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فراسنجههای زیستی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) ،در مواجهه با
غلظت زیرکشنده ( )LC25کلرفلوآزورون
2

هانیه رجبی ،1سیّدعلی صفوی *1و مریم فروزان

 -1گروه گياهپزشکي ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران -2 ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي
استان آذربایجان غربي ،سازمان تحقيقات آموزش و ترویج کشاورزی ،اروميه ،ایران
(تاریخ دریافت 1401/2/30 :تاریخ پذیرش)1401/5/5 :
چکیده
شته مومي کلم ) Brevicoryne brassicae (L.از آفات مهم و اقتصادی محصوالت چليپایي در ایران است .یکي از روشهای
اصلي و اوليه برای دفاع از گياهان در برابر شتهها استفاده از آفتکشهای شيميایي است .با توجه به توصيه کاربرد حشرهکش
کلرفلوآزورون عليه بيد کلم ،در پژوهش حاضر تاثير کشنده و زیرکشنده آن روی شته مومي کلم بررسي شد تا امکان تلفيق کنترل
ارزیابي شود .روش مورد استفاده در انجام آزمایشها پاشش ترکيبات آفتکش روی صفحههای برگي حاوی شته بود .برای بررسي
اثر زیرکشنده آفتکش روی شته از غلظت  LC25محاسبهشده (105/60پيپيام) استفاده شد .نتایج نشان داد طول عمر و باروری
شتههای بالغ تيمار شده بهطور قابلتوجهي تحت تأثير غلظت زیرکشنده قرار گرفتند .طول عمر کل از  12/78روز در شاهد به 8/14
روز در غلظت زیرکشنده کاهش یافت .دادههای تحقيق حاضر نشان داد که غلظت زیرکشنده ،نتاج شتههای کلم تيمار شده را نيز
تحت تأثير قرار ميدهد .غلظت زیرکشنده آفتکش مورد مطالعه ،مقادیر نرخ ذاتي افزایش جمعيت ( )rرا در مقایسه با شاهد کاهش
داد .سایر فراسنجههای رشد جمعيت مانند نرخ خالص توليدمثل ) ، (R0نرخ متناهي افزایش جمعيت ( )λو نرخ ناخالص توليدمثل
( )GRRنيز بهطور معني داری نسبت به شاهد کمتر بودند .کاهش نرخ رشد در غلظت زیرکشنده باعث افزایش ميانگين مدت زمان
یک نسل ( )Tشد .بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،در صورت همزماني حضور شته مومي کلم و بيدکلم در شرایط مزرعه ،کاربرد
آفتکش کلرفلوآزورون برای کنترل آفت توصيه شده (بيدکلم) ميتواند در مدیریت جمعيت شته مومي کلم نيز موثر باشد.
واژههایکلیدی :اثرات زیرکشندگي ،کلرفلوآزورون ،شته مومي کلم ،نرخ ذاتي افزایش جمعيت
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 .)2009,Vattikonda and Sangam, 2017این حشره-

مقدمه
یکي از مهمترین آفات چليپایيان که خسارت زیادی را به

کش برای کنترل الرو بعضي از بالپولکداران در کشور ثبت

این گياهان وارد ميکند ،شته مومي کلم با نام علمي

شده است .با این حال ،کارایي کنترل بعضي از آفات زننده-

) Brevicoryne brassicae (L.است .(Lashkari et

مکنده ،مانند پسيل معمولي پسته ( )Poye et al., 2019و

) al., 2007این آفت با نفوذ استایلتهای خود به بافتهای

شته نخود فرنگي ( )Karimzadeh et al., 2020در شرایط

گياهي مثل ساقه ،برگ و گلها و بهطور مستقيم از طریق آوند

مزرعهای بهوسيله کلرفلوآزورون گزارش شده است .استفاده

آبکشي تغذیه ميکند ،رشد گياه را متوقف و بافتهای نرم را

از آفتکشهای انتخابي جدیدتر و مؤثرتر در غلظتهای

خشک و بدشکل ميکند و در موارد شدید آنها را از بين

زیرکشنده یکي از موضوعهای مهم در کنترل جمعيت آفات،

ميبرد .همچنين ،این آفت بهطور غيرمستقيم از طریق پوست-

کاهش مقاومت آفات به آفتکشها ،حفظ دشمنان طبيعي و

اندازی ،توليد عسلک و انتقال ویروسهایي از قبيل موزایيک

اثرات سوء آنها بر محيط زیست در قالب مدیریت تلفيقي

تربچه ،موزایيک گلکلم و موزایيک کلم ،کيفيت و ارزش

آفات است ( ;Tadeo, 2008; Fenoll et al., 2009

بازاری محصول را کاهش ميدهد ( ;Hughes, 1963

 .)Omirou et al., 2009غلظتهای زیرکشنده حشره-

 .)Blackman and Eastop, 1984کنترل شتهها بهدليل

کشها بهدليل اینکه اثر آنها مدت زمان بيشتری در مزارع

تحرک و سرعت زیاد آنها در باروری ،تنها با تکيه بر عوامل

باقي ميماند و ميتوانند به روشهای مختلف روی حشرات

طبيعي بهسختي امکانپذیر است ( Stark and Rangus,

هدف و غيرهدف اثر بگذارند ،برای کنترل آفات بسيار مهم

 .)1994در حال حاضر استفاده از آفتکشهای شيميایي

هستند ( Sanil and Shetty, 2012; Vojoudi and

موثرترین و بهترین روش برای کنترل شتهها است؛ ولي

)Saber, 2013؛ همچنين ،تغييراتي را در رفتار و فيزیولوژی

استفاده از غلظتهای باالی آفتکشها آسيبهای زیادی به

حشرات مثل باروری ،زندهماني ،رشد ،رفتار تغذیهای ،طول

محيطزیست و موجودات غيرهدف وارد ميکند ( Furk

عمر ،بهوجود ميآورند .عالوه بر این ،غلظتهای زیرکشنده

.)and Hines, 1993; Saldo and Szpyrka, 2009

آفتکشها بهطور غيرمستقيم باعث تغييراتي بر نسل آفات

بنابراین ،باید از حشرهکشهای انتخابي استفاده کردکه آسيب

ميشوند ( ;Borgorni and Vendramin, 2005

کمتری به عوامل کنترل بيولوژیک وارد ميکنند

 .)Lashkari et al., 2007بنابراین ،ارزیابي اثرات

.(Acheampony

and
Stark,
)2004
®
کلرفلوآزورون )  (Atabronآفتکشي انتخابي و مهار

کننده سنتز کيتين ميباشد که بهعلت اثر شدید روی آفات
هدف و آسيب کم روی پستانداران ،دشمنان طبيعي و محيط
زیست ،از پتانسيل باالیي برای کنترل و کاهش جمعيت آنها
برخوردار است ) .(Ishaaya et al., 1986کلرفلوآزورون
در دسته حشرهکشهای ایمن برای انسان و محيط زیست
طبقهبندی ميشود تا از آفتکشهای معمولي مانند ترکيبات
فسفره آلي ،پایرتروئيدها و کارباماتها که باعث بروز
مقاومت آفات در برابر بسياری از این حشرهکشها و اثرات
مخرب روی محيط و دشمنانطبيعي ميشوند ،تفکيک شوند
( Ishaaya et al., 2005, Horowitz et al.

زیرکشنده آفتکشهای کشاورزی باعث کاربرد برنامههای
بهتر و موثرتر برای کنترل آفات کشاورزی ميشود که
سازگار با محيطزیست و موجودات غيرهدف ميباشند
( Desneux et al., 2007; Rahmani and Bandani,

 .)2013; Sohrabi et al., 2014ارزیابي جدول زندگي یا
پژوهشهای سمشناسي دموگرافيک ( Demographic

 )toxicologyمناسبترین شيوه برای بررسي اثرات
زیرکشنده حشرهکشها و ابزاری مطمئن برای مطالعه رشد
جمعيت و زمان کنترل آفت هستند ( Stark and Banks,

 .)2003; Desneux et al., 2007اثرات زیرکشنده آفت-
کشهای تياکلوپراید و تيامتوکسام روی فراسنجههای جدول
زندگي شته مومي کلم بررسي شده است .نتایج نشان داد که
این حشرهکشها کنترل مناسبي روی شتهها داشته و ميزان
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زندهماني و باروری این آفت را بهطور قابل مالحظهای کاهش

از شناسایي ( )Blackman and Eastop, 2006روی

ميدهند و ميتوانند جایگزین مناسبي برای حشرهکشهای

گياهان رهاسازی شده و تکثير یافتند.

قدیمي باشند ).(Taheri-Sarhozaki and Safavi, 2014

حشرهکش مورد استفاده در آزمایشها

حيدری و همکاران ) (Heidari et al., 2020نشان دادند که

در این تحقيق ،از حشرهکش تماسي و گوارشي

غلظتهای زیرکشنده خالص و نانو کپسول اسانس

کلرفلوآزورون با نام تجارتي ® 5% EC ،Atabronساخت

 Thymus daenensis Celak.بهطور معنيداری باعث

کشور ژاپن استفاده شد.

کاهش طول عمر شتههای بالغ در مقایسه با شاهد ميشوند.

زیستسنجی شته مومی کلم

نرخ ذاتي افزایش جمعيت ) (rدر شتههای تيمار شده با اسانس

در ابتدا یک آزمون مقدماتي بهمنظور تعيين محدوده

خالص و نانوکپسول بهترتيب  0/21و  0/16بر روز بود که در

غلظتهای کشنده آفتکش مورد نظر انجام گرفت .سپس،

مقایسه با شاهد بهطور معنيداری کمتر بود .ميانگين نرخ

غلظتهای بين این دو غلظت با استفاده از فواصل لگاریتمي

خالص توليدمثل ) (R0در شته تيمار شده با اسانس نانو نسبت

محاسبه شدند ) .(Heidary et al., 2020در آزمون اصلي

به شاهد حدود پنج برابر کاهش یافت .از آنجا که حشرهکش

از غلظتهای  1000 ،376/1 ،141/4 ،53/2 ،20پيپيام و از

کلرفلوآزورون عليه بيد کلم در کشور توصيه شده ،شته مومي

آب مقطر استریل بههمراه روغن سيتوویت ،بهعنوان شاهد

کلم نيز در زمان کنترل آن در معرض غلظتهایي از این

استفاده شد .زیستسنجي به روش پاشش غلظتهای مورد

آفتکش قرار ميگيرد .تاکنون هيچ مطالعهای در مورد تاثير

نظر روی برگهای حاوی شته انجام شد .برای انجام

حشرهکش تماسي کلرفلوآزورون روی شته مومي کلم انجام

آزمایشها ،صفحههایي به قطر  5/5سانتيمتر از برگهای

نگرفته است؛ بنابراین ،در این پژوهش تأثير غلظت زیرکشنده

کلم پرورشیافته در گلخانه تهيه شد .سپس ،صفحههای

( )LC25آفتکش کلرفلوآزورون روی فراسنجههای جدول

برگي حاوی شتههای بالغ ،توسط سمپاش دستي از فاصله 15

زندگي باروری شته مومي کلم ،در شرایط گلخانهای بررسي

سانتيمتری با  8-10فشار اسپری تيمار شدند ()Chen, 1990

شد تا تاثيرکاربرد آن در کنترل و کاهش جمعيت آفت
مذکور مورد ارزیابي قرار گيرد.

و درون ظروف پتری به قطر  8سانتيمتر و ارتفاع یک سانتي-
متر قرار گرفتند .روی درب ظروف پتری سوراخي برای
تهویه ایجاد شده و با توری نازک پوشانده شد .برای

مواد و روشها

جلوگيری از آبگریزی برگها و پوشش مناسب حشرهکش

پرورش گیاه میزبان و شته مومی کلم

از روغن سيتوویت به ميزان  0/5در هزار استفاده شد .صفحه-

بهمنظور تأمين گياه مورد نظر ،حدود  50-60عدد گياه

های برگي در اتاقک رشد در دمای  25±1درجه سلسيوس،

کلم ) (Brassica oleracea var. Acephalaداخل

رطوبت نسبي  50±5درصد و دوره نوری  16ساعت روشنایي

گلدانهای پالستيکي ( 16سانتيمتر ارتفاع و  16سانتيمتر

و  8ساعت تاریکي نگهداری شدند .پس از  24ساعت ميزان

قطر) و در شرایط گلخانه گروه گياهپزشکي ،بخش حشره-

تلفات شمارش و ثبت شد .آزمایشها در قالب طرح کامالً

شناسي در دمای  25±1درجه سلسيوس ،رطوبت نسبي 50±5

تصادفي با  3تکرار انجام گرفت.

درصد و دوره نوری  16ساعت روشنایي و  8ساعت تاریکي

اثرات زیرکشندگی حشرهکش و بررسی فراسنجه-

کاشته شد و یک روز در ميان آبياری شدند .این گياهان برای

های زیستی و رشد جمعیتی شته مومی کلم

تشکيل کلني شتهها و برگ آنها برای انجام آزمایشها مورد

برای مطالعه فراسنجههای زیستي و آمارههای جدول

استفاده قرار گرفتند .جمعيت اوليه شته مومي کلم B.

زندگي شته مومي کلم به گروهي از شتههای همسن نياز بود.

 brassicaeطي بازدیدهای مداوم از مزارع کلم در اطراف

بدین منظور ،از کلني تشکيلشده در گلدانها بهطور تصادفي

شهر اروميه جمعآوری شده و به آزمایشگاه منتقل شدند و بعد

رجبي و همکاران ،فراسنجههای زیستي شته مومي کلم در مواجهه با حشرهکش کلرفلوآزورون

24

تعداد  30-20عدد شته بالغ جدا شدند و روی تعدادی از بوته-

برای تخمين مقادیر غلظتهای کشنده و زیرکشنده به روش

های کلم که برای همسنسازی شتهها اختصاص داده شده بود

پروبيت و توسط نرمافزار  SPSS 26.0انجام شد ( SPSS

و در چارچوبهای توری (برای جلوگيری از نفوذ

 .)2019در بررسي اثرات زیرکشندگي ،دادههای زندهماني و

پارازیتوئيدها) قرار داشتند ،بهمنظور پورهزایي رهاسازی شدند

توليدمثل  80پوره سن اول شته ثبت شد و با استفاده از تئوری

) .(Lashkari et al., 2007بعد از  24ساعت ،حشرات بالغ

جدول زندگي دوجنسي سن-مرحله رشدی ،نرم افزار

از بوته حذف شدند و بدینترتيب پورههای یک روزه با سن

 Twosex-MsChartتجزیه شدند ) .(Chi, 2019محاسبه

یکسان بهدست آمد .سپس ،این پورهها پرورش یافته و پس از

خطای معيار و مقایسه ميانگينهای فراسنجههای جدول

تبدیل شدن به پوره سن چهار ،تعداد  100عدد از آنها (روی

زندگي با استفاده از روش  Bootstrapمحاسبه شده و

هر صفحه برگي  20عدد پوره سن چهار قرار داده و برای هر

نمودارها با استفاده از نرمافزار (SigmaPlot )ver. 12.3

تيمار پنج صفحه برگي در نظر گرفته شد) انتخاب و در

ترسيم شدند.

زیستسنجي استفاده شدند .صفحههای برگي حاوی پوره
سن چهار با غلظت  LC25آفتکش مورد نظر ( 105/60پي-
پيام) به روش اسپری تيمار شدند .در شاهد نيز از آب مقطر
استریل و روغن سيتوویت استفاده شد .پس از گذشت 24
ساعت شتههای زنده مانده به کمک یک قلمموی نرم به
صفحههای برگ تيمار نشده منتقل شده و در بررسي
دموگرافي در شرایط مشابه با شرایط فوق استفاده شدند.
اثرات غلظت زیرکشنده این آفتکش روی فراسنجههای
زیستي شتههای تيمار شده بررسي شد .فراسنجههای جدول
زندگي برای نسل حاصل از شتههای تيمار شده تشکيل شد.
بدین منظور ،روز سوم پورهزایي شتههای بالغ تيمار شده با
شاهد و غلظت  ،LC25تعداد  80پوره سن یک از آنها جدا
شدند و به صفحههای برگ جداگانه و عاری از آفتکش
منتقل شدند و با ثبت زندهماني و توليدمثل برای مطالعه
فراسنجههای زیستي و رشد جمعيتي شته مومي کلم استفاده
شدند .رشد و نمو و پورهزایي شتهها بهصورت روزانه تا زمان
مرگ همه آنها مشاهده و ثبت شد و پورهها نيز روزانه پس
از شمارش حذف شدند.
تجزیه و تحلیل دادهها
قبل از تجزیه آماری ،برای یکنواختي واریانسها ،تغيير
شکل دادهها به  Arcsin√xصورت گرفت .تجزیه دادهها

نتایج
مقادیر غلظت کشنده ) (LC50و غلظت زیرکشنده
) (LC25آفتکش کلرفلوآزورون 24 ،ساعت پس از تيمار
شتههای بالغ با حدود اطمينان  %95در جدول  1نشان داده شده
است .مقادیر  LC50و  LC25بهترتيب  503/16و 105/60پي-
پيام بهدست آمد .نتایج مقایسه ميانگين ویژگيهای زیستي
شته مومي کلم (افراد تيمار شده) نشان داد که غلظت
زیرکشنده آفتکش کلرفلوآزورون طول دوره رشدی پوره
سن چهار را در مقایسه با شاهد بهطور معنيداری افزایش داد
(جدول  .)2ميانگين طول عمر شتههای بالغ در شاهد و LC25

بهترتيب  11/83و  6/95روز بود که در غلظت زیرکشنده
نسبت به شاهد بهطور معنيداری کمتر بود .بيشترین و کمترین
ميانگين کل طول عمر بهترتيب در شاهد ( 12/78روز) و شته-
های تيمار شده با غلظت  8/14( LC25روز) محاسبه شدند
(جدول  .)2باروری تحت تأثير تيمار  LC25نسبت به شاهد به
شدت کاهش یافت (جدول  .)2ميانگين طول دوره پورهزایي
شتههای بالغ تحت تأثير غلظت زیرکشنده این آفتکش از
 8/78پوره به ازای هر ماده در شاهد به  3/98پوره به ازای هر
ماده در  LC25کاهش یافت (جدول .)2
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جدول  -1تجزیه پروبيت سميت کلرفلوآزورون روی شته مومي کلم Breavicoryne brassicae ،بالغ پس از  24ساعت
Table 1. Probit analysis of the toxicity of chlorfluazuron against Brevicoryne brassicae adults after 24
hours
No.
150

)χ2 (df

Intercept (a)+5

Slope±SE

)LC50 (ppm

LC25 (ppm)1

)1.958 (3

-2.688+5

0.995±0.201

503.163
)(291.8-1249.65

105.604
)(50.68-177.18

جدول  -2مقایسه ویژگيهای زیستي (ميانگين  ±خطای معيار) شته مومي کلم تيمار شده با غلظت  LC25حشرهکش
کلرفلوآزورون در مقایسه با تيمار شاهد
Table 2. Biological characteristics (means ± SE) of Brevicoryne brassicae treated with LC25 dose of
chlorfluazuron in comparison to control treatment
Treatments
Control
1.47±0.06a
11.83±0.34a
24.97±0.63a
12.78±0.42a
8.78±0.2a
1.48 ±0.06a
0.00 ±0.00a

LC25
2.11±0.1b
6.95±0.59b
10.55±0.85b
8.14±0.6b
3.98 ±0.3b
2.14 ±0.1b
0.04 ±0.03a

Biological characteristics
)Nymph 4 duration (days
)Female adult longevity (days
)Fecundity (eggs/female
)Total longevity (days
)Oviposition period (days
)TPOP (days
)APOP (day

*Different letters in each row indicate a significant difference between treatments (Paired bootstrap test, P<0.05).
)1) TPOP: Total pre-ovipositional period (from egg to first oviposition
)2) APOP: Adult pre-ovipositional period (from eclosion to first oviposition

نتایج مقایسه طول دوره رشد و نمو مراحل مختلف زیستي

(جدول  .)3باروری در غلظت  LC25بهطور قابلتوجهي

نتاج حاصل از شته مومي کلم (نسل اول) نشان داد که طول

نسبت به شاهد کمتر بود (جدول  .)3بين ميانگين طول دوره

دوره سنين پورگي شامل سن دوم ،سوم و چهارم تحت تأثير

پورهزایي در دو تيمار تفاوت معنيداری وجود داشت.

حشرهکش بهطور معنيداری افزایش یافته است .طول دوره

بيشترین دوره پورهزایي مربوط به شاهد و کمترین آن مربوط

رشد پوره سن یک تفاوت معنيداری با شاهد نداشت .طول

به تيمار  LC25بود (جدول  .)3منحني نرخ زندهماني ویژه

مجموع دوره نابالغ در شاهد  5/65روز و در غلظت ،LC25

سن-مرحله رشدی ( )Sxjدر شکل  1نشان داده شده است.

 8/42روز بهدست آمد (جدول  .)3طول عمر شتههای بالغ در

طبق نتایج بهدست آمده ،مادهها در شاهد سه روز زودتر از

شاهد و  LC25بهترتيب 13/01و  4/25روز بود که بهطور

تيمار ظاهر شدند .طول دوره نابالغ در تيمار زیرکشنده نسبت

معنيداری در غلظت زیرکشنده نسبت به شاهد کمتر بود.

به شاهد بيشتر بود .اميد به زندگي ویژه سن-مرحله رشدی

بيشترین و کمترین ميانگين کل طول عمر بهترتيب در شاهد

( )exjطول عمر پيشبينيشده شتههای کلم در معرض غلظت

(17/89روز) و شته تيمار شده با غلظت 4/74( LC25روز) بود

زیرکشنده حشرهکش را نشان ميدهد (شکل .)2

 فراسنجههای زیستي شته مومي کلم در مواجهه با حشرهکش کلرفلوآزورون،رجبي و همکاران
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 حشرهکشLC25  خطای معيار) نسل اول حاصل از شته مومي کلم تيمار شده با غلظت±  ویژگيهای زیستي (ميانگين-3 جدول
کلرفلوآزورون در مقایسه با تيمار شاهد
Table 3. Biological characteristics (means ± SE) of the first generation produced by Brevicoryne
brassicae treated with LC25 dose of chlorfluazuron in comparison to control treatment
Treatments

Biological characteristics

Control
1.42 ±0.05a
1.43±0.06a
1.48±0.06a
1.33 ±0.06a
13.01 ±0.35a
5.65±0.12a
25. 08±0.73a
17.89±0.46a
9.64±0.24a
5.65 ±0.12a
0.00±0.00a

Nymph 1 duration (days)
Nymph 2 duration (days)
Nymph 3 duration (days)
Nymph 4 duration (days)
Female adult longevity (days)
Preadult duration (days)
Fecundity (eggs/female)
Total longevity (days)
Oviposition period (days)
TPOP (days)
APOP (day)

LC25
1.24 ±0.09a
2.47±0.12b
2.31±0.13b
2.33 ±0.19b
4.25 ±0.6b
8.42±0.34b
3. 33±0.99b
4.74±0.46b
2.78±0.43b
9.89 ±0.35b
1.67±0.29b

*Different letters in each row indicate a significant difference between treatments (Paired bootstrap test, P<0.05).

در تيمار زیرکشنده نسبت به شاهد تحت تأثير آفتکش قرار

 روز17/88  اميد به زندگي پوره سن یک در شاهد،روز صفر

 شاخص ارزش.گرفته و افزایش طول دوره را نشان دادند

 در صورتي که در غلظت زیرکشنده ميزان اميد به زندگي،بود

) ميزان سهم هر فرد درvxj( مرحله رشدی-توليدمثل ویژه سن

 در شاهد اولين فرد. رسيد4/73 کاهش یافته و در روز صفر به

.)3 ایجاد نسل بعد ميباشد (شکل

 در حاليکه در غلظت، روز اميد به زندگي داشت14/66 ماده
 مراحل نابالغ. روز کاهش یافت5/33 زیرکشنده این رقم به
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 حاصل از افراد تيمارBrevicoryne brassicae ) نسل اول شته مومي کلمSxj( مرحله رشدی- منحني زندهماني ویژه سن-1 شکل
 آفتکش کلرفلوآزورون در مقایسه با تيمار شاهدLC25 شده با غلظت
Figure 1. Age-specific survival curve (Sxj) of the first generation of cabbage aphid, Brevicoryne
brassicae produced by individuals treated with LC25 of chlorfluazuron in comparison to control
treatment
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شکل  -2منحني اميد به زندگي سن-مرحله رشدی ( )exjنسل اول شته مومي کلم  Brevicoryne brassicaeحاصل از افراد تيمار
شده با غلظت  LC25آفتکش کلرفلوآزورون در مقایسه با تيمار شاهد
Figure 2. Age-stage life expectancy (exj) of the first generation of cabbage aphid, Brevicoryne
brassicae produced by individuals treated with LC25 of chlorfluazuron in comparison to control
treatment
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شکل  -3منحني ارزش توليدمثلي سن-مرحله رشدی ( )vxjنسل اول شته مومي کلم  Brevicoryne brassicaeحاصل از افراد
تيمار شده با غلظت  LC25آفتکش کلرفلوآزورون در مقایسه با تيمار شاهد
Figure 3. Age-stage reproduction value curve (vxj( of the first generation of cabbage aphid,
Brevicoryne brassicae produced by individuals treated with LC25 of chlorfluazuron in comparison to
control treatment

ارزش توليدمثلي در مادههای تيمار شده با غلظت

تيمار  LC25به کمتر از  16روز رسيد ،در صورتيکه مقدار

زیرکشنده نسبت به شاهد کاهش داشته و تحت تأثير حشره-

آن در شاهد  26روز محاسبه شد .بيشترین مقدار باروری برای

کش قرار گرفت .ارزش توليدمثلي مراحل نابالغ نيز در تيمار

شاهد ثبت شد که  7/3پوره در روز چهارم بود .باروری در

زیرکشنده نسبت به شاهد کاهش پيدا کرد .با کاهش ميزان

تيمار 2 ،پوره در روز چهارم بود (شکل  .)4پيشبيني رشد

باروری و زندهماني ،بهتدریج از مقدار این فراسنجه نيز کاسته

جمعيت در هر تيمار با در نظر گرفتن یک بازه زماني  60روزه

شده و با رسيدن به مرحله پس از پورهزایي این مقدار به صفر

صورت گرفت .کمترین سرعت رشد و نمو مراحل مختلف

رسيد .ميزان زندهماني ( ،)lxباروری ویژه سن-مرحله رشدی

رشدی آفت ،در تيمار  LC25بهعلت پائين بودن نرخ ذاتي

( )mxو توليدمثل خاص روزانه ) )lxmxدر تيمار زیرکشنده

افزایش جمعيت مشاهده شد .باالترین سرعت رشد و نمو در

نسبت به شاهد کاهش معنيداری داشت .احتمال زندهماني در

شاهد ثبت شد (شکل .)5

رجبي و همکاران ،فراسنجههای زیستي شته مومي کلم در مواجهه با حشرهکش کلرفلوآزورون
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شکل  -4منحني زندهماني ویژه سني ( ،)lxباروری ویژه سن-مرحلهای ( )mxو باروری خالص روزانه ) )lxmxنسل اول شته مومي
کلم  Brevicoryne brassicaeحاصل از افراد تيمار شده با غلظت  LC25آفتکش کلرفلوآزورون در مقایسه با تيمار شاهد
)Figure 4. Age-specific survival (lx), age-stage specific fertility (mx) and age-specific fertility (lxmx
curves of the first generation of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae produced by individuals treated
with LC25 of chlorfluazuron in comparison to control treatment
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شکل  -5پيشبيني پتانسيل رشد جمعيت و ساختار مرحله  Brevicoryne brassicaeتيمار شده با غلظت  LC25آفتکش
کلرفلوآزورون در مقایسه با تيمار شاهد در طول  60روز
Figure 5. Projection of population growth potential and stage structure of Brevicoryne brassicae
treated with LC25 of chlorfluazuron in comparison to control treatment during 60 days

باالترین سرعت رشد و نمو در شاهد و کمترین سرعت

را در مقایسه با شاهد کاهش داد .نرخ خالص توليدمثل در

رشد و نمو در تيمار غلظت مؤید آن است که با کاهش غلظت

شاهد  23/65و در  0/54 ،LC25پوره بهازای هر ماده بود

مورد استفاده ميتوان عالوه بر کاهش ميزان آفتکش

(جدول  .)4نرخ ذاتي افزایش جمعيت ( )rنشان دهنده نرخ

مصرفي ،از سرعت رشد جمعيت آفت نيز کاست .کاهش

تغييرات روزانه جمعيت بهازای هر فرد از آن جمعيت ميباشد.

ميزان مصرف آفتکش ،موجب کاهش مخاطرات زیستي،

مقدار این فراسنجه در شتههای تيمار شده با غلظت LC25

محيطي و پيامدهای ناگوار بر سالمت انسان ميشود (شکل

حشرهکش در مقایسه با شاهد بهطور معنيداری کمتر بود

 .)6فراسنجههای رشد جمعيت نتاج حاصل از شته مومي کلم

(جدول  .)4نرخ متناهي افزایش جمعيت ( )λدر شاهد و LC25

تيمار شده با غلظت  LC25آفتکش کلرفلوآزورون و شاهد

بهترتيب 1/44و  0/95بر روز بود (جدول  .)4نرخ ناخالص

در جدول  4نشان داده شده است .کلرفلوآزورون در غلظت

توليدمثل ( )GRRنشاندهنده تعداد پورههای اضافه شده به

 LC25بهطور معنيداری ميانگين نرخ خالص توليدمثل ()R0

جمعيت در طول یک نسل بدون در نظر گرفتن درصد تلفات
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است .نتایج بهدست آمده نشان داد تفاوت معنيداری بين

کلرفلوآزورون در مقایسه با شاهد بهطور معنيداری افزایش

مقدار  GRRدر تيمار  LC25و شاهد وجود داشت (جدول .)4

یافت (جدول .)4

ميانگين طول یک نسل ( )Tتحت تأثير حشرهکش
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شکل  -6رشد جمعيت کل  Brevicoryne brassicaeتيمار شده با غلظت  LC25آفتکش کلرفلوآزورون در مقایسه با تيمار
شاهد در طول  60روز
Figure 6. Population projection of Brevicoryne brassicae (total stage) treated with LC25 of
chlorfluazuron in comparison to control treatment during 60 days
جدول  -4فراسنجههای رشد جمعيت (ميانگين  ±خطای معيار) نسل اول حاصل از شته مومي کلم تيمار شده با غلظت LC25

حشرهکش کلرفلوآزورون در مقایسه با تيمار شاهد
Table 4. Population growth parameters (mean ± SE) of the first generation produced by Brevicoryne
brassicae treated with LC25 dose of chlorfluazuron in comparison to control treatment
Treatments
LC25
-0.05±0.03b
0.95 ±0.03b
0.54 ±0.21b
7. 33±1.93b
12.01±0.41b

Population parameters
)Intrinsic rate of increase (r) (day-1
)Finite rate of population increase (λ) (day-1
)Net reproductive rate (R0) (offspring
)Gross reproductive rate (GRR) (offspring
)Mean generation time (T) (days

Control
0.36±0.009a
1.44 ±0.01a
23.65 ±0.92a
29. 49±1.51a
8.57 ±0.18a

*Different letters in each row indicate a significant difference between treatments (Paired bootstrap test, P<0.05).

بحث

کلرفلوآزورون بسيار حساستر از شته مومي کلم هستند .در

بر اساس نتایج کشندگي در مطالعه حاضر ،غلظت

تحقيقي دیگر ،تيمار مزرعهای بيد کلم با کلرفلوآزورون در

 503/163پيپيام حشرهکش کلرفلوآزورون باعث تلفات 50

 5و  10روز پس از سمپاشي ،بهترتيب  77و  62/7درصد

درصدی جمعيت شته مومي کلم شد .با این حال ،در بررسي

تلفات نشان داد ) .(Nasiri et al., 2015نتایج این تحقيق

تأثير کلرفلوآزورون بر تلفات جمعيت بيد کلم Plutella

حاکي از کنترل مناسب شته مومي کلم با حشرهکش

 ،xylostella L.مقدار  LC50این حشرهکش برای سویههای

کلرفلوآزورون بود و بنابراین ميتوان تلفيق کنترل دو آفت را

 CFRو  NSبيدکلم بهترتيب  19/92و  1/79پيپيام بهدست

پيشنهاد کرد .البته این بررسي باید در شرایط مزرعهای تایيد

آمد ) .(Sonoda and Tsumuki, 2005مقایسه این نتایج

شود.

نشان ميدهد که الروهای شبپره پشت الماسي کلم به عنوان

همچنين ،پژوهش حاضر نشان داد که آفتکش

هدف اصلي و ثبت شده این حشرهکش ،در برابر

کلرفلوآزورون تأثير قابل مالحظهای روی ویژگيهای زیستي
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رجبي و همکاران ،فراسنجههای زیستي شته مومي کلم در مواجهه با حشرهکش کلرفلوآزورون

و فراسنجههای رشد جمعيت شته مومي کلم داشته است .طول

مقدار نرخ ذاتي افزایش جمعيت ( )rبهترتيب  0/07 ،0/27و

عمر ،باروری و طول دوره پورهزایي شتههای بالغ ،در غلظت

 0/12بر روز و نرخ خالص توليدمثل ( )R0بهترتيب ،23/54

 LC25بهطور معنيداری نسبت به شاهد کاهش پيدا کرد .به-

 1/99و  3/29پوره بهازای هر ماده بهدست آمد .در تحقيقي

طور مشابه نتایج بهدست آمده توسط طاهری سرحوضکي و

دیگر ،محمودی و همکاران )(Mahmoodi et al., 2020

صفوی ) (Taheri Sarhozaki and Safavi, 2014نشان

تأثير غلظتهای  LC30از سه آفتکش استاميپراید،

داد که طول عمر شتههای بالغ  B. brassicaeدر معرض

بوپروفزین و  TLCروی فراسنجههای رشد جمعيت شته

غلظت  LC25حشرهکشهای تيامتوکسام و تياکلوپراید به-

مومي کلم را مورد بررسي قرار دادند .هر سه آفتکش بهطور

ترتيب  11/60و  9/05روز و در معرض غلظت  LC10بهترتيب

منفي و معنيداری تمام فراسنجههای زیستي و رشد جمعيتي

 12/35و  11/65روز بود که تفاوت معنيداری با شاهد

این آفت مانند طول عمر ،باروری ،نرخ خالص توليدمثل

( 19/45روز) داشتند .حيدری و همکاران ( Heidary et al.,

( ،)R0نرخ ذاتي افزایش جمعيت ) ،(rنرخ متناهي افزایش

 )2020نشان دادند که غلظتهای زیرکشنده خالص و نانو

جمعيت ) (λو ميانگين طول یک نسل ( )Tرا تحت تأثير قرار

کپسول اسانس  Thymus daenensis Celak.بهطور معني-

دادند .همچنين ،طول دوره رشد سن  1تا  4پورگي و مجموع

دار باعث کاهش طول عمر و باروری شتههای بالغ ميشود.

کل دوره پيش از بلوغ نسبت به شاهد افزایش پيدا کرد .همسو

طول عمر شتههای بالغ در فرموالسيونهای خالص و نانو

با پژوهش حاضر ،تعداد زیادی از پژوهشهای انجام گرفته

کپسول اسانس بهترتيب  7/24و  5/39روز و باروری بهترتيب

روی شته مومي کلم نشان داده است که بيشتر آفتکشهای

 12/95و  7/94پوره بهازای هر شته بالغ ماده بهدست آمد که

مورد استفاده طول دوره رشد پيش از بلوغ را افزایش دادهاند.

اختالف معنيداری با شاهد داشتند .با استفاده از فراسنجههای

کاهش طول دوره پيش از بلوغ  B. brassicaeبا استفاده از

جدول زندگي مانند  GRR ،λ ،r ،R0و  Tميتوان تأثير آفت-

آفتکشهای گياهي تنداکسير و پاليزین گزارش شد که این

کشهای شيميایي بر روی آفات را برآورد کرد .در بررسي-

مسأله را ميتوان به نوع آفتکش بهکار برده شده و همچنين،

های دموگرافيک ميزان افزایش ذاتي جمعيت ) ،(rیکي از

مرحله زندگي شته مومي کلم مورد بررسي مرتبط دانست

فراسنجههای مهم برای ارزیابي اثرات زیرکشنده است

) .(Romasi et al., 2021بررسي منابع قبلي گویای آن

( Stark and Wennergren, 1995; Banks and Stark,

است که آفتکش کلرفلوآزورن روی بيشتر بالپولکداران و

1998; Kammenga and Laskowski, 2000; Stark
 .)and Banks, 2003در پژوهش حاضر ،ميزان نرخ ذاتي

تعدادی از آفات مکنده کنترل مؤثری داشته است

افزایش جمعيت ) (rدر شاهد  0/36بر روز بهدست آمد که
بهطور معنيداری مقدار آن در غلظت  LC25کاهش یافت.
نرخ متناهي افزایش جمعيت ( )λاز  1/44بر روز در شاهد به
 0/95بر روز در غلظت زیرکشنده کاهش یافت .نرخ خالص
توليدمثل ( )R0در شاهد  23/65پوره به ازای هر فرد بهدست
آمد که مشابه نتایج بهدست آمده توسط لشکری و همکاران
) (Lashkari et al., 2007ميباشد .تحقيق انجام شده
توسط لشکری و همکاران )(Lashkari et al., 2007

کاهش معنيداری در فراسنجههای جدول زندگي شته مومي
کلم تحت تأثير غلظت  LC30از آفتکشهای
ایميداکلوپراید و پيمتروزین در مقایسه با شاهد نشان داد.

) .(Hashizum, 1988ارزیابي اثرات زیرکشنده آفتکش
کلرفلوآزورون بر توليدمثل و زندهماني Spodoptera

 ،lituraوزن بدن حشره را در تمام مراحل رشد و همچنين
باروری و تخمگذاری افراد بالغ را کاهش داد ( Perveen,

 .)2000حشرهکشهای هگزافلومورون ،کلرفلوآزورون و
لوفنورون بهترتيب بيشترین کشندگي را عليه الرو
 Helicoverpa armigeraداشتند .همچنين ،طول عمر،
تخمگذاری و وزن الروها و شفيرهها تحت تأثير غلظتهای
زیرکشنده این حشرهکشها بهطور معنيداری کاهش یافت
( .)Khorshidi et al., 2019در تحقيقي دیگر ،پویه و
همکاران ( )Pooye et al., 2019نشان دادند که حشرهکش
کلرفلوآزورون با  60درصد کاهش جمعيت تخم پسيل
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.کنترل موثری عليه آفات مکنده از جمله شتهها نشان ميدهد

 درصد67/82  وAgonoscena pistaciae معمولي پسته

 بهنظر ميرسد این حشرهکش ضمن توصيه سازمان،بنابراین

 کنترل قابل قبولي عليه آن،کاهش جمعيت پوره این آفت

 حتي در غلظتهای،حفظ نباتات کشور برای کنترل بيد کلم

 کاربرد مزرعهای کلرفلوآزورون عليه شته نخود.داشت

 اگرچه.زیرکشنده در کنترل شته مومي کلم قابل توصيه است

 جمعيت این آفتAcyrthosiphon pisum Harris فرنگي

برای تایيد نتایج آزمایشگاهي در جهت استفاده مؤثر از این

.)Karimzadeh et al., 2020(  درصد کاهش داد40 را تا

 انجام آزمایشها در،آفتکش عليه جمعيت شته مومي کلم

در این تحقيق اثرات حشرهکش انتخابي کلرفلوآزورون روی

.شرایط مزرعهای ضروری است

 ارزیابي شد و مشخص شد که این آفتکشB. brassicae
افراد شته مومي کلم و نتاج آنها را تحت تأثير قرار ميدهد و
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Abstract
Brevicoryne brassicae (L.) is one of the important and economic pests of Cole crops in Iran. One of
the main methods to protect plants against aphids is using chemical pesticides. In this study, the sublethal
effects of Chlorfluazuron was evaluated on the population growth parameters of cabbage aphid under
greenhouse condition. The method used in the experiments was insecticide spraying on the leaves
containing aphids. LC25 (105.60 ppm) concentration was used to investigate the sublethal effect of
insecticides on aphid. The results showed that lifespan/longevity and fertility of the treated adult aphids
were significantly affected by the sublethal concentration. Total longevity reduced from 12.78 days in
control treatment to 8.14 days in sublethal concentration. The results of present study indicated that
sublethal concentration also affected progeny of treated adult aphids. Accordingly, the sublethal
concentration of the studied insecticide decreased the values of the intrinsic rate of increase (r) compared
to the control treatment. Other population growth parameters such as net reproductive rate (R0), finite
rate of increase (λ) and gross reproductive rate (GRR) were also significantly lower than the control.
Decreasing the growth rate in sublethal treatment increased mean generation time (T). Based on research
findings, Chlorfluazuron can be suitable for use in the management of the cabbage aphid, other than the
recommended pest (diamondback moth).
Key words: Cabbage aphid, Chlorfluazuron, Intrinsic rate of increase, Sublethal effects
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