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متوآت و ، دیاسپیروتترامات پرول،کلرانترانیلی هایکشحشرهتاثیر  یمقایسه
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 و میرجلیل حجازی *فاطمه گرایلی مرادی

 ، تبریز، ایراندانشگاه تبریز ،پزشکيگروه گياه

 

 (17/3/1399تاریخ پذیرش:                     30/1/1399)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 ترین آفاتاز مهم ظر اقتصادی یکياز ن، ، Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae)مگس مينوز سبزی و جاليز، 

محصول فتوسنتز و کاهش موجب و کرده از مزوفيل برگ تغذیه  این حشرهالروهای  .دباشمحصوالت کشاورزی از جمله سبزی و زینتي مي

آفت اهميت این تواند در مدیریت تيمار مناسب مي روشو در عين حال انتخاب یک  هایي با کارایي موثرکشحشره شناسایي .شوندمي

 یو دیازینون روی الروهای سن اول حشره متوآتدیپرول، اسپيروتترامات، کلرانترانيلي کشيحشرهتاثير  ،در این پژوهشبسياری داشته باشد. 

L. sativae .ی نوری درصد و دوره 60±10، رطوبت نسبي سلسيوسدرجه  26 ± 2ای ها در شرایط گلخانهآزمایش مورد بررسي قرار گرفت

-ی هر یک از حشرهکشي تيمار برگ و ریشهحشرهتاثير ی های اوليه برای مقایسهآزمایششدند. ساعت روشنایي انجام  16ساعت تاریکي و  8

در  کشحشرهمحلول مقدار مشخصي از  نيز و برای تيمار خاکشد استفاده ور کردن برگ ی غوطهاز شيوه برای تيمار برگانجام شد.  هاکش

نشان نتایج . انجام شد ،کشي بودندحشرهتاثير کشنده برای تيمارهایي که دارای بيشترین های غلظتتخمين  گلدان ریخته شد.هر داخل خاک 

 50LCر دیامق. بودآن ( Lmg ai  91/162  :50LC-1)موثرتر از تيمار برگ ( Lmg ai  73/53  :50LC-1متوآت )دی تيمار خاکتنها  که ندداد

با در نظر گرفتن . بودندگرم ماده موثر بر ليتر ميلي 72/53و  11/6، 24/0به ترتيب پرول، اسپيروتترامات و دیازینون کلرانترانيليبرگ برای تيمار 

کش و تيمار خاک گياهان با حشره رول و اسپيروتتراماتپکلرانترانيلي هایکشحشرهتيمار برگ گياهان با  ها،سنجينتایج حاصل از زیست

 .شوندمياین آفت پيشنهاد  کنترل مناسب برای تيمارهای و روش یي موثرهاکشحشره به عنوان متوآتدی

           .Liriomyza sativae تيمار برگ، تيمار خاک، های سيستميک،کشحشره های کلیدی:واژه
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 مقدمه

انواع  از آفات مهم Liriomyzaهای مينوز جنس مگس

 ندباشمي سبزی و زینتيکشاورزی از جمله محصوالت 

(Petitt, 1990).  جنسLiriomyza 300بيش از  دارای 

 Liriomyza و جاليز، سبزی مگس مينوز و استگونه 

sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae)،  از

 .Lی گونه .دوشميمحسوب های این جنس ترین گونهمهم

sativae  و شداز آرژانتين گزارش  1938اولين بار در سال 

در مناطق گرمسيری دیده ص به خصو جهاننقاط بيشتر در 

در ایران این آفت اولين بار در  .(Parrella, 1987) شودمي

 Kalantar) شداز استان خوزستان گزارش  1379سال 

Hormozi et al., 2000.)  خسارت اصلي این حشرات به

. در واقع، الروها با ایجاد داالن باشدميالروها  یدليل تغذیه

-ميبرگ از مزوفيل برگ تغذیه زیری و رو در بين اپيدرم 

و در تراکم باال موجب ضعف شدید گياه و کاهش کند 

مگس مينوز جاليز  .(Parrella, 1987)شوند ميمحصول 

رسد که بيشتر است ولي به نظر ميزیادی های دارای ميزبان

-و بقوالت را ترجيح ميبادنجانيان ی کدوئيان، گياهان تيره

 .(Capinera, 2001) دهد

به کاربرد مواد شيميایي  "1کميگيشن"اصطالح 

-کشها، قارچکشها، حشرهکشکشاورزی از جمله: علف

شود مياطالق آبياری  یهاها و کودها از طریق سامانه

(Chalfant and Young, 1982)اولين کاربرد حشره .-

ایاالت  ای مربوط بهآبياری قطره یسامانهکش از طریق 

 Ghidiu andمتحده بود که توسط گيدیو و اسميت )

Smith, 1980 ) از اگزمایل کاربامات برای  و شدانجام

با تزریق  .کردندخوار اروپایي ذرت استفاده کنترل کرم ساقه

 هایمولکولتوان های آبياری ميبه انواع سامانه کشحشره

بنابراین، را به سطح گياه و یا سطح خاک رساند. کش حشره

بودن تيمار برگ و یا  ی موثرداشتن آگاهي کافي درباره

ها را در تواند کارایي این سامانهمي کشخاک هر حشره

 حفاظت از گياهان افزایش دهد.

                                                           
1. Chemigation 

 زماني به ی شيميایياصطالح سيستميک برای یک ماده

ي ر چربی کافي قابل حل درود که آن ماده به اندازهکار مي

ن عي باشد تا بتواند از طریق کوتيکول گياه جذب شود و در

ز ند ای کافي در آب قابل حل باشد تا بتوابه اندازه ،حال

 ی گياه حرکتی گياهي به نواحي تيمار نشدهطریق شيره

دارای های سيستميک کشحشره (.Bennett, 1957کند )

ر دها کاربرد فراوان آنهای زیادی هستند که موجب مزیت

ز در این قبيل اگياهان شده است.  ازکشاورزی و حفاظت 

 کش دری موثر حشرهگياه از مادهجذب در  ،هاکشحشره

و  کندی فرابنفش خورشيد محافظت ميبرابر باران و اشعه

 کندتری را در گياه فراهم ميی حفاظتي طوالنيدوره

(Van Timmeren et al., 2011). 

جدید از سيستميک کش یک حشره 2پرولکلرانترانيلي

با نحوه عمل بسيار خاص و  3آميدآنترانيليک دیگروه 

پرول با اتصال به (. کلرانترانيليa-1باشد )شکل جدید مي

موجب تحریک رهاسازی ذخایر  4ریانودین یگيرنده

شود های ماهيچه ميسارکوپالسمي سلول یکلسيم از شبکه

های موجب فلج شدن و در نهایت مرگ گونهو در نتيجه، 

حساس  یپرول باید در مرحلهکلرانترانيلي .شودميحساس 

در زمان تفریخ تخم و یا الروهای معمول  به طورحشره، 

 (.Dinter et al., 2009)کار رود ه تازه تفریخ شده ب

از مشتقات   کش سيستميک، یک حشره5اسپيروتترامات

(. اسپيروتترامات مشابه با b-1)شکل باشدمي 6اسيد تتراميک

مشتقات اسيد تترونيک )اسپيرودیکلوفن و اسپيرومسيفن( 

عمل  یتوليد ليپيد است. به دليل نحوه یبازدارنده

اسپيروتترامات، به طور ویژه روی مراحل جواني آفات 

گذارد. در مورد حشرات بالغ ماده، این ميتاثير مکنده 

باروری و زادآوری را کاهش ترکيب به طور قابل توجهي 

 یابددهد و در نتيجه جمعيت حشرات کاهش ميمي

(Nauen et al., 2008). 

                                                           
2. Chlorantraniliprole 
3. Anthranilic diamide 
4. Ryanodine receptor 
5. Spirotetramat 
6. Tetramic acid 



 43                                                                                                                     1399، سال 1، شماره 10تحقيقات آفات گياهي، جلد 

 

 

-تماسيکش یک حشره (Dimethoate)متوآت دی

. باشدفسفره مي سيستميک از گروهگوارشي و با خاصيت 

که  استاستراز کوليناستيل ی آنزیمبازدارنده متوآتدی

 دپرندگان و حشرات وجود دارها، در پستانداران، ماهي

از  . این ترکيب برای کنترل طيف وسيعي(c-1)شکل 

های ها و زنجرکها، شتهها، مگسحشرات از جمله کنه

رد متوآت دوام کمي در خاک دارود. دیکار ميه گياهي ب

 ، سبزی،تواند برای گياهان بسياری از قبيل ميوهو مي

 .(Van Scoy et al., 2016) کار روده حبوبات و زینتي ب

کش با کش و کنهیک حشره (Diazinon)دیازینون 

. (d-1)شکل  باشدگوارشي و تنفسي مي-فعاليت تماسي

-آنزیم کولين یفسفره و بازدارنده دیازینون یک ترکيب

 .(Nemeth-Konda et al., 2002)باشد استراز مي

گياهان های هوایي دیازینون هم در خاک و هم روی اندام

کش برای کنترل حشرات شود. این حشرهمصرف مي

قابل ها روی طيف وسيعي از گياهان جونده، مکنده و کنه

 ;Zhang and Pehkonen, 1999)است  استفاده

Nemeth-Konda et al., 2002). 

 

 
 Salazar-Lopez et) (b، اسپيروتترامات )(Malhat, 2012) (aپرول )کلرانترانيلي  هایکشحشره ساختار شيميایي -1شکل 

al., 2016)دی ،( متوآتc )(Van Scoy et al., 2016 )( و دیازینونd) (Zhang and Pehkonen, 1999). 

Figure 1. Chemical structure of chlorantraniliprole (a) (Malhat, 2012), spirotetramat (b) (Salazar-

Lopez et al., 2016), dimethoate (c) (Van Scoy et al., 2016) and diazinon (d) (Zhang and Pehkonen, 

1999). 
 

 های تيمار مناسبروشهای موثر و کششناسایي حشره

باشد. تاثيرگذار مدیریت یک آفت بهبود تواند در مي

 تيمارکارایي بررسي حاضر هدف از پژوهش بنابراین، 

پرول، کلرانترانيليسيستميک کش حشرهسه  خاک و برگ

کش غيرسيستميک حشره و متوآتدی و اسپيروتترامات

-مي L. sativae یدیازینون روی الروهای سن اول حشره

  باشد.

 هامواد و روش

 های مورد آزمایشکشحشره

 کشحشرهچهار از فرموالسيون تجاری در این پژوهش 

و دیازینون متوآت اسپيروتترامات، دیپرول، کلرانترانيلي

آلوده به الروهای  یبرگ و خاک گياهان لوبيا برای تيمار

L. sativae ها در کشاین حشره. مشخصات استفاده شد

 آورده شده است.  1جدول 
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 .Liriomyza sativaeهای مورد آزمایش روی الروهای کشمشخصات حشره -1جدول 
Table 1. Characteristics of experimental insecticides against Liriomyza sativae 

Recommended 

concentration (ppm) 

Company 

name 
Percent of 

active ingredient 
Formulation 

used Trade name  Active ingredient 

20-50  Dupont 18.4 SC Coragen® Chlorantraniliprole 
500-700  Bayer 10 SC Movento® Spirotetramat 
1000-1500  Aria Chemical 40 EC Dimethoat® Dimethoate 
1500-2000  Sadat Mahan 60 EC Diazinon® Diazinon 

 

 مورد آزمایش جمعیت حشرات

از جمعيت مگس مينوز سبزی و جاليز،  پژوهشدر این 

L. sativae پزشکي گروه گياه یموجود در گلخانه

ی این آفت در سال . جمعيت اوليهشددانشگاه تبریز استفاده 

در شریف  ای واقعهای هرز در مزرعهاز روی علف 1390

در گلخانه پرورش آوری شد و چندین نسل آباد یزد جمع

 .داده شد

 گیاه میزبانپرورش 

لوبيا گياهان برای انجام آزمایش و پرورش حشرات از 

 کشاورزی از مرکز تحقيقاتها بذر آن کهچيتي رقم خمين 

 بذرها برای ،. در ابتداشداستفاده  ،شده بود خریداریخمين 

داخل آب ژاول پنج درصد زني جوانهو تحریک ضدعفوني 

 ،زنيبرای جوانه ،شدند. سپس خيساندهدقيقه  10به مدت 

داخل ظروف پالستيکي بين ساعت  72تا  48بذرها به مدت 

دو دستمال مرطوب قرار گرفتند. برای کشت گياهان از 

 10متر و ارتفاع هشت سانتي یهایي به قطر دهانهگلدان

ی بستر کشت گياهان برای تهيهمتر استفاده شد. سانتي

 هاینسبتبه کوکوپيت، پرليت و شن خاک، مخلوطي از 

پس در هر گلدان دو بذر لوبيا کاشته شد و  استفاده شد.برابر 

هایي عاری از هر گونه ها به قفسگلدان از کاشت بذر،

-روزانه بر حسب نياز گياه آبياری مي وآفت منتقل  یحشره

 یدرجه 26 ± 2ای شرایط گلخانهاین گياهان در د. دنش

 8ی نوری و دورهدرصد  60 ± 10، رطوبت نسبي سلسيوس

. شدندنگهداری ساعت روشنایي  16ساعت تاریکي و 

دو برگي یعني حدود  یدر مرحلهپرورش یافته، گياهان 

هشت روز بعد از کشت برای انجام آزمایش و یا پرورش 

 .ندگرفتحشرات مورد استفاده قرار 

 پرورش حشرات

پوشيده شده با  های چوبيقفس برای پرورش حشرات از

 مترسانتي 60× 70× 70به ابعاد  مش 80توری 

این حشرات نيز در استفاده شد.  ارتفاع(×عرض×)طول

افزایش و  برای تغذیه پرورش داده شدند. شرایط گلخانه

در داخل قفس  گياه 8-10روزانه حدود حشرات جمعيت 

 ،کامل بود یحشره 100که محتوی حدود پرورش حشرات 

حشرات کامل از سطح  ،ساعت 12. پس از گرفتقرار مي

ه عاری از ها به قفس دیگری کگلدان وگياهان حذف 

زمان با ظهور الروهای هم .ندشدميمنتقل  ،مگس مينوز بود

و داخل ظروف شد ميهای لوبيا چيده سن سوم، برگ

 ،هابرای حفظ رطوبت برگشدند. پالستيکي نگهداری مي

 . پس ازندشدخيس پيچيده مي یها در پنبهانتهای دمبرگ

ها از سطح شفيره یي نازکقلم مو یها، به وسيلهظهور شفيره

 روی منتقل شدند.های فيلم عکاسي قوطيبه برگ جدا و 

به سپس و  شد تعبيه جهت تهویه هایيسوراخ هاقوطي بدر

با ظهور حشرات کامل، برای  شد.توری پوشانده  یوسيله

 ی فيلمهاتوان جنسي و توليد مثلي حشرات، قوطيافزایش 

محلول حاوی یک ظرف که به ظروف پالستيکي شفاف 

، منتقل ای بودندی پنبهدارای فتيلهدرصد  10آب عسل 

مش  80ظروف پالستيکي توسط توری  یشدند. دهانه

آغشته به  یپنبهپوشانده شده بود و حشرات داخل آن توسط 

 48پس از شدند. آب عسل درون آن تغذیه ميمحلول 

 شدند.پرورش حشرات منتقل ساعت این حشرات به قفس 
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 سازی گیاهان آلوده

 از که تقریباً یيسنجي، گياهان لوبيابرای انجام زیست

فس قانتخاب و داخل  ،نظر سن، شکل و اندازه همسان بودند

شدند. پرورش حشرات به مدت سه ساعت قرار داده 

با گلدان  6-8حدود ها با در معرض قرار دادن آزمایش

حشرات بالغ صورت گرفت. سپس، از حشرات بالغ  تعدادی

یگری )قفس به قفس دها گلدان حذف و گياهاناز روی 

 ساعت پس از  24حدود شدند. عاری از حشره( منتقل 

 ،سازی()حدود سه روز پس از آلوده ظهور سن اول الروی

 10 ×تعداد الروها با کمک یک عدسي با بزرگنمایي 

 شدند.گذاری عالمتنویس روان یشمارش و به وسيله

ت در اثر رقاباحتمالي های غذایي برای جلوگيری از تنش

 الرو 5-10 حاوی هایبرگبه طور معمول ، الروهاای تغذیه

به  بندیشدند. این تقسيمانتخاب  هابرای انجام آزمایش

ر شمارش شده برای ه هایای بود که تعداد کل الروگونه

 ون هر تيمار از یک گلدا به یکدیگر نزدیک باشند. تيمار

تشکيل شده )دو گياه دوبرگي در هر گلدان( چهار برگ 

  .بود

های مختلف در تیمار کشحشرهتاثیر  ارزیابی

  L. sativaeمگس مینوز  الرو برگ و خاک علیه

 سنجی برگزیست

ور کردن با استفاده از روش غوطه برگ سنجيزیست

 ,.Cox et alو همکاران ) کاکسروش برگ مطابق 

قبل از شروع آزمایش، ابتدا خاک هر . انجام شد (1995

های کاغذی گلدان آبياری و سپس روی خاک با ورقه

پوشانده شد )برای جلوگيری از ریزش قطرات سمي برگ 

-ی غلظتهای مقدماتي در محدودهخاک(. آزمایشروی 

 یبرای تهيه. شدکش انتخاب ای هر حشرههای مزرعه

ها کشهر یک از حشرهفرموالسيون تجاری ، اوليهمحلول 

شد.  حل( امپيپي 500) 801 -ی توینعالوههآب مقطر ب در

-هایي با غلظتی محلولاز این محلول بالفاصله برای تهيه

جهت  80 -ی توینعالوههآب مقطر ب های مختلف و از

                                                           
1. Tween-80 

در تمامي . شدها و نيز به عنوان شاهد استفاده رقيق کردن آن

 شد.در نظر گرفته ها پنج غلظت به همراه شاهد آزمایش

تا انتهای از گياه ، هر برگ ی سن اولبرای تيمار الروها

ور دمبرگ خود به مدت پنج ثانيه داخل محلول سمي غوطه

در به مدت یک ساعت ها ها، گلدانپس از تيمار برگشد. 

به طور کامل ها تا سطح برگ آن ندگرفتقرار گلخانه فضای 

عاری از حشره  هایه قفسبها گلدان ،. سپسشودخشک 

روز پس سه )حدود  ظهور الروهای سن سوم با .ندشدمنتقل 

و با پيچيدن بوط به هر تيمار جدا های مر، برگاز تيمار(

ب به ظروف پالستيکي شفاف منتقل مرطو یپنبهدمبرگ در 

ظاهر شدن اولين شفيره  پس ازساعت  24در نهایت،   شدند.

تعداد  ،)حدود شش روز پس از تيمار( در تيمار شاهد 

با  تلفاتدرصد در هر تيمار شمارش و های زنده شفيره

 :(Leibee, 1988) شد استفاده از فرمول زیر محاسبه

درصد مرگ و میر = )
 تعداد شفیره سالم - تعداد کانال الروی

تعداد کانال الروی
( × 100         

 سنجی ریشهزیست

-ریشه نيز همانند آزمایش تيمار خاک یاهای آزمایش

برای  تنها با این تفاوت که ،برگ انجام شد یورهای غوطه

بهتر محلول سمي از طریق ریشه، ایجاد تشنگي و جذب 

شد. نسنجي آبياری زیستشروع دو روز قبل از از  خاک

هر کار رفته در هر گلدان برای ه ر حجم محلول سمي بمقدا

-زیستمراحل همانند  سایر ليتر بود.ميلي 50غلظت برابر 

 .شدثبت  تلفاتبرگ انجام و درصد  سنجي

تيمار ها بين کشحشرهتاثير ی مقایسههای در آزمایش

ی محدوده های یکسان استفاده شد.خاک و برگ از غلظت

 تيمار خاک و برگی مقایسههای مورد استفاده برای غلظت

، اسپيروتترامات 6/0-10پرول  کلرانترانيليکش حشره برای

-پي 40-200 و دیازینون 100-1600متوآت ، دی800-50

  بود. امپي

های مختلف کشهای کشنده حشرهغلظت تخمین

  L. sativaeمگس مینوز  الرو در تیمار برگ علیه

هایي که تظهای مقدماتي برای تخمين غلسنجيزیست

 .Lدرصد را روی الروهای سن اول  80تا  20تلفات بين 
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sativae 50کنند، برای تعيين مقادیر ایجاد ميLC  90وLC 

های مورد بررسي در تيمار برگ انجام شد. کشحشره

های های مورد استفاده برای تعيين غلظتی غلظتمحدوده

، اسپيروتترامات 8/0-3پرول  کشنده تيمار برگ کلرانترانيلي

-پيپي 40-200 و دیازینون 200-800متوآت ، دی120-30

 بود. امپيپي 100-200متوآت ی دیو تيمار ریشه ام

الرو در پنج  150های اصلي با استفاده از حداقل آزمایش

الرو( و در سه  25غلظت و یک شاهد )در هر تيمار حداقل 

روش آزمایش تکرار )در روزهای مختلف( انجام شدند. 

ها در محلول برگ یورغوطه مشابه آزمایش قبل و با

با استفاده از  ،سپسها بود. کشهای مختلف حشرهغلظت

های کشبرای حشره 90LCو  50LCنتایج حاصل، مقادیر 

 مورد بررسي تخمين زده شد. 

 یدرجه 26 ± 2ای ها در شرایط گلخانهآزمایش یهمه

 8ی نوری درصد و دوره 60 ± 10، رطوبت نسبي سلسيوس

نور و  شدند.ساعت روشنایي انجام  16ساعت تاریکي و 

ی . براشدمي تنظيمی خودکار سامانهدمای گلخانه توسط 

نور طبيعي، از هشت عدد المپ  تامين نور عالوه بر

واتي،  100واتي،  هشت عدد المپ معمولي  40فلورسنت 

واتي و یک عدد المپ  250ای یک عدد المپ جيوه

با  رطوبت درون گلخانه نيز واتي استفاده شد. 250سدیمي 

 شد. گيریای اندازهسنج عقربهیک رطوبت

 های آماریتجزیه

ها در قالب طرح کامال تصادفي انجام شدند. آزمایش

 آبوت فرمولبا استفاده از ها سنجيدر زیست درصد تلفات

جهت بررسي نرمال بودن  .(Abbott, 1925) شداصالح 

 > P) 1اسميرنوف-ها از آزمون کولموگروفتوزیع داده

ها از توزیع نرمالي برخوردار تمامي داده ( استفاده شد.0.05

ی ی ميانگين بين تيمار برگ و ریشهبرای مقایسهبودند. 

 SPSSافزار رمن 20ی نسخه 2مستقل tگياهان از آزمون 

(IBM Corp, 2011)  که  در زماني وشد استفاده P < 

دار در نظر گرفته ها به لحاظ آماری معنيتفاوت 0.05

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov test  
2. Independent samples t test 

و  (LCsهای کشنده )مقادیر غلظت تخمينبرای  شدند.

 ی)نسخه SPSSافزار نرم 3از روش پروبيت حدود اطمينان

   ( استفاده شد.20

 نتایج 

های مختلف در تیمار کشحشره تاثیر ارزیابی

  L. sativaeبرگ و خاک علیه الرو مگس مینوز 

ی ی بين تيمار برگ و ریشهمقایسههای آزمایش

 اميپپي 6/0-10 هایغلظت یدر محدوده پرولکلرانترانيلي

رد های مودر تمام غلظتنتایج نشان دادند که  شد. انجام

وجود داشت و  ين دو تيمارب داریمعنياختالف آزمایش 

با  کشي بيشتری در مقایسهحشرهتاثير تيمار برگ گياهان 

 ،فتهرکار ههای بدر غلظت. گياهان دارداین ی تيمار ریشه

 5/2های کشي در غلظتحشرهتاثير در تيمار برگ بيشترین 

د درص 100و  72 فاتتل ميزانبا به ترتيب  امپيپي 5و 

 10ت ی این گياهان در غلظاما در تيمار ریشه .مشاهده شد

)جدول  درصد بود 40زیر  تلفاتدرصد همچنان  امپيپي

ا همایشی آزبنابراین تيمار برگ این گياهان برای ادامه .(2

 انتخاب شد.

ی ی تيمار برگ و ریشهمقایسه هایآزمایش

 امپيپي 50-800های ی غلظتاسپيروتترامات در محدوده

ورد مهای در تمام غلظتکه ند انجام شدند. نتایج نشان داد

ر د .ين دو تيمار وجود داشتداری باختالف معني آزمایش

د درص 100و  64با کشي حشرهتاثير تيمار برگ بيشترین 

هده مشا امپيپي 200و  100های غلظتدر به ترتيب  تلفات

 امپيپي 800ی این گياهان در غلظت اما در تيمار ریشه ،شد

رو تيمار از این (.2درصد بود )جدول  23 حدود تلفات

کش های این حشرهی آزمایشبرگ گياهان برای ادامه

 .شدانتخاب 

متوآت دیی ی تيمار برگ و ریشههای مقایسهآزمایش

. ندانجام شد امپيپي 100-1600های ی غلظتدر محدوده

-غلظتی محدودهدر  نشان دادند کهها سنجيزیستتایج ن

داری بين دو تيمار اختالف معني امپيپي 100-800 های

                                                           
3. Probit analysis 



 47                                                                                                                     1399، سال 1، شماره 10تحقيقات آفات گياهي، جلد 

 

 

 یریشهتيمار  های قبلي،کشبرخالف حشره وداشت وجود 

کشي بيشتری در مقایسه با حشرهتاثير متوآت با دیگياهان 

به دليل رسيدن به . گياهان داشته استاین برگ تيمار 

، تيمار ریشه امپيپي 400درصد تلفات در غلظت بيشترین 

( اختالف بين دو امپيپي 1600های باالتر از آن )در غلظت

کار رفته، در تيمار ههای بدر غلظتدار نشد. تيمار معني

 400و  200های کشي در غلظتحشرهتاثير بيشترین  ریشه

در  .مشاهده شددرصد  100و  83 تلفاتبا به ترتيب  امپيپي

-در غلظتکشي حشرهتاثير بيشترین این گياهان  برگتيمار 

 98و  74 حدود تلفاتبا به ترتيب  امپيپي 1600 و 800های 

هر دوی این تيمارها برای  (.2)جدول  مشاهده شددرصد 

 ( انتخاب شدند.LCهای کشنده )تخمين غلظت

 40-200های ی غلظتکش دیازینون در محدودهحشره

ن ی گياهاهای تيمار برگ و ریشهبرای آزمایش امپيپي

 تمامدر  نتایج نشان دادند که مورد بررسي قرار گرفت.

ار داری بين دو تيماختالف معني مورد آزمایشهای غلظت

 ی گياهان، درهای تيمار ریشهدر آزمایش. داشتوجود 

درصد تلفات بين ، امپيپي 90-200 هایغلظت یمحدوده

يرسيستميک بودن این غکه با توجه به  بوددرصد  10-0

 نآزموکش چندان دور از انتظار نبود. اما برخالف حشره

ی هاغلظت یهای تيمار برگ در محدودهریشه، در آزمایش

. از بوددرصد  20-78بين  درصد تلفات، امپيپي 200-40

ین ی اهای آزمایشگياهان برای ادامهرو تيمار برگ این

 (.2)جدول شدند انتخاب  کشحشره

های مختلف کشهای کشنده حشرهتخمین غلظت

 L. sativaeدر تیمار برگ علیه الرو مگس مینوز 

های کشتيمار برگ حشره 90LCو  50LCمقادیر 

پرول، اسپيروتترامات، دیازینون و تيمار برگ و کلرانترانيلي

آورده شده است. بيشترین و  3متوآت در جدول ی دیریشه

به ترتيب مربوط به تيمار  90LCو  50LCکمترین مقدار 

بود که  پرولکلرانترانيليو متوآت دیهای کشبرگ حشره

 .Lروی الرو  پرولکلرانترانيلي ی سميت باالینشان دهنده

sativae  در تيمار برگ است. بيشترین شيب خط نيز مربوط

(. 3باشد )جدول مي متوآتدی کشخاک حشرهبه تيمار 

تمامي  50LCهای اطمينان، مقادیر ی فاصلهدر مقایسه

متوآت با تيمار برگ ی دیها به جز تيمار ریشهکشحشره

داری وجود داشت. در دیازینون، با یکدیگر اختالف معني

-کشحشره ، تمام90LCهای اطمينان مقادیر ی فاصلهمقایسه

 (.3دار داشتند )جدول یکدیگر اختالف معنيها با 

 

 بحث

انتخاب یک روش کاربردی مناسب برای استفاده از 

های تواند با کاهش غلظت مصرفي، هزینهکش ميیک آفت

با کاهش تعداد دفعات سمپاشي، پيامدهای  کنترل آفت و

ها روی موجودات غيرهدف و محيط زیست را نامطلوب آن

های ها از طریق سامانهکشکاهش دهد. کاربرد حشره

ای برای کنترل بسياری از حشرات آفت سبزی آبياری قطره

 Palumbo, 2008; Schuster etآميز بوده است )موفقيت

al., 2009 از آنجاکه هنوز توليدکنندگان سبزی از .)

-ای برای مدیریت آب استفاده ميی آبياری قطرههاسامانه

تواند ی نزدیک به ریشه ميکش در ناحيهکنند، تزریق آفت

ی کم از طریق یک پمپ تزریق و به آساني و با هزینه

تجهيزات ایمني مورد نياز انجام شود. از این رو در صورت 

توان از این کش ميموثر بودن تيمار خاک یک حشره

ی ریشه استفاده کش به ناحيهها برای تزریق حشرهسامانه

مپاشي شاخ  و برگ کرد و تاثير گياه سوزی ناشي از س

 ,.Kuhar et alها را کاهش داد )کشبرخي از حشره

2010; Palumbo, 2015.)  
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-ی تيمار شده با غلظتدر برگ و ریشه Liriomyza sativaeالروهای سن اول  معيارخطای  ±ميانگين درصد تلفات  -2جدول 

 متوآت و دیازینونپرول، اسپيروتترامات، دیکلرانترانيليهای کشهای مختلف حشره

Table 2. Mean morality% ± SE of 1 st instar larvae of Liriomyza sativae on leaf and root treated with 

different concentrations of chlorantraniliprole, spirotetramat, dimethoate and diazinon 

Percent mortality at different concentrations (ppm)  
Treatment Insecticide 

10 5 2.5 1.25 0.6 

100 ± 0 a 100 ± 0 a 72.21 ± 5.85 a 33.53 ± 2.38 a 17.31 ± 1.16 a Leaf 
Chlorantraniliprole 

36.22 ± 1.28 b 17.26 ± 1.97 b 12.77 ± 2.24 b 3.49 ± 2.01 b 0 b Root 

49.46 (4) 41.87 (4) 9.47 (4) 9.61 (4) 14.84 (4)  T-value (df) 

Percent mortality at different concentrations (ppm)  
Treatment Insecticide 

800 400 200 100 50 

100 ± 0 a 100 ± 0 a 100 ± 0 a 63.81 ± 0.10 a 40.83 ± 0.48 a Leaf 
Spirotetramat 

22.65 ± 1.97 b 10.34 ± 1.15 b 4.36 ± 0.20 b 0 b 0 b Root 

39.07 (4) 77.36 (4) 456.39 (4) 607.95 (4) 84.87 (4)  T-value (df) 

Percent mortality at different concentrations (ppm) 
Treatment Insecticide 

1600 800 400 200 100 

97.60 ± 1.38 a 73.57 ± 0.90 b 49.40 ± 1.57 b 24.56 ± 1.27 b 4.13 ± 2.38 b Leaf 

Dimethoate 
100 ± 0 a 100 ± 00 a 100 ± 0 a 83.40 ± 0.13 a 19.14 ± 3.93 a Root 

-1.73 (4) -29.08 (4) -32.04 (4) -45.90 (4) -3.26 (4)  T-value (df) 

Percent mortality at different concentrations (ppm) 
Treatment Insecticide 

200 140 90 60 40 

77.74 ± 0.01 a 68.15 ± 0.62 a 49.04 ± 1.54 a 31.59 ± 1.74 a 20.44 ± 2.17 a Leaf 

Diazinon 
9.83 ± 0.09 b 7.73 ± 0.34 b 0 b 0 b 0 b Root 

717.04 (4) 85.08 (4) 31.67 (4) 18.10 (4) 9.37 (4)  T-value (df) 

Different letters for each insecticide in the same column indicate statistical significant differences using 

independent t test (P < 0.05). 
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متوآت و دیازینون روی مگس مينوز سبزی پرول، اسپيروتترامات، دیهای کلرانترانيليکشحشره 90LCو  50LCمقادیر  -3جدول 

 .(Liriomyza sativae)و جاليز 

Table 3. LC50 and LC90 values of chlorantraniliprole, spirotetramat, dimethoate and diazinon on 

Liriomyza sativae. 

p-value* χ2* (df)  LC90 (mg ai L-1) 

(95% CL)4 
LC50 (mg ai L-1) 

(95% CL)3 Slope ± SE2 No. 

tested1  Treatment Insecticide 

0.97 0.218 (3) 0.74 (0.59-1.08) 0.24 (0.21-0.27) 2.64 ± 0.35 477 Leaf Chlorantraniliprole 

0.90 0.577 (3) 17.12 (13.56-24.96) 6.11 (5.40-6.90) 2.86 ± 0.37 438 Leaf Spirotetramat 

0.99 0.083 (3) 556.64 (420.78-886.72)  162.91 (142.97-185.40) 2.40 ± 0.32 505 Leaf 
Dimethoate 

0.96 0.300 (3) 90.94 (81.86-107.29) 53.73 (50.29-56.92) 5.60 ± 0.70 534 Root 

0.99 0.063 (3) 177.94 (137.28-269.79) 53.72 (46.30-61.67) 2.46 ± 0.32 495 Leaf Diazinon 

 

1. Number of insects tested; 2. slope ± standard error; 3, 4. the lethal concentrations at 50% (LC50) and 90% (LC90) 

values are expressed as 95% confidence limits for lower and upper concentration.  
* Statistical tests are significantly different at P < 0.05.  

 

 های خاکویژگي به ها در خاککشحرکت آفت

 وي فيزیکهای ویژگي( و بافت و مقدار ماده آلي خاک)

های شني با بافت . خاکبستگي دارد کششيميایي حشره

-های باال تمایل به حرکت آب و خاکدرشت در جریان

 آبمدت طوالني های رسي با بافت ریز تمایل به نگهداری 

آلي باال ممکن  یهایي با مادهدارند. عالوه بر این، خاکرا 

کش برای جذب از طریق ریشه را است دسترسي یک حشره

د. نکش کاهش دهبسته به خصوصيات شيميایي حشره

در نيز کش یک حشره حالليت در آب و ضریب تفکيک

گذارد. برای مثال، کش در خاک اثر ميحرکت حشره

 پرولهمچون ایميداکلوپرید و کلرانترانيليهایي کشحشره

دارای تحرک به دليل ضریب تفکيک و حالليت آبي پایين 

در مقابل،  .(Ghidiu et al., 2012) کمي در خاک هستند

حالليت آبي و تحرک  متوآتهمچون دیهایي کشحشره

-دی (.Van Scoy et al., 2016) دارنددر خاک  یيباال

های با قابليت باالی حل شدن در حالل يکشمتوآت حشره

بر  گرمميلي 5000بيش از و به خوبي در آب )باشد ميآلي 

 Bowman and)شود حل مي( سلسيوسدرجه  20در ليتر 

Sans, 1983.)  ،تيمار نتایج ی در مقایسهدر پژوهش حاضر

تيمار خاک  ،مورد آزمایشهای کشبرگ و خاک حشره

در  ،رو از این .آن بودبرگ  تيمارمتوآت موثرتر از دی

 L. sativaeکش برای کنترل صورت استفاده از این حشره

شود و در صورت انجام تيمار خاک آن پيشنهاد مي

های از آن در سامانه امکان استفادههای تکميلي آزمایش

 .نيز فراهم شودخاک  آبياری

ها مشاهده شد سنجيدر بررسي نتایج حاصل از زیست

ها به استثنای کشاثر تمامي حشره -دز که شيب خطوط

تقریباً یکسان بود. باال بودن شيب  ،متوآتتيمار خاک دی

دهد که با تغيير کمي در کش نشان ميخط این حشره

یابد. بسيار تغيير مي تلفاتکش ميزان غلظت این حشره

باید دقت الزم را  این ترکيب در صورت استفاده ازبنابراین 

باال استفاده نشود تا های غلظتجهت از در نظر داشت تا بي

موجب از بين رفتن افراد حساس و گزینش افراد مقاوم در 

 جمعيت آفت نشود.

برگ تيمار  50LCی مقدار با مقایسهدر پژوهش حاضر، 

پرول، اسپيروتترامات، دیازینون کش کلرانترانيليچهار حشره
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دارای کمترین پرول به ترتيب کلرانترانيليمتوآت و دی

  50LCمتوآت نيز دارای بيشترین مقدار و دی 50LCمقدار 

  بود.

کونروی و همکاران های مشابه دیگر، در پژوهش

(Conroy et al., 2008 ) پرول را به عنوان کلرانترانيلينيز

کشي موثر روی مگس مينوز مارپيچي گزارش کردند حشره

 mg ai 21/0 های سن اولآن را روی الرو 50LCو مقدار 

1-L یدست آمده از مطالعههنتایج ب تخمين زدند که به 

 بسيار نزدیک است. L. sativaeحاضر روی 

( Khorshidi et al., 2017خورشيدی و همکاران )

پرول های کلرانترانيليکشی تيمار برگ حشرهنيز با مقایسه

الرو  رشد حشرات رویهای و بازدارنده 1با آزادیراکتين

پرول را به عنوان کلرانترانيلي ،L. sativae سن اول

 .کردندکش گزارش موثرترین حشره

( با بررسي تيمار برگ Karadjova, 2001کارادجووا )

مگس  یکش روی مراحل الروی و شفيرهچندین حشره

نشان دادند  Liriomyza huidobrensis Blanchمينوز 

و ایميداکلوپرید بيشترین تاثير و  3آبامکتين، 2که سایرومازین

کمترین تاثير را  6فنترینو بي 5، متوميل4متوآت، آسفاتدی

 روی این حشره داشتند.

عوامل متعددی کش در برگ گياهان به نفوذ یک آفت

به خصوص ی موثر وشيميایي مادهي های فيزیکویژگيمانند 

با توجه به ی مولکول بستگي دارد. چربي دوستي و اندازه

کوتيکول و کوتيکول، با افزایش ویژگي ليپيدی موم اپي

چربي دوست بودن مواد شيميایي، جذب در شاخ و برگ 

 (.Wang and Liu, 2007) یابدنيز افزایش مي

با قابليت  کش چربي دوست وپرول یک حشرهکلرانترانيلي

در ليتر بر  گرمميلي 9/0است ) حل شدن بسيار پایين در آب

گرم بر مول  1/483(. وزن مولکولي آن سلسيوسدرجه  20

 (.Pesticide Properties DataBase, 2007)باشد مي

                                                           
1. Azadirachtin 
2. Cyromazine 
3. Abamectin 
4. Acephate 
5. Methomyl 
6. Bifenthrin 

شرایط گلخانه، تيمار برگ گياهان با  دردر پژوهش حاضر 

پرول بسيار موثرتر از تيمار خاک آن کش کلرانترانيليحشره

های تحرک ی نفوذ کافي و ویژگيدهندهبود که نشان

کش در برگ برای رسيدن به الروها و مناسب این حشره

برخي از  ،با این حالباشد. کشي مناسب ميحشرهتاثير بروز 

 پرول را باکلرانترانيلي باپژوهشگران تيمار خاک گياهان 

برای کنترل آفات ای های آبياری قطرهاستفاده از سامانه

موثر گزارش کردند  Liriomyzaسبزی از جمله 

(Palumbo, 2008; Schuster et al., 2009) این .

تواند به دليل انتخاب در نوع تيمار خاک، نوع ها ميتفاوت

و ی گياه و نوع ریشه(، بافت خاک گياه )از جمله اندازه

در  ،همچنين های استفاده شده باشند.ی غلظتمحدوده

های مورد آزمایش در این کشمقایسه با سایر حشره

کش بسيار پایين این حشره 90LCو  50LCپژوهش مقادیر 

 L. sativaeی حساسيت باالی الروهای دهندهبوده که نشان

 باشد. کش مينسبت به این حشره

یک ترکيب با قابليت حل شدن پایين نيز اسپيروتترامات 

 واست ( سلسيوسدرجه  20در ليتر بر  گرمميلي 30در آب )

 وزن مولکولي آن شود. های آلي حل ميبه آساني در حالل

 Pesticide Propertiesباشد )ميگرم بر مول  4/373

DataBase, 2008.)  کشي اسپيروتترامات نيز با حشرهتاثير

و بعد باشد ميدست آمده بسيار قابل توجه ه توجه به نتایج ب

 50LC (mgپرول کمترین ميزان کش کلرانترانيلياز حشره

1-ai L 11/6  :50LC ) ه کش ببرگ این حشرهتيمار برای

کش دیگر حشرهسه دست آمد. اسپيروتترامات در مقایسه با 

تنها برای حشرات مکنده توصيه کنون تاباشد و جدیدتر مي

 شده است. 

تيمار از پژوهش حاضر، آمده دست ه با توجه به نتایج ب

پرول، اسپيروتترامات و های کلرانترانيليکشحشرهبرگ 

تری در مقایسه با تيمار کشندگي مناسبتاثير دیازینون 

 L. sativaeروی الروهای سن اول  ی این گياهانریشه

-کش دیحشره یهمچنين استفاده از تيمار ریشه. دارند

در . شودمي پيشنهادبرگ آن تيمار متوآت در مقایسه با 

های مورد مطالعه، تيمار کشحشره 90LCو  50LCی مقایسه
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پرول و اسپيروتترامات در های کلرانترانيليکشبرگ حشره

از آنجا اولویت پيشنهاد برای مدیریت این آفت قرار دارند. 

پرول و اسپيروتترامات جدید های کلرانترانيليکشکه حشره

جانبي و زیرکشندگي این تاثير شود پيشنهاد مي ،هستند

مورد آن و دشمنان طبيعي  آفت اینها روی کشحشره

 .توجه قرار گيرد
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Abstract 

Vegetable leaf miner, Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae), is one of the most 

economically important pests of agricultural products, including vegetables and ornamentals. The 

larvae feed on leaf mesophyll and reduce photosynthesis and yield. Identifying more effective 

insecticides and choosing the suitable treatment method can be very important in managing this pest. 
In this study, the insecticidal effect of chlorantraniliprole, spirotetramat, dimethoate and diazinon 

were investigated on 1 st instar larvae of L. sativae. The study was conducted under greenhouse 

condition at 26 ± 2°C, 60 ± 10% RH and 16: 8 (L: D) h photoperiod. Preliminary experiments were 

performed to compare the insecticidal effects of leaf and root treatment of each insecticide. Leaf 

treatment was performed using leaf dipping method and soil treatment carried out by adding a certain 

amount of insecticide solution into the soil of each pot. Lethal concentrations were estimated for the 

treatments which caused higher mortality of the larvae. The results showed that only soil treatment of 

dimethoate (LC50: 53.73 mg ai L-1) was more effective than its leaf treatment (LC50: 162.91 mg ai L-1). 

The LC50 values for leaf treatment of chlorantraniliprole, spirotetramat and diazinon were 0.24, 6.11 

and 53.72 mg ai L-1, respectively. Considering the results of the bioassays, treatment of plant leaves 

by chlorantraniliprole and spirotetramat, and treatment of plant soil by dimethoate are proposed as 

effective insecticides and suitable treatments to control this pest. 
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