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اثرات زیرکشنده حشرهکش فلوپیرادیفورون روی فراسنجههای جدول زندگی
شته خردلLipaphis erysimi (Kalt) ،
سعیده حسینی ،حبیب عباسی پور ،علیرضا عسکریانزاده و علی نوروزی
گروه گياهپزشکي ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1399/1/18 :

تاریخ پذیرش)1399/3/26 :

چکیده
کلزا به عنوان یک گياه دانه روغني در سطح وسيعي از جهان کشت ميشود .شته خردل )Lipaphis erysimi (Kalt.

) ،(Hemiptera: Aphididaeیکي از مهمترین آفات کلزا است .در این تحقيق ،غلظتهای کشنده و زیرکشنده حشرهکش
فلوپيرادیفورون روی ویژگيهای زیستي و فراسنجههای جدول زندگي شته خردل بررسي شد .آزمایشها در دمای  20±2درجه -
سلسيوس ،رطوبت نسبي  65±5درصد و دوره نوری  16ساعت روشنایي و  8ساعت تاریکي انجام شد .فراسنجههای جدول زندگي
شته خردل به روش جدول زندگي تک جنسي کری ( )Careyمحاسبه شد .ميزان  LC25 ،LC50و  LC10حشرهکش
فلوپيرادیفورون به ترتيب  0/093 ،0/385و 0/026ميليگرم بر ليتر محاسبه شد .مقدار نرخ ذاتي رشد جمعيت  0/30 ،0/34و 0/23
ماده به ازای ماده روز ،نرخ متناهي افزایش جمعيت  1/36 ،1/41و  1/27ماده به ازای ماده روز ،متوسط مدت زمان یک نسل
 9/98 ،10/84و  9/00روز و زمان دو برابر شدن جمعيت  0/50 ،0/49و  0/54روز به ترتيب در تيمار شاهد LC10 ،و  LC25به-
دستآمد .بيشترین ميزان نرخهای توليدمثل و نرخهای رشد جمعيت شته خردل به ترتيب مربوط به تيمار شاهد LC10 ،و  LC25بود.
آزمایشها نشان داد غلظتهای زیرکشنده حشرهکش فلوپيرادیفورون فراسنجههای نرخ خالص توليد مثل ،نرخ ذاتي افزایش
جمعيت ،نرخ متناهي افزایش جمعيت و ميانگين طول دوره یک نسل را به طور معنيداری کاهش و مدت زمان دو برابر شدن
جمعيت شته خردل را افزایش داد .بنابراین با توجه به نتایج این تحقيق حشرهکش فلوپيرادیفورون پتانسيل خوبي در کنترل شته
خردل در غلظتهای کشنده و زیرکشنده دارد.
واژههای کلیدی :شته خردل ،غلظت زیرکشنده ،جدول زندگي ،فلوپيرادیفورون
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کشنده مشخص نميشود ( Wennergen and Stark,

مقدمه
با توجه به اینکه بيش از  %90روغن خوراکي کشور از

.)2000

طریق واردات تامين ميشود ) (Mohajer, 2018و توسعه

امروزه ،جدول زندگي به عنوان یک روش قابل اطمينان

کشت کلزا در برنامههای خودکفایي کشور بهصورت ویژه-

برای تعيين سميت آفتکشها و بهترین زمان مبارزه با آفات

ای مورد اهميت قرار گرفته است ،یافتن راهکارهایي برای

و از ابزار مهم در مطالعه مبارزه با آفات پيشنهاد شده است.

کنترل آفات این محصول و همچنين حمایت از دشمنان

در واقع جدول زندگي تاثير سم بر زندهماني و عوامل

طبيعي آفات آن ،ضروری به نظر ميرسد .شته خردل،

محدود کننده نرخ رشد جمعيت آفت را مشخص ميکند

Lipaphis

( .)Chi, 1990پژوهشهای بسياری در زمينه اثر غلظتهای

)(Kalt.

erysimi

(Hemiptera:
) Aphididaeبهعنوان آفت مهم محصوالت روغني خانواده

براسيکا بهخصوص کلزا در هند و نيوزلند محسوب ميشود
(

and

Lammerink

;et al., 1973

Singhvi

 .)Banfield, 1980; Bakhetia, 1984در حال حاضر
این شته در ایران نيز آفت اصلي و غالب کلزا در مناطق
گرمسير کشور ميباشد (.)Khajehzadeh et al., 2010
این شته از طریق مکيدن شيره گياهي بهصورت مستقيم و
انتقال ویروس و عوامل بيماریزای گياهي بهطور غيرمستقيم
باعث کاهش عملکرد محصول ميشود ( Yue and Liu,

 .)2000روشهای متعدد از قبيل استفاده از ارقام مقاوم،
استفاده از دشمنان طبيعي ،روشهای کنترل زراعي و استفاده
از اسانسها و عصارههای گياهي با فرموالسيونهای مختلف
برای کنترل شتههای کلزا و شته خردل مورد استفاده قرار
ميگيرد ،اما روش غالب در بيشتر مناطق دنيا و ایران ،روش-
های کنترل شيميایي و مصرف آفتکشها ميباشد .استفاده
بيرویه از سموم شيميایي و افزایش تعداد دفعات سمپاشي
باعث شده این آفت نسبت به بيشتر سموم شيميایي مقاومت
نشان دهد ) .(Adachi-Hagimori et al., 2010همچنين،
کاربرد روزافزون مواد شيميایي توانایي بالقوه دشمنان طبيعي
آفات را به شدت کاهش ميدهد ).(Azizi et al., 2014
بررسيها نشان داده است که تنها راه کنترل موفق و پایدار
بسياری از آفات ،استفاده همزمان از عوامل زیستي و
ترکيبات شيميایي در چارچوب برنامههای مدیریت تلفيقي

زیرکشنده روی ميزبان شته در جنسهای گوناگون انجام
گرفته است ،از جمله ميتوان به بررسي غلظتهای
زیرکشنده حشرهکشهای تيامتوکسام و پریميکارپ روی
شته خردل ) ،(Rezaei et al., 2014تاثير غلظتهای
زیرکشنده حشرهکش فلوپيرادیفورن روی شته سبز هلو
)،(Tang et al., 2019) Myzus persicae (Sulzer
اثرات غلظتهای زیرکشنده حشرهکشهای فورادان ،اورتن
روی توليدمثل شته پنبه )Aphis gossypii (Glover

) ،(Kerns et al., 1998اثر غلظتهای زیرکشنده حشره-
کش ایميداکلوپرید روی شته سبز هلو ( Ayyanath,

 ،)2013تاثير غلظت زیرکشنده حشرهکش سولفاکسفلور
روی دو گونه شته گندم )Sitobion avenae (Fabricius
و )Juan-Juan et al., ( Rhopalosiphum padi (L.

،)2019

اثر

ایندوکساکارب و سایپرمترین روی شته گندم R. padi

) (Zuo et al, 2016و تاثير غلظتهای زیرکشنده چهار
حشرهکش ایميدوکلروپراید ،استامي پراید ،دلتامترین و
المبداسای هالوترین روی شته سبز هلو ( Sial et al.,

 )2018اشاره کرد .در این تحقيق نيز اثرات کشنده و
زیرکشنده حشرهکش فلوپيرادیفورون روی شته خردل L.

 erysimiدر شرایط آزمایشگاهي بر اساس فراسنجههای
زیستي و جدول زندگي تعيين شد.

آفات است؛ زیرا هر کدام از این روشها به تنهایي نواقصي

مواد و روشها

دارند که تامينکننده اهداف مدیریت تلفيقي نميباشند

فلوپیرادیفورون

) .(Mardani, 2012آثار زیرکشنده حشرهکش با دوز

غلظتهای

زیرکشنده

حشرهکش
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در این پژوهش از حشرهکش فلوپيرادیفورون با نام

الیه پارافيلم اول روی ظرف محتوی شتهها کشيده شده و

تجاری سيوانتو و فرموالسيون ( SL 20%مایع قابل حل در

الیه پارافيلم دوم روی الیه پارافيلم اول کشيده ميشود .بين

آب) ساخت شرکت بایر کراپ ساینس آلمان استفاده شد.

دو الیه مخلوط ماده غذایي و درصد مشخص حشرهکش

پرورش شته خردل L. erysimi

قرار مي گيرد و شتهها استایلت خود را در پارافيلم فرو برده

کلني اوليه شته خردل از مزارع کلزای بخش جعفرآباد

و به طور مستقيم از مخلوط ماده غذایي بين دو الیه پارافيلم

استان قم جمعآوری و به گلدانهایي با ارتفاع  12و قطر 10

تغذیه مي کنند و در واقع شبيه سازی برگ انجام ميگيرد.

سانتيمتر که درون آن با پيت ماس ،ورمي کمپوست و

برای جيره غذایي حشره از ساکارز  20درصد استفاده

خاک زراعي به نسبت  4:3:3پر شده بود ،انتقال داده شد.

شد ) .(Mittlrt et al., 1963به شتهها مدت دو تا چهار

رقم کلزا هایوال 50بود.گلدانهای حاوی کلني شته در

ساعت قبل از انجام آزمایش گرسنگي داده شد .برای هر

شرایط استاندارد اتاقک رشد در دمای  20±2درجه

غلظت سه تکرار در نظر گرفته شد و برای شاهد از جيره

سلسيوس ،رطوبت نسبي  65±5درصد و دوره نوری 16

غذایي حشره بدون سم استفاده شد .ظروف درون اتاقک

ساعت روشنایي و  8ساعت تاریکي نگهداری شدند .در این

رشد با دمای  20±2درجه سلسيوس ،رطوبت نسبي 65±5

تحقيق از نسل سوم این شتهها استفاده شد .بدین منظور ،بعد

درصد و دوره نوری  16ساعت روشنایي و  8ساعت تاریکي

از تشکيل کلني اوليه تعدادی از مادههای بالغ روی یک

به مدت  24ساعت قرار داده شد و سپس ميزان مرگ و مير

برگ از گلدان جداگانه منتقل شد و پس از اولين پورهزایي

ثبت شد .مقادیر  LC25 ،LC50و  LC10از روش لگاریتم -

ماده بالغ حذف شده و این عمل برای سه نسل تکرار شد.

پروبيت در نرمافزار  SPSS-19بهدستآمد .در رویه

گلدانها با طلقي شفاف به ارتفاع  18سانتيمتر پوشانده شده

لگاریتم-پروبيت با داشتن تعداد کشته شدهها  ،تعداد کل

و به منظور تهویه ،درپوشي از توری نازک روی آنها قرار

افراد و مقادیر غلظت در رگرسيون پروبيت نرمافزار ،نتایج

داده شد.

غلظت کشنده یک تا  99درصد را همراه با معنيداری

آزمایشهای زیست سنجی

رگرسيون ارائه ميدهد.

ابتدا آزمایشهای اوليه برای تعيين ميزان  5و %75

بررسی جدول زندگی

کشندگي انجام شد و سپس آزمایشهای تکميلي زیست-

 120عدد شته ماده بالغ بکرزا در شرایط اتاقک رشد

سنجي برای تعيين  LC25 ،LC50و  LC10انجام شد .به

انتخاب شده و با روش پارافيلم در معرض دز زیرکشنده

منظور تعيين غلظتهای اوليه ،مقادیر غلظتها طوری

 LC25و  LC10حشرهکش قرار گرفتند .افراد زنده مانده با

انتخاب شد که هر دز ،نسبت به دز قبلي خود رابطه عددی

استفاده از قلم موی ظریف به برگهای کلزا داخل ظروف

داشته باشد و یا فواصل لگاریتمي بين آنها صادق باشد.

پتری با قطر  10سانتيمتر و ارتفاع یک سانتيمتر منتقل

برای این منظور ابتدا با یکسری آزمایشهای مقدماتي حد

شدند .برای حفظ رطوبت برگ ،کف ظروف پتری یک

باال و حد پایين غلظت مشخص شد و سپس غلظتهای بين

الیه نازک اسفنج مرطوب قرار داده شد و برگ به صورت

حد باال و حد پایين مشخص شد .بدین منظور ابتدا ده شته

وارونه روی آن قرار گرفت ،سپس اطراف برگ و کناره-

خردل را درون ظروفي به ابعاد  25×31ميليمتر قرار داده و

های پتری با پنبه مرطوب پوشانده شد .در هر برگ یک عدد

روی ظرف با پارافيلم پوشانده شد و سپس با سمپلر 200

شته قرار داده شد .شتههای مذکور به صورت روزانه بررسي

ميکروليتر از جيره غذایي حشره به همراه غلظت مورد نظر از

و مرگ و مير و زاد ولد آنها ثبت شد .پورههای متولد شده

سم را روی پارافيلم قرار داده و یک الیه دیگر از پارافيلم

در هر روز و برای هر شته شمارش و حذف شدند .ثبت

روی آن کشيده شد ،بهصورتيکه جيره غذایي مخلوط با

مرگ و مير و زاد و ولد روزانه تا زمان مرگ هر یک از

سم بين دو الیه پارافيلم قرار گرفت .در واقع ،در این روش

شتههای ماده بالغ ادامه یافت .برای هر دوز  20حشره در نظر
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گرفته شد 20.حشره نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد که

استعداد ذاتي رشد و یا نرخ رشد جمعيت ) (rکه در شرایط

در آن شتهها فقط از جيره غذایي تغذیه کرده بودند.

بهينه آزمایشگاهي پرورش داده ميشود .برای محاسبه  rاز

آزمایشها درون اتاقک رشد با شرایط دمایي  20±2درجه

معادله اویلر -لوتکا استفاده شد ).(Goodman, 1982

سلسيوس ،رطوبت نسبي  65±5درصد و دوره نوری 16

)5

r = ∑ e –rx lxmx =1

ساعت روشنایي و  8ساعت تاریکي انجام گرفت.

نرخ متناهي افزایش جمعيت ) (λکه نشاندهنده این است که

تجزیه دادهها

جمعيت نسبت به روز قبل چند برابر افزایش یافته است.

دادهها به روش جدول زندگي تکجنسي تحليل شدند.

)6

λ = er

بر این اساس فراسنجههایي که در جدول زندگي ميتوان

ميانگين طول مدت یک نسل ) (Tیا ميانگين زماني است که

محاسبه نمود ،شامل نرخ زندهماني ( ،)lxباروری ویژه سني

در طول آن نتاج توليد شدهاند.

جمعيت (تعداد افراد ماده توليد شده در هر روز در سن
معين) ) ،(mxنرخ ناخالص توليد مثل ) ،(GRRنرخ خالص

)7

مدت زمان دو برابر شدن جمعيت ):(DT

توليد مثل ) ،(R0نرخ ذاتي افزایش جمعيت (بيشترین نرخ
افزایش جمعيت برای یک گونه در شرایط فيزیکي و زیستي

T= Log R0 / r

)8

DT= ln2/r

ميزان تولد روزانه ) (bبه ازای هر فرد در جمعيت پایدار

مشخص) ) ،(rنرخ متناهي افزایش جمعيت ( ،)λمدت زمان

)9

b = 1/ ∑e-rxlx

یک نسل ) ،(Tاميد به زندگي ) ،(exنرخ ذاتي تولد ) (bو

ميزان مرگ و مير روزانه ) (dبه ازای هر فرد در جمعيت

نرخ ذاتي مرگ و مير ) (dميباشد که بر اساس فرمولهای

پایدار

زیر محاسبه شدند:

)10

نرخ زنده ماني ویژه سني) :(lxنسبت افراد زنده مانده تا سن
 xکه از رابطه زیر بهدست ميآید:
lx=nx/n0
)1
باروری ویژه سني جمعيت ) :(mxميانگين تعداد نتاج توليد
شده توسط هر حشره ماده در فاصله زماني  xتا x+1

d = b-r

برای مقایسه ميانگين و برآورد خطای استاندارد
پارامترهای  GRR, R0, λ, r,T, DT, bو  dاز روش جک
نایف استفاده شد ) .(Mayer et al., 1986دادهها در
نرمافزار اکسل  2013و  SPSS-19در قالب طرح کاملا
تصادفي با سه تيمار و  20تکرار ،مورد تجزیه و تحليل قرار
گرفتند و مقایسه ميانگينها بر اساس آزمون توکي و در
سطح احتمال یک درصد انجام شد .برای رسم نمودارها از

 :xسن

)2

نرمافزار سيگما پلت ورژن  14استفاده شد.

 :jمرحله زیستي

نتایج

 :βتعداد مرحله زیستي ).(Chi and Liu, 1985

آزمایشهای زیستسنجی حشرهکش

نرخ ناخالص توليد مثل ) (GRRکه نشانگر کل مادههای

فلوپیرادیفورون روی شته خردلL. erysimi ،

توليد شده توسط یک حشره ماده است ،به شرطي که در
طول تمام دورههای سني زنده مانده باشد.
)3

GRR =∑ mx

طبق نتایج بهدستآمده از آزمایشهای زیستسنجي
حشرهکش فلوپيرادیفورون در جدول  ،1این حشرهکش در
غلظتهای زیرکشنده نيز روی شته خردل تاثير گذاشت.

نرخ خالص توليد مثل ) (R0که ميانگين تعداد نتاج توليد

ميزان  LC25 ،LC50و  LC10برای حشرهکش

شده توسط هر حشره ماده در طول یک نسل ميباشد.

فلوپيرادیفورون در این آزمایش به ترتيب  0/093 ،0/385و

)4

R0 = ∑ lxmx

 0/026ميليگرم بر ليتر محاسبه شد.
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جدول  -1مقادیر دوزهای کشنده و زیرکشنده حشرهکش فلوپيرادیفورن روی شته خردل  Lipaphis erysimiبعد از  24ساعت
Table 1. Lethal and sublethal effects of flupyradifurone insecticide on mustard aphid Lipaphis erysimi
after 24
p-value

0.0001

χ2

Slope ± SE

1.927

1.093 ± 0.132

LC10
Intercept ±
)(mg/L
SE
Lower-Upper
0.026
0.011- 0.046

0.453 ± 0.11

LC25
)(mg/L
LowerUpper
0.093
0.054 - 0.138

LC50
)(mg/L
Lower-Upper

df

Treatment

0.385
0.270 - 0.565

7

Flupyradifurone

نتایج اثر غلظتهای زیرکشنده حشرهکش

در این تحقيق نسبت زندهماني یا نرخ زندهماني ) (lxکه

فلوپیرادیفورون بر ویژگیهای زیستی شته خردل،

احتمال زنده ماندن یک فرد تا سن معين  xميباشد ،با

L. erysimi

افزایش سن کاهش یافت (شکل  .)1در تيمار  LC25این

برخي ویژگيهای زیستي شته خردل از جمله طول عمر
یک شته ،طول عمر بالغ ،طول دوره پورهزایي ،طول دوره
پس از باروری و تعداد نتاج در جدول  2مقایسه شده است.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادههای بهدستآمده نشان
داد که بين غلظتهای زیرکشنده  LC25 ،LC10و تيمار
شاهد اختلف معنيداری در سطح یک درصد وجود دارد.
با توجه به نتایج بهدستآمده از مقایسه ميانگين دادهها
(جدول  )2تيمارهای زیرکشنده از نظر ویژگيهای زیستي با
یکدیگر و با شاهد ،تفاوت دارند ( . (P = 0/0001بنابراین
هر تيمار در گروه جداگانهای قرار گرفت .شواهد پژوهش
)59

(F(2,

نشان داد که طول عمر شته بالغ = 343.87,

)59

(F(2,

) ،P=0.0001طول دوره پورهزایي = 52.33,

)59

(F(2,

) ،P=0.0001طول دوره بعد از پورهزایي =

)59

(F(2,

) ،P=0.0001طول عمر شته

= 343.87,

) 168.69, P=0.0001و تعداد نتاج (F(2, 59) = 88.52,

) P=0.0001تحت تاثير حشرهکش قرار داشته و با افزایش
غلظت آن از طول دورههای زیستي و تعداد نتاج کم مي-
شود.
نتایج اثر غلظتهای زیرکشنده حشرهکش
فلوپیرادیفورون بر فراسنجههای جدول زندگی
شته خردلL. erysimi ،

روند نزولي بود و از سن  10روز به بعد افت شدیدی مشاهده
شد .در تيمار شاهد نيز بعد از سن  21روز روند نزولي دیده
شد .بنا بر شواهد بهدستآمده در این تحقيق ،با افزایش
غلظت حشره کش ،زندهماني ویژه سني کاهش یافته است.
نرخ باروری ) (mxبيانگر تعداد افراد توليد شده به ازای هر
فرد زنده در سن  xاست .بنا بر شکل  2روند پورهزایي در
تيمار  LC25تا روز  13و در تيمار شاهد تا روز  19ادامه
داشته است .نتایج نشان داد که حشرهکش فلوپيرادیفورون
در غلظتهای زیرکشنده نيز روی نرخ باروری تاثير داشته و
ميتواند به ميزان قابل توجهي آن را کاهش دهد .زایش
ویژه سني ) (lxmxتلفيقي از باروری و زندهماني است و
بيانگر روند تعداد افراد اضافه شده به جمعيت در هر روز
ميباشد .به وسيله این منحني ميتوان دریافت که جمعيت
حشره در چه روزی بيشترین افزایش جمعيت را داشته است.
این فراسنجه در مدیریت کنترل آفات کاربرد دارد .بر این
اساس ،باالترین نقطه این منحني در تيمار شاهد LC10 ،و
 LC25به ترتيب  4/85 ،7/87و  2/45بوده که به ترتيب در
روزهای  10 ،11و  8بهدستآمده است (شکل  .)3این نتایج
بيانگر تاثير حشرهکش در غلظتهای زیرکشنده روی شته
خردل بوده و نشان داد که فراسنجه زایش ویژه سني در
تيمارهای آفتکش نسبت به تيمار شاهد به صورت قابل
ملحظهای کاهش یافته است.

حسيني و همکاران ،اثرات زیرکشنده حشرهکش فلوپيرادیفورون روی شته خردل
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جدول  -2مقایسه ویژگيهای زیستي شته خردل تحت تاثير غلظتهای زیرکشنده فلوپيرادیفورون و تيمار شاهد (ميانگين ±خطای
معيار)
Table 2. Comparison of biological characteristics of mustard aphid under the sublethal effects of
)flupyradifurone insecticide and control treatment (Mean ± SE
Biology Parameter
Control
LC10
LC25
5.2± 0.9581c

9.2± 1.6415b

18.05± 1.3788a

)Adult longevity (day

12.7± 0.9514c

16.7± 1.6415b

25.55± 1.9861a

)Total longevity (day

5.05± 0.8255c

7.2± 0.8335b

9.35± 1.9808a

)Reproductive period (day

0.15± 0.3663c

2± 1.4142b

8.7 ± 2.2501a

)Post reproductive period (day

8.5± 1.8778c

21.25± 5.0249b

42.4± 13.0359a

)Numbers of progeny (Nymph

Means followed by a different letter within a row are significantly different (by using HSD Tukey
test, P<0.01).

نتایج اثر غلظتهای زیرکشنده حشرهکش

ميتوان دریافت که جمعيت حشره در چه روزی بيشترین

فلوپیرادیفورون بر فراسنجههای جدول زندگی

افزایش جمعيت را داشته است .این فراسنجه در مدیریت

شته خردلL. erysimi ،

کنترل آفات کاربرد دارد .بر این اساس ،باالترین نقطه این

نسبت زندهماني یا نرخ زندهماني ) (lxکه احتمال زنده

منحني در تيمار شاهد LC10 ،و  LC25به ترتيب 4/85 ،7/87

ماندن یک فرد تا سن معين  xميباشد ،با افزایش سن کاهش

و  2/45بوده که به ترتيب در روزهای  10 ،11و  8به-

یافت (شکل  .)1در تيمار  LC25این روند نزولي بود و از

دستآمده است (شکل  .)3این نتایج بيانگر تاثير حشرهکش

سن  10روز به بعد افت شدیدی مشاهده شد .در تيمار شاهد

در غلظتهای زیرکشنده روی شته خردل بوده و نشان داد

نيز بعد از سن  21روز روند نزولي دیده شد .بنا بر شواهد به-

که فراسنجه زایش ویژه سني در تيمارهای آفتکش نسبت

دستآمده در این تحقيق ،با افزایش غلظت حشره کش،

به تيمار شاهد به صورت قابل ملحظهای کاهش یافته است.

زندهماني ویژه سني کاهش یافته است .نرخ باروری )(mx

اميد به زندگي ) (exتعداد روزهای باقي مانده از عمر

بيانگر تعداد افراد توليد شده به ازای هر فرد زنده در سن x

افراد در سن  xرا نشان ميدهد .طبق شکل  ،4مقادیر اميد به

است .بنا بر شکل  2روند پورهزایي در تيمار  LC25تا روز

زندگي در روز اول پس از تولد در تيمار شاهد LC10 ،و

 13و در تيمار شاهد تا روز  19ادامه داشته است .نتایج نشان

 LC25به ترتيب  12/31 ،40/40و  7/48روز بهدستآمد .اميد

داد که حشرهکش فلوپيرادیفورون در غلظتهای زیرکشنده

به زندگي در تيمار شاهد بيش از سایر تيمارها بود و این

نيز روی نرخ باروری تاثير داشته و ميتواند به ميزان قابل

فراسنجه پس از بالغ شدن در همه تيمارها به تدریج کاهش

توجهي آن را کاهش دهد .زایش ویژه سني ) (lxmxتلفيقي

یافت .شيب کاهش در تيمار شاهد بيشتر از سایر تيمارها بود.

از باروری و زندهماني است و بيانگر روند تعداد افراد اضافه
شده به جمعيت در هر روز ميباشد .به وسيله این منحني
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 در تيمار شاهد و غلظتهای زیرکشنده تيمار فلوپيرادیفورنLipaphis erysimi ( شته خردلlx)  نرخ زندهماني ویژه سني-1 شکل
در شرایط آزمایشگاهي
Figure 1. Survival rate (lx) of Lipaphis erysimi in control treatment and sublethal concentrations of
flupyradifurone under laboratory conditions

 در تيمار شاهد و غلظتهای زیرکشنده تيمارLipaphis erysimi ،( شته خردلmx)  باروری ویژه سني جمعيت-2 شکل
فلوپيرادیفورن در شرایط آزمایشگاهي
Figure 2. Age-specific fecundity (mx) of Lipaphis erysimi in control treatment and sublethal
concentrations of flupyradifurone under laboratory conditions

 اثرات زیرکشنده حشرهکش فلوپيرادیفورون روی شته خردل،حسيني و همکاران
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 در تيمار شاهد و غلظتهای زیرکشنده تيمار فلوپيرادیفورن درLipaphis erysimi ،( شته خردلlxmx)  زایش ویژه سني-3 شکل
شرایط آزمایشگاهي
Figure 3. Age-specific maternity (lxmx) of Lipaphis erysimi in control treatment and sublethal
concentrations of flupyradifurone under laboratory conditions

 در تيمار شاهد و غلظتهای زیرکشنده تيمار فلوپيرادیفورن درLipaphis erysimi ،( شته خردلex)  اميد به زندگي-4 شکل
شرایط آزمایشگاهي
Figure 4. Life expectancy (ex) of Lipaphis erysimi in control treatment and sublethal concentrations of
flupyradifurone under laboratory conditions
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اثرات زیرکشندگی حشرهکش فلوپیرادیفورون بر

مقایسه ميانگين هشت فراسنجه جدول باروری تيمارها نشان

فراسنجههای جمعیت و تولید مثل شته خردل L.

داد که تمام فراسنجهها در تيمارهای  LC25 ،LC10و شاهد

erysimi

اختلف معنيداری با هم داشته و در سه گروه جداگانه قرار

نتایج مقایسه ميانگين فراسنجههای جدول باروری شته
خردل تيمار شده با غلظتهای زیرکشنده سم

گرفتند (.(P =0/0001

فلوپيرادیفورون و تيمار شاهد در جدول  3آمده است.
جدول  -3نتایج مقایسه ميانگين فراسنجههای جدول باروری (جمعيت و توليد مثل) شته خردلLipaphis erysimi ،
Table 3. Mean comparison results of fertility life table parameters (population and reproduction) of
mustard aphid, Lipaphis erysimi
Parameter of fertility life table
Control
LC10
LC25
)Gross rate reproduction (GRR
42.41 ± 0.15 a
21.35 ± 0.58 b
9.26 ± 0.02 c
)(Female/female/generation
)Net rate reproduction (R0
42.41 ± 0.15 a
21.25 ± 0.05 b
8.49 ± 0.01 c
)(Female/female/generation
)Intrinsic rate of natural increase (r
0.34 ± 0.00 a
0.30 ± 0.00 b
0.23 ± 0.00 c
)(Female/female/day
)Finite rate of increase (λ
1.41 ± 0.00 a
1.36 ± 0.00 b
1.27 ± 0.00 c
)(Female/female/day
)Mean generation time (T
10.84 ± 0.12 a
9.98 ± 0.20 b
9.00 ± 0.19 c
)(day
)Doubling time (DT) (day
0.49± 0.00c
0.50±0.00b
0.54±0.00a
1.78±0.00c

2.86±0.00b

3.96±0.00a

)Intrinsic birth rate (b
)(Female/female/day

)Intrinsic death rate (d
3.61±0.01a
2.55±0.01b
1.54±0.00c
)(Femele/female/day
Means followed by a different letter within a row are significantly different (by using HSD Tukey test,
)P<0.01
 LC10و  LC25به ترتيب کمترین نرخ را دارا هستند .بيشترین
مقایسه ميانگينهای نرخ خالص توليدمثل ) (R0تيمارها

نشان داد که با افزایش غلظت ،نرخ خالص کاهش ميیابد؛

وکمترین مقدار متوسط زمان یک نسل ) (Tبه ترتيب در

به طوری که ميزان آن در غلظت  LC25تقریباا نصف غلظت

تيمار شاهد و غلظت  ،LC25به ميزان  10/84و 9/00روز

 LC10شد .نرخ ذاتي افزایش جمعيت ) (rمعياری برای

مشاهده شد .در نتيجه ،متوسط مدت زمان یک نسل که

سنجش پتانسيل توليدمثل شته تحت تاثير عوامل مختلف

نشانگر ميانگين زماني است که در طول آن نتاج توليد شده-

ميباشد ) .(Walthall and Stark, 1997مقدار  rبرای

اند ،تحت تاثير غلظتهای زیرکشنده حشرهکش

تيمار شاهد  0/34ماده به ازای ماده در روز بود و با افزایش

فلوپيرادیفورن کاهش یافت ،همچنين بيشترین مدت زمان دو

غلظت حشرهکش از ميزان نرخ ذاتي رشد کاسته شد.

برابر شدن جمعيت ) (DTدر غلظت  0/54 ،LC25روز و

بنابراین ،حشرهکش فلوپيرادیفورون در غلظتهای

کمترین ،در تيمار شاهد به مقدار  0/49روز بود .بنابراین،

زیرکشنده روی استعداد یا نرخ ذاتي رشد شته خردل تاثير

افزایش غلظت حشرهکش باعث افزایش مدت این دوره شد.

داشته است .در نرخ متناهي افزایش جمعيت ( ،)λمقایسه
ميانگين تيمارها حاکي از آن است که تيمار شاهد با مقدار
 1/41ماده به ازای ماده در روز بيشترین نرخ و تيمارهای

حسيني و همکاران ،اثرات زیرکشنده حشرهکش فلوپيرادیفورون روی شته خردل
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بحث
در این تحقيق ،آزمایشهای زیستسنجي و جدول

) (L.نتيجه گرفتند که ميزان نرخ ذاتي افزایش جمعيت،
مدت زمان طول نسل ،مدت زمان دو برابر شدن جمعيت و

زندگي با استفاده از حشرهکش فلوپيرادیفورون روی شته

ميانگين پورههای توليد شده توسط هر ماده ،تحت تاثير

خردل انجام شد .ميزان  LC50حشرهکشهای مختلف روی

غلظت زیرکشنده تياکلوپراید کاهش ميیابد (Taheri et

شته خردل در پژوهشهای دیگر مورد بررسي قرار گرفته

) . al., 2014اثر غلظت زیرکشنده ) (LC30حشرهکشهای

است؛ از جمله آزمایش رضایي که ميزان  LC50حشره کش

ایميداکلوپرید ( )0/68 ×5-10 mol/Lو پيمتروزین

تيامتوکسام و پریميکارپ را روی شته خردل  26/5و 33/54

( )0/69×4-10 mol/Lنيز روی همين شته آزمایش شده و

ميليگرم بر ليتر بهدست آورد ) (Rezaei, 2014و همچنين

نتایج نشان داد که این دو حشرهکش نيز در غلظتهای

پژوهشي در کراچي هند ،که ميزان  LC50را برای

زیرکشنده روی نرخ ذاتي افزایش جمعيت و ميانگين طول

آفتکشهای آبامکتين ،المباداسای هالوترین ،استاميپراید،

مدت نسل و زمان دو برابر شدن جمعيت تاثير داشته و آنها

ایميدوکلروپراید ،کلروپيروفوس و بيفنترین روی شته خردل

را کاهش ميدهند ) .(Lashkari et al., 2007لئوناردو و

به ترتيب  1/74 ،0/67 ،0/82 ،0/57 ،0/63و  2پيپيام

همکاران گزارش دادند که غلظتهای زیرکشنده )(LC25

محاسبه نمودند ) .(Ujjan et al., 2014این نتایج نشان

حشرهکشهای تيامتوکسام و ایميداکلوپرید باعث کاهش

ميدهد سميت حشرهکش فلوپيرادیفورون روی شته خردل

ظرفيت توليدمثل و زندهماني شته سویا Aphis glycines

بيشتر از حشرهکشهای دیگر است .در تحقيقات فوق،

) (Matsumuraميشود و فراسنجههای نرخ خالص

آزمایشهای زیستسنجي بر اساس غوطهوری برگ و یا

توليدمثل ،نرخ ذاتي افزایش جمعيت و نرخ متناهي افزایش

پاشش سم روی برگ انجام شده است ،ولي در این تحقيق

جمعيت را به طور معنيداری کاهش ميدهد ( Leonardo

روش پارافيلم مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین ممکن

 )et al., 2008و همچنين غلظتهای زیرکشنده حشرهکش

است روی نتایج بهدستآمده موثر باشد .بررسي اثرات

ماالتيون روی این شته نيز باعث کاهش نرخ خالص

زیرکشنده حشرهکشها برای ارزیابي اثر حشرهکش در

توليدمثل ،نرخ ذاتي افزایش جمعيت و نرخ متناهي افزایش

کنترل آفت و تاثير آن بر موجودات غير هدف مهم است

جمعيت شد ) .(Li et al., 2014بر اساس بررسيهای لي و

) .(Biondi et al, 2012بررسيهای ما در زمينه تاثير

همکاران ،غلظتهای زیرکشنده حشرهکش ایميداکلوپرید

غلظتهای زیرکشنده حشرهکش فلوپيرادیفورون روی شته

) (LC10, LC20, LC25روی شته  R. padiسبب کاهش

خردل نشان ميدهد این حشرهکش ویژگيهای زیستي و

زندهماني پورهها ،کاهش نرخ رشد جمعيت و افزایش مدت

فراسنجههای جدول زندگي شته خردل مانند نرخ خالص

زمان رشد بعضي از مراحل رشدی ميشود و در هر سه

توليد مثل ،نرخ ذاتي افزایش جمعيت ،نرخ متناهي افزایش

غلظت ،نرخ ذاتي افزایش جمعيت ،نرخ متناهي افزایش

جمعيت و طول دوره یک نسل را بهطور معنيداری کاهش

جمعيت و نرخ خالص توليدمثل ،کاهش داشته است (Li et

و مدت زمان دو برابر شدن جمعيت را افزایش داد .اگر چه

) .al., 2018خواجهزاده و همکاران ،ميانگين طول عمر شته

تاثير غلظتهای زیرکشنده این حشرهکش روی شته خردل

بالغ ،طول عمر یک شته ،تعداد نتاج و دوره توليدمثلي شته

برای اولينبار در این مطالعه مورد بررسي قرار گرفته ،اما

خردل را به ترتيب  43/5 ،26/07 ،18/42و  8/5گزارش

تحقيقات بسياری در مورد تاثير غلظتهای زیرکشنده

دادند که با تحقيقات حاضر در تيمار شاهد تا حدی مطابقت

حشرهکشهای گوناگون روی شتهها انجام گرفته است.

دارد ) .(Khajehzadeh et al., 2010تحقيقي در

طاهری و همکاران طي آزمایش غلظتهای زیرکشنده

پاکستان ،ميانگين طول عمر شته بالغ خردل را روی پنج رقم

حشرهکش تياکلوپراید  LC10: 58/8 ppmو ppm

مختلف

،Kohlrabi

 LC25: 22/05روی شته مومي Brevicoryne brassicae

،Cabbage

خانواده

کلميان

cabbage

به

نامهای

،Ornamental

cabbage
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 Chineseو  Bak choiبه ترتيب ،17/62 ،15/39 ،12/59

) (Hosseini et al., 2013که با یافتههای تحقيق حاضر در

 12/2و  12/08بهدستآوردند )(Qayyum et al., 2018

تيمار شاهد به طور کامل مطابقت دارد .در تحقيقي دیگر،

که این اختلف با پژوهش حاضر ميتواند مربوط به شرایط

ميزان  rبرای شته خردل روی ميزبان Brassica oleracea

آزمایش و نوع رقمي که شته خردل بر روی آن پرورش

) (L.در دماهای مختلف  25 ،20 ،15و  30درجه سلسيوس

یافته ،باشد ( Durmusoglu et al., 2015; Qayyom et

با رطوبت نسبي  70درصد و دوره روشنایي  14ساعت به

 .)a.l, 2018در چين طول عمر شته بالغ ،طول عمر شته و

ترتيب  0/28 ،0/24 ،0/06و  ،0/23ميزان نرخ متناهي افزایش

طول دوره توليد مثلي شته سبز هلو را در غلظت زیرکشنده

جمعيت  1/33 ،1/27 ،1/06و  1/25و ميزان مدت زمان دو

 LC25حشرهکش فلوپيرادیفورون و تيمار شاهد مورد

برابر شدن جمعيت  2/48 ،2/80 ،11/55و  3/01روز محاسبه

آزمایش قرار داده و مقادیر آن را برای غلظت زیرکشنده

شد ) .(Karlla et al., 2002اختلف ميزان فراسنجههای

 LC25در نسل دوم به ترتيب  9/98 ،17/00 ،12/07روز و

بهدست آمده در این تحقيق با پژوهش حاضر ممکن است

برای تيمار شاهد به ترتيب  12/29 ،18/72 ،14/96روز

مربوط به ميزبان متفاوت و شرایط آزمایشگاهي باشد

محاسبه کردند ) .(Tang et al., 2019این نتایج نشان مي-

(Durmusoglu et al., 2015; Qayyom et a.l,
) .2018با توجه به نتایج بهدستآمده در این پژوهش و از

دهد که حشرهکش فلوپيرادیفورون روی شته سبز هلو نيز
تاثير داشته و ویژگيهای زیستي آن را در نسل دوم نسبت به
تيمار شاهد تا حدی کاهش داده است ،که نتایج این تحقيق
با یافتههای پژوهش حاضر مطابقت دارد .در بررسيهای تقي
زاده مقدار  rشته خردل روی ارقام مختلف کلزا ،ناتالي،
نپتون ،دانوب و اوکاپي به ترتيب  0/23 ،0/26 ،0/30و 0/21
ماده به ازای ماده روز بهدستآمد )(Taghizadeh, 2019

که مقدار  rشته خردل روی رقم ناتالي به مقدار  rشته خردل
مورد آزمایش روی رقم هایوال  50در تيمار شاهد نزدیک
بود .حسيني و همکاران ،طي بررسيهای خود ،روی شته
خردل مقدار نرخ ذاتي افزایش جمعيت را در تيمار شاهد
 0/34ماده به ازای ماده روز و مقدار نرخ متناهي افزایش

آنجا که کمخطر بودن حشرهکش فلوپيرادیفورون روی
بندپایان غيرهدف در منابع گزارش شده است (Nauen et

) ،al., 2015; Cropscience.bayer, 2019در صورت
انجام آزمایشهای تکميلي توسط سازمان حفظ نباتات و
ثبت در فهرست سموم مجاز این حشرهکش ميتواند گزینه
مناسبي برای مدیریت تلفيقي شته خردل در مزارع کلزا باشد.
سپاسگزاری
نویسندگان از حمایت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه
شاهد در اجرای این طرح به عنوان پایان نامه دانشجوی
کارشناسي ارشد تشکر و قدرداني مينمایند.

جمعيت را  1/42ماده به ازای ماده روز محاسبه کردند
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Abstract
Canola is cultivated as an oil seed plant all over around the world. The mustard aphid, Lipaphis
erysimi (Kalt.) (Hem.: Aphididae) is one of the most important canola pests. In this study, the lethal
and sublethal effects of flupyradifurone were evaluated on biological characteristics and life table
parameters of the mustard aphid. The experiments were carried out at 20±2oC, 65±5% RH and 16L:
8D photoperiods. The life table parameters of L. erysimi were calculated using Carey's life table
method. The LC50, LC25, and LC10 values of the flupyradifurone insecticide were 0.385, 0.093, and
0.026 mg/L, respectively. The intrinsic rate of increase (r= 0.34, 0.30, and 0.23 Female/female/day),
finite rate of increase (λ= 1.41, 1.36, and 1.27 Female/female/day), mean generation time (T= 10.84,
9.98, and 9.00 d) and doubling time (DT= 0.49, 0.50, and 0.54 d) were calculated in control, LC10, and
LC25 treatments, respectively. The highest rates of reproduction and population growth rates of the
mustard aphid, L. erysimi population were related to control, LC10, and LC25 treatments, respectively.
Experiments showed that the sublethal effects of flupyradifurone significantly reduced gross rate
reproduction, intrinsic rate of increase, finite rate of increase and mean generation time and increased
doubling time of mustard aphid. Therefore, according to the results of this study, the insecticide
flupyradifurone has a good potential in controlling mustard aphids in lethal and sub-lethal
concentrations.
Key words: Mustard aphid, sublethal dose, life table, flupyradifurone
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