع آور شده
به اتاقک پرورش با دما  52±1درجه سلسیوس،
رطوبت نسبی  92 ± 2درصد و دوره نور 19:0
منتقل شدند .پرورش حشرات در آزمایشگاه تا  2نسل
ادامه یافت.

آب استاندارد
برا تهیه آب استاندارد ،از دستورالعمل ارایه شده
توسط انجمن بینالمللی تجزیه و تحلیل
آفتاشها )(CIPAC Handbook F, MT 18.1, p:59
استااده گردید .طبق این روش  1/012گرم الرید
السیم دوآبه ) (CaCl2.2H2oو  1/126گرم الرید
منیزیم ششآبه ) (MgCl2.6H2Oدر یک بشر محتو
 601میلیلیتر آب مقطر ریخته ،هم زده ،سپس به
حجم یک لیتر رسانده شد .این نمونه آب سختی ppm
 205دارد اه از نظر فائو استاندارد محسوب میشود و
سیپک آن را به عنوان استاندارد درجه  Dمشخص
نموده است ).(Cipac, 2016

همسن سازی سفیدبالک پنبه
جهت انجام آزمایش زیست سنجی از حشرات همسن
سایدبالک در مرحله پوره سن دوم استااده گردید.
همسنساز این حشره طبق روش ارایه شده
توسط) IRAC (2009انجام شد .بر اساس این شیوه،
پنج گیاه گلدانی در نظر گرفته ،رو هر گیاه 21
حشره بالغ نر و ماده جهت تخمگذار رهاساز شد.
گلدانها در قاسها جداگانه به ابعاد 01×21×01
سانتیمتر اه توسط تور پوشانده شده بودند ،داخل
اتاقک پرورش قرار گرفتند .پس از  50ساعت حشرات
بالغ رو بوته حذف شدند 6 .روز پس از حذف
حشرات اامل ،از پورهها سایدبالک به عنوان سن
دوم برا آزمایشها زیست سنجی استااده شد
).(IRAC, 2009

حشرهکشهای مورد آزمایش
فرموالسیون تجار ماالتیون ) EC, 57%شرات
سمیران ،ایران( ،استامیپرید ( SP, 20%شرات گیاه،
ایران) و اسپیرومسیان 24%) SC,شرات بایر ،آلمان(
برا انجام این تحقیق استااده شد .محلو ل تهیه شده

تنظیم سطوح اسیدیته ) (pHآب
در این آزمایش دو نوع آب دیونیزه و استاندارد
(سختی 205درجه) با چهار سطح اسیدیته  0 ،9 ،0و
 6تهیه شد .ترایبات شیمیایی مصرفی شامل استات
سدیم ) ،(CH3COONaاسید استیک )،(CH3COOH
فساات هیدروژن مونوبیسیک ) (NaH2PO4و فساات
هیدروژن دیابیسیک ) (Na2HPO4از شرات Sigma-
 ،Aldrichهیدرواسید سدیم ) (NaOHو اسید
فساریک ) (H3PO4از شرات  Merckخریدار شدند.
جهت تنظیم اسیدیته آب به میزان  0و  9از بافر
استات سدیم و اسید استیک در صورت لزوم
هیدرواسید سدیم استااده گردید .از بافر فساات
شامل فساات هیدروژن مونوبیسیک و در صورت نیاز
هیدرواسید سدیم برا تنظیم اسیدیته  0و فساات
هیدروژن دیابیسیک و اسید فساریک برا اسیدیته 6
استااده گردید .اندازهگیر اسیدیته آب توسط دستگاه
 pHمتر  Consortمد ل  C3020-Belgiumانجام شد.
آزمایش زیست سنجی
آزمون زیست سنجی با فرموالسیون حشرهاشها
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ماالتیون ،استامیپرید و اسپیرومسیان رقیقشده در دو
نمونه آب دیونیزه و آب استاندارد در سه تکرار،

).et al., 2003

بالفاصله بعد از تهیه محلو ل هر حشرهاش انجام
گردید .آزمون مقدماتی یا برااتینگ به منظور تعیین
دامنه تلاات  52-02درصد در هر یک از نمونهها آب
با حشرهاشها انجام شد .سپس توسط روابط
لگاریتمی پنج غلظت نهایی بر اساس ماده فرموله شده،
محاسبه شدند .محلو ل پایه با غلظت باال تهیه و بعد
سایر غلظتها از محلو ل پایه و طبق رابطه c1v1= c2v2
محاسبه و تهیه گردید ).(Talebi Jahromi, 2011
محلو ل نهایی حشرهاش در آب حاو غلظت 1/15
درصد ترایتون  x-100به عنوان سورفااتانت غیر یونی
بود .از روش غوطهور برگ برا آزمایش زیست
سنجی استااده شد ;(Nauen et al., 2008
 Cuthbertson et al., 2009; Yuxian et al., 2011).به
این صورت اه دیسکها برگی به قطر  2سانتیمتر از
برگ خیار آلوده به پوره سن دو ساید بالک تهیه
گردید .به ازا هر برگ  12پوره درنظر گرفته و سایر
درصورت وجود حذف شدند.
مراحل رشد
دیسکها برگی حاو پوره سن دو به مدت  11ثانیه
در محلو ل آفتاش فرو برده شدند ،سپس رو ااغذ
صافی قرارگرفته تا خشک شوند .پس از آن دیسکها
برگی داخل ظروف پتر به قطر  91میلیمتر رو
بستر از ژ ل آگار  1/2درصد قرار داده شدند .برا
ایجاد تهویه ،رو درب پتر سوراخی اه با تور
پوشیده شده ،تعبیه گردید .پس از انجام زیست سنجی
پتر ها تیمار شده به اتاقک رشد با شرایط ذارشده
منتقل شدند .با توجه به نحوه تاثیر متااوت
حشرهاشها رو ساید بالک ،پاسخ حشرات تیمار
شده به آنها در دورهها زمانی متااوت انجام گردید.
به این ترتیب تیمارها ماالتیون ،استامیپرید و
اسپیرومسیان  05 ،50و  69ساعت بعد از زیست
سنجی بررسی شدند .تعداد حشرات مرده ثبت و در
صورت نیاز درصد مرگومیر اصالح شده توسط فرمو ل
آبوت محاسبه گردید ) .(Abbott, 1925پورههایی با
بدن قهوها و خشک اه با نزدیک اردن قلم مو
نازک هیچ حراتی نکردند ،مرده محسوب شدند (Choi

تجزیه و تحلیل دادهها
آزمایش زیست سنجی توسط نرم
دادهها
افزار (LeOra Software Company, POLO-Plus
) Version 2.0تجزیه پروبیت شدند .عوامل مربوط به
خطوط غلظت-پاسخ محاسبه گردید .نسبت دز اشنده
برا تعیین اختالف آمار بین مقادیر  LC50استااده
گردید .به این ترتیب نسبت مقادیر LC50حشرهاشها
در سطوح مختلف اسیدیته یا نسبت  LC50حشرهاش
در یک سطح اسیدیته در دو نوع آب محاسبه شد .این
مقدار معنیدار در نظر گرفته شد ،اگر فواصل اطمینان
 62درصد شامل عدد یک نبود (Hosseininaveh and
).Ghadamyari, 2013; Robertson et al., 2007
نمودار خطوط غلظت-پاسخ توسط نرم افزار POLO-
 Plusو سایر بوسیله (Systat software Inc) Sigma

 plotرسم شدند.
نتایج
آزمایش زیست سنجی
نتایج تجزیه پروبیت دادهها آزمایش تاثیر سطوح
مختلف اسیدیته دو نوع آب دیونیزه و آب استاندارد بر
اارایی سه حشرهاش آزمایشی رو پوره سن دوم
سایدبالک پنبه در جدو ل  1نشان داده شده است.
بیشترین سمیت ماالتیون رو پوره سن دوم
سایدبالک در آب دیونیزه با اسیدیته  9و  0به ترتیب
با  0/05 ppm LC50و  0/90و در آب استاندارد با
اسیدیته  9با مقدار  12/91 LC50مشاهده شد.
ماالتیون در هر دو نمونه آب با  6 pHو  0در مقایسه
با سایر سطوح اسیدیته عملکرد امتر رو پوره سن
دوم سایدبالک داشت.
حشرهاش استامیپرید در محلو ل آب دیونیزه با
اسیدیته  0و  9به ترتیب با  LC50معاد ل 0/00و 0/61
اارایی مطلوب تر رو این حشره نشان داد .عملکرد
استامیپرید در آب استاندارد با اسیدیته ppm) 0
 (LC50 =15/00و سپس در اسیدیته ppm) 6
 )LC50=19/12بهتر از دو سطح دیگر اسیدیته در
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همین آب بود .سمیت استامیپرید در  pHمعاد ل  6و
 0در هر دو نوع آب دیونیزه و استاندارد ااهش یافت.

حشرهاش درسایر سطوح اسیدیته داشت .هر سه
حشرهاش در محلو ل تهیه شده از هر دو نوع آب با

حشرهاش اسپیرومسیان در آب دیونیزه با
اسیدیته  0سمیت بیشتر رو پوره سن دوم
سایدبالک در مقایسه با محلو ل تهیه شده از همین

 6 pHاارایی امتر در مقایسه با  0 pHنشان دادند
(جدو ل  .)1شکل  1خطوط دز-پاسخ مربوط به
حشرهاشها در اسیدیته متااوت آب را نشان میدهد.

جدو ل  :1مقادیر  LC50حشرهاشها در سطوح مختلف اسیدیته دو نوع آب رو پوره سن دوم سایدبالک پنبه B. tabaci
Table 1. LC50 values of insecticides at different pH levels of two water samples on second instar nymph
of B. tabaci
Heterogeneity
Factor
0.084

χ2
)(df
)1.01(13

Slope
)(±SE
)1.93(±0.68

)(5.51-42.21

0.25

)3.27(13

)1.78(±0.57

)(0.47-8.48

4.82

0.17

)2.3 (13

)1.82(±0.59

)(1.09-12.53

7.68

7

0.14

)1.77(13

)2.01(±0.35

)(22.32-67.48

54.98

9

0.2

)2.59(13

)2.32(±0.81

)(6.22-47.64

34.03

4

0.22

)2.88(13

)2.91(±0.89

)(3.76-19.07

13.61

6

0.14

)1.78(13

)2.76(±0.88

)(3.5-22.23

15.5

7

0.19

)2.54(13

)3.84(±1.26

)(22.96-72.43

58.42

9

0.16

)2.11(13

)5.5(±0.8

)(18.18-42.53

36.3

4

0.19

)2.55(13

)3.06(±0.98

)(2.32-12.3

8.91

6

0.21

)2.7(13

)2.12(±0.76

)(0.31-8.08

4.88

7

0.16

)1.48(13

)5.98(±1.06

)(27.16-60

52.43

9

0.13

)1.75(13

)6.53(±2.24

)(20.05-49.42

42.41

4

0.18

)2.38(13

)4.69(±1.43

)(7.38-19.86

16.13

6

0.17

)2.25(13

)4.11(±1.18

)(5.77-15.64

12.47

7

0.24

)2.35(13

)7.19(±2.4

)(34.49-64.91

57.91

9

0.17

)2.23(13

)3.89(±0.31

)(7.29-27.05

21.61

4

0.14

)1.87(13

)3.14(±0.97

)(3.61-13.44

10.26

6

0.16

)2.19(13

)3.38(±0.96

)(2.82-9.39

7.12

7

0.18

)2.4(13

)4.05(±0.87

)(19.25-46.72

39.23

9

0.19

)2.45(13

)4.9(±1.61

)(13.45-36.28

30.18

4

0.15

)1.95(13

)4.55(±1.42

)(9.15-22.92

19.02

6

0.29

)3.79(13

)4.71(±1.48

)(6.47-18.37

14.92

7

0.03

)1.4(13

)4.62(±1.5

)(21.32-54.72

46.12

9

)(95%CL

 :Swآب استاندارد :DI ،آب دیونیزه

نسبت دز کشنده حشرهکشها در سطوح مختلف
اسیدیته آب
نسبت دز اشنده پنجاه درصد ) (LC50در اسیدیته

pH

LC50
)(ppm
30.1

4
6

Water
type
DI

Insecticide

Malathion
Sw

DI

Acetamiprid
Sw

DI

Spiromesifen

Sw

Sw: Standard water, DI: Deionized

مختلف آب استاندارد و آب دیونیزه به تاکیک برا هر
حشرهاش توسط نرم افزار POLO- Plusمحاسبه
گردید (جدو ل  .)5در محلو ل تهیه شده از آب دیونیزه
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و حشرهاش ماالتیون نسبت  6 pH ،LC50به 0
همچنین  0 pHبه  9به دلیل اینکه فاصله اطمینان

 0به  9و  pH 0تااوت معنیدار داشت .به عبارتی
استامیپرید در سطوح  6 pHو  0در مقایسه با 0 pH

 1/62شامل عدد یک میباشد ،از نظر آمار تااوت
آمار نداشت) . (Robertson et al., 2007سمیت
ماالتیون در آب دیونیزه شامل  6 pHبا  9و  0رو
پوره سن دوم سایدبالک متااوت بود ،ولی عملکرد این
حشرهاش در  6 pHبا  0از نظر تاثیر بر مرگومیر رو
این حشره تااوتی نشان نداد .در آب استاندارد
ماالتیون در نسبت  6 pHبه  9و  0همچنین  0 pHبه
 9اختالف آمار در عملکرد نشان داد .این نتیجه
مشخص ارد سمیت این حشرهاش در  6 pHدر
مقایسه با  9 pHو  0اامال متااوت است .در آب
استاندارد اارایی ماالتیون در  0 pHدر مقایسه با pH
 9تااوت معنیدار داشت .سمیت ماالتیون در محلو ل
تهیه شده از دو آب دیونیزه و استاندارد در  9 pHو 0
تااوت معنیدار نداشت .نسبت  LC50استامیپرید در
آب دیونیزه با اسیدیته  6به  9 ،0و  0و همچنین pH

و  9عملکرد متااوتی نشان داد در حالیکه اارایی
استامیپرید در آب دیونیزه با سطوح اسیدیته  9و 0
اختالفی نداشت .در آب استاندارد نسبت دز اشنده
استامیپرید در نسبت  6 pHبه  0همچنین  9 pHبه
 0تااوت آمار مشاهده نشد .نسبت  6 pHبه  9و 0
همینطور  0به  9و  0اختالف آمار وجود داشت و
نشان داد این حشرهاش سمیت متااوتی در  6 pHو
 0در مقایسه با  9 pHو  0رو مرحله پوره سایدبالک
داشته است(جدو ل  .)5حشرهاش اسپیرومسیان در
هر دو نوع آب دیونیزه و استاندارد در نسبتها 6 pH
به  9 ،0و  0عملکرد متااوتی نشان داد و از نظر آمار
اختالف داشت .برا اسپیرومسیان نسبت دز اشنده
 9 LC50به  0تااوتی مشاهده نشد .این نتیجه بیان
ارد اه این حشرهاش در  9 pHو  0رو پوره
سایدبالک اثر یکسان دارد.

جدول :2نسبت دز کشنده پنجاه درصد ) (LC50حشرهکشهای آزمایشی در سطوح متفاوت pH
Table 2. Lethal dose ratio LC50 for experimental insecticides at different pH levels
Spiromesifen
Limits
0.95
1.142.88
2.286.39
3.39.19
1.113.71
1.725.33
0.782.64
1.012.3
1.613.65
1.24.78
1.042.42
1.293.17
0.811.99

sig
*
*
*
*
*
ns
*
*
*
*
*
ns

:

Malathion

Acetamiprid

*Ratio

pH
Ratio
9/4

*

3.82

9/6

*

5.51

9/7

*

2.11

4/6

*

2.3-7.3

3.03

4/7

*

1.44

6/7

ns

1.53

9/4

ns

3.82

9/6

*

5.51

9/7

*

1.59

4/6

*

3.0418.17
0.674.97
0.991.87
2.455.24
3.116.92
1.7-3.99

2.63

2.02

4/7

*

2.2-5.25

3.4

4/7

1.27

6/7

ns

0.8-2.09

1.3

6/7

1.82

*Ratio

pH
Ratio
9/4

sig

Limits
0.95
1.042.03
3.3310.38
4.43-26

ns

5.89

9/6

*

9/7

*

10.72

*

4.08

4/6

7.43

4/7

*

1.82

6/7

ns

1.36

9/4

ns

3.59

9/6

*

4.64

9/7

*

4/6

*
ns
ns

1.44

* :Ratioنسبت دز اشنده  LC50دو

sig

Limits
0.95
0.953.5
4.3130.17
3.0516.82
2.1418.21
1.510.27
0.485.31
0.883.32
2.268.15
1.917.44
1.155.43
0.984.93
0.512.52

*Ratio

pH
Ratio
9/4

11.41

9/6

7.16

9/7

6.25

4/6

3.92

4/7

1.6

7/6

1.71

9/4

4.29

9/6

3.76

9/7

2.5

4/6

2.19

4/7

1.14

7/6

1.83

Water
type
DI

Sw

Ratio*: Lethal dose ratio of two pH

pH
*

و  :nsبه ترتیب تااوت و عدم تااوت معنیدار آمار
difference between two LC50

 DIو  Swآب دیونیزه و آب استاندارد
Sw & DI: Standard water and Deionized water

بین دو * & ns: Significant and non significant LC50
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waterنسبت دز کشنده مقادیر  LC50حشره

 9 ،0 pHو  6تااوت آمار

کشها در آب استاندارد به آب دیونیزه
نسبت دز اشنده پنجاه درصد ) (LC50آب استاندارد به
آب دیونیزه برا هر حشرهاش در سطوح مختلف pH
توسط نرم افزار  POLO-Plusمحاسبه گردید (جدو ل
 .)2این نسبت برا ماالتیون در سطوح  0 ،0 pHو ،6
به دلیل اینکه فاصله اطمینان  1/62شامل عدد یک
میباشد ،تااوت معنیدار نداشت .به عبارتی اارایی
ماالتیون در سه سطح اسیدیته ذارشده تحت تاثیر
نوع آب قرار نگرفت .نسبت مقادیر  LC50آب استاندارد
به آب دیونیزه برا ماالتیون در  9 pHتااوت معنیدار
آمار داشت و متاثر از نوع آب شد .نسبت دز اشنده
 LC50استامیپرید در آب استاندارد به آب دیونیزه در

استامیپرید در این سطوح در دو نوع آب از نظر آمار
یکسان بود .در اسیدیته  0نسبت  LC50استامیپرید در
آب استاندارد به دیونیزه تااوت آمار معنیدار
مشاهده گردید و سمیت تحت تاثیر نوع آب قرار
گرفت .برا حشره اش اسپیرومسیان نسبت دز
اشنده  LC50آب استاندارد به آب دیونیزه در  0 pHو
 6تااوتی وجود نداشت .در  9 pHو  0این نسبت
اختالف معنیدار نشان داد .نوع آب بر سمیت ایجاد
شده رو مرحله پوره سایدبالک تاثیر گذاشته است.
مقایسه  LC50حشرهاشها در  pHمختلف دو نوع آب

1:pH7-di
2: pH6-di
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Figure 1. Dose-Response lines of experimental insecticides at different pH levels of water
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Figure 2. The LC50 of insecticides at different pH levels on second instar nymph of B. tabaci.
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Table 3. Lethal dose Ratio of experimental insecticides in Standard water D to Deionized water at
different water pH levels
Spiromesifen
s
ig

n
s
*
*
n
s

Limits
0.95
lowerupper
0.821.5
1.013.13
1.223.6
0.791.75

Acetamiprid
sig

R
*atio

ns

1.
4

ns

1.
85
2.
1
1.
2

*
ns

Limits
0.95
lowerupper
0.811.68
0.973.36
1.0116.44
0.821.48

Malathion

R
*atio

1.
16
1.
81
2.
55
1.
1

s
ig

Limits
0.95

n

R
*atio

lowerupper
0.51-2.49

s

p
H

1.
31

*

1.02-8.14

n

0.76-5.37

2.

6

2.

7

82
02

s
n
s

1.

0.65-1.72
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نسبت دز کشنده آب استاندارد به آب دیونیزه
Ratio*: Lethal dose ratio Standard water to Deionized water
* و ns

به ترتیب تااوت و عدم تااوت معنیدار آمار بین دو

* & ns: Significant and non significant LC50

difference between two LC50

بحث
محققین متعدد گزارشاردند اسیدیته آب
محلو لپاشی یک فااتور مهم است اه میتواند بر
عملکرد آفتاشها تاثیر داشته باشد (Devkota et al.,
) .2019; Devkota and Johnson, 2016در pH
اسید یا قلیایی آب بار الکتریکی ملکو ل آفتاش
تغییر ارده و این امر بر ناوذ ماده سمی و رسیدن به
جایگاه هدف ،تاثیر گذار است (Nalewaja et al.,
).1991

در تحقیق حاضر نقش  pHآب در عملکرد
حشرهاشها آزمایشی اامأل مشهود است (جدو ل
 .)1اارایی حشرهاشها در دو نوع آب با  6 pHااهش
یافت .این ااهش عملکرد در ماالتیون بیشتر و در
اسپیرومسیان امتر مشاهده شد .ماالتیون در 9 pH
آب دیونیزه و استاندارد به ترتیب  11/01و  0/56برابر
اارایی بهتر در مقایسه با محلو ل این دو نوع آب در
 6 pHنشان داد .ضمن اینکه سمیت ماالتیون در آب
دیونیزه و استاندارد با  0 pHبه ترتیب  0/19و 2/09
برابر بیشتر از  6 pHبود .طبق نتایج آزمایش ماالتیون
به  6 pHو  0محلو ل حساس است و این دو سطح pH
اثر منای رو عملکرد این حشرهاش داشتهاند .این
موضوع با نتایج تحقیقات ) Wolfe et al, (1977و
)Dyguda Kazimierowicz et al, (2014مطابقت
میاند .این محققین گزارش اردند تجزیه ماالتیون در
محیط آب با  pHقلیایی به دلیل پدیده هیدرولیز

4

سریعتر از خنثی و اسید اتااق میافتد .مکانیسم
اثر  pHآب بر تجزیه ماالتیون از نوع واانش جانشینی
هسته دوستی بوده اه عامل هسته دوست حمله
اننده یون هیدرواسیل میباشد .این واانش شامل
مسیر تک یا چند مرحلها است .در تک مرحلها
واانش جانشینی -مستقیم است اه همزمان با حمله
یون هیدرواسیل به فسار مراز و تشکیل پیوند P-
 ،OHپیوند  P-Sسست و در نهایت شکسته شده و
گروه ترک اننده ساختار ملکولی آفتاش را ترک
میاند .در مسیر چند مرحلها واانش حذف-اضافه
است اه منجر به تشکیل ترایبات حدواسط میشود.
به این صورت اه ابتدا طو ل پیوند جدید  P-OHزیاد
بوده بتدریج ااهش یافته و از استحکام بیشتر
برخوردار میشود .همزمان پیوند  P-Sسست شده و
طو ل آن به تدریج افزایش مییابد .در نهایت پس از
چند ماده حدواسط اتصا ل  P-Sشکسته شده و گروه
ترکاننده خارج میشود .ماالتیون برا تجزیه شدن
به سطوح انرژ پایینتر در مقایسه با سایر ترایبات
مانند پاراآاسون ،اساات و فنیتریتیون داشته است
)(Dyguda Kazimierowicz et al., 2014

عملکرد ماالتیون در آب با اسیدیته  0در مقایسه
با  9و  0امتر بود .تحقیقات نشان دادهاست مسیر
دیگر تجزیه ماالتیون در محیط آبی با  pHاسید
میباشد ،ولی در مقایسه با هیدرولیز قلیایی این
واانش اندتر اتااق میافتد ).(Wolfe et al., 1977

9
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استامیپرید در  0 pHآب دیونیزه و استاندارد به
ترتیب  11/05و  0/90برابر ،سمیت بیشتر از 6 pH

متابولیت انو ل را تشکیل دهد ،متابولیزه شدن
بوسیله هیدرواسیالسیون گروهها متیل یا حلقه

همین دو نوع آب نشان داد .ضمن اینکه اارایی
حشرهاش مذاور در 0 pHآب دیونیزه  0/02بار بیشتر
از  0 pHهمین نوع آب بود .بر این اساس عملکرد
استامیپرید در اسیدیته قلیایی و اسید آب در
مقایسه با اسیدیته خنثی و نزدیک به آن ااهش قابل
مالحظها داشته است .مکانیسم اثر  pHبر تجزیه
استامیپرید در محیط قلیایی به این صورت است اه
عامل هستهدوست (یون هیدرواسیل) به اتصا ل دوگانه
اربن-نیتروژن ) (C=Nدر ساختار ملکولی آفتاش
حمله و پیوند جدید  C-Oتشکیل شده به دنبا ل آن
پیوند دوگانه  C=Nسست شده و در نهایت شکسته
میشود .پروتون از یون هیدرواسیل به آرامی به اتم
نیتروژن تغییر مکان میدهد و پیوند  N-Hتشکیل
میشود .در محیط اسید آب پروتون از یون
هیدرونیوم به اتم نیتروژن دارا پیوند دوگانه با اربن
در ساختار ملکولی استامیپرید ) (C=Nمنتقل
میشود .هم زمان اتم ااسیژن از یون هیدرونیوم به اتم
اربن متصل شده و پیوند  C-Oتشکیل میگردد با
پیشرفت واانش طو ل این پیوند ااهش یافته و به
اتصا ل دوگانه  C=Oتبدیل میشود .در نهایت
پیوندها  O-Hو  C-Nشکسته شده و آفتاش تجزیه
میشود ).(Huan et al., 2016; Todey et al., 2018
اارایی اسپیرومسیان در  6 pHو  0در مقایسه با 9
و  0تااوت معنیدار داشت .این حشرهاش در 0 pH
آب دیونیزه و استاندارد 2/2 ،برابر سمیت بیشتر از
 6 pHنشان داد .به همین ترتیب اارایی حشرهاش در
 0 pHآب دیونیزه و استاندارد  2و  5برابر اارارد آن
در  0 pHبود .عملکرد اسپیرومسیان رو پوره سن
دوم سایدبالک دراسیدیته  0و  9تااوتی نداشت.
عمده مسیر تجزیه اسپیرومسیان در آب با اسیدیته
قلیایی است زیرا درمحیط آبی با اسیدیته  6هیدرولیز

سیکلوپنتیل ادامه مییابد (Babczinski and Arthur,

) .2005در مطالعها نیمه عمر اسپیرومسیان در
اسیدیته  6و  0به ترتیب  0/2و  2روز محاسبه شده
است .در آب خنثی پایدار بوده و نیمه عمر  00روز
داشته است ) .(SPEX CertiPrep, 2017در تحقیقی
دیگر سرعت از بین رفتن اسپیرومسیان در آب مقطر
با اسیدیته  6سریعتر از  0و  0بوده است .نیمه عمر
این ترایب در اسیدیته  0 ،6و  0به ترتیب  6/0 ،2/0و
 15/2روز محاسبه گردید ).(Mate et al., 2015
مقایسه سمیت حشرهاشها در دو نمونه آب از
طریق محاسبه نسبت مقادیر  LC50حشرهاشها در
آب استاندارد به آب دیونیزه انجام شد و نشان داد
سمیت حشرهاش ماالتیون در  ،9 pHاستامیپرید در
 0 pHو اسپیرومسیان در دو سطح  9 pHو  0در دو

نوع آب متااوت بوده است (جدو ل.)2
ماالتیون در  9 pHآب دیونیزه  5/05برابر سمیت
بیشتر در مقایسه با همین سطح  pHدر آب
استاندارد داشت .به همین ترتیب اارایی استامیپرید
در  0 pHآب دیونیزه  5/22برابر بیشتر از محلو ل تهیه
شده از همین حشره اش در آب استاندارد با 0 pH
بود .سمیت اسپیرومسیان در آب دیونیزه با  0 pHو 9
به ترتیب  5/1و  1/02برابر بیشتر از آب استاندارد
باهمین سطوح  pHبود .اگرچه درجه سختی آب
استاندارد  242است و این مقدار از نظر فائو حد استاندارد
محسوب میشود ،اما طبق جدو ل  ،2تاثیر ااتیونها
السیم و منیزیم در آب استاندارد در برخی سطوح
خاص  ،pHاه حشرهاشها عملکرد بهتر داشتند،
مشهود است .محققین متعدد نتیجه گیر اردند
سختی آب همراه با  pHقلیایی یا اسید میتواند بر
اارایی آفتاشها تاثیر بگذارد (Devkota et al.,
2019; Deer and Bread, 2001).

شده و نیمه عمر  0/2روز دارد .نیمه عمر
اسپیرومسیان در شرایط اسید

آب (اسیدیته 5 )0

روز محاسبه شده است .در محیط آبی گروه استر در
ملکو ل اسپیرومسیان میتواند هیدرولیزشود و

نتیجه گیری کلی
نتایج مطالعه حاضر نشان داد حشرهاش ماالتیون در
محلو ل هر دو نوع آب در  ،9 pHاستامیپرید و
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سپاسگزاری
از مسئوالن مراز تحقیقات و آموزش اشاورز و منابع
طبیعی جنوب ارمان و محققین بخش تحقیقات
گیاهپزشکی بخاطر مساعدت در اجرا این تحقیق
.تشکر و قدردانی می گردد

 عملکرد مطلوبتر رو پوره0 pH اسپیرومسیان در
 سطح، به عبارتی این مقادیر.سایدبالک پنبه داشته اند
 بهینه برا فعالیت بیولوژیکی آفتاشها روpH
 حشرهاشها در سطوح.موجود هدف بوده است
 آب دیونیزه اارایی مطلوبتر در مقایسهpH مختلف
.با آب استاندارد نشان دادند
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