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مقاومت به ایمیداکلوپرید در جمعیتهای تریپس پیاز )Thrips tabaci (Thys. Thripidae
جمعآوریشده از مزارع پیاز استان اصفهان
ابوالفضل ناظمی 1و جهانگیر خواجهعلی

*2

 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حشرهشناسی ،گروه گياهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .2استادیارگروه گياهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت - 1191/9/11 :تاریخ تصویب)1191/1/22 :

چکیده
تریپس پياز ( )Thrips tabaciاصلیترین آفت مزارع پياز در استان اصفهان به حساب میآید.
کشاورزان برای مبارزه با این آفت اغلب از آفتکشها استفاده میکنند .یکی از حشرهکشهای
کاربردی در برابر تریپس پياز حشرهکش ایميداکلوپرید است .به منظور ارزیابی حساسيت تریپس
در برابر این حشرهکش  11جمعيت تریپس پياز از نقاط اصلی پيازکاری در استان اصفهان انتخاب
شد .این جمعيتها پس از تکثير در آزمایشگاه با استفاده از روش زیستسنجی غوطهوری برگ
در معرض غلظتهای مشخصی از آفتکش ایميداکلوپرید قرار گرفتند .ميزان  LC50بهدستآمده
با جمعيت هرند به عنوان مرجع حساس مقایسه شد .نتایج نشاندهندۀ وجود سطوح متفاوتی از
مقاومت در بيشتر جمعيتهای بررسیشده بود .به منظور بررسی سازوکارهای ایجاد مقاومت،
جمعيتهای تریپس پياز بهصورت پيشتيمار در معرض دو سينرژیست ( PBOپایپرونيل
بوتوکساید) و ( DEMدیاتيل مالئات) بهترتيب به عنوان مهارکنندۀ مونواکسيژنازها و گلوتاتيون
استرانسفرازها قرار گرفت .نتایج نشان داد که مکانيزمهای آنزیمی مزبور در ایجاد مقاومت نقش
اساسی ندارند .ردیابی مقاومت تقاطعی در بين جمعيتهای مقاوم نشان داد که مقاومت تقاطعی
باالیی در اغلب جمعيتهای مقاوم به ایميداکلوپرید در برابر استامیپرید حشرهکش دیگری از
گروه نئونيکوتينوئيدها وجود ندارد.
واژههای کلیدی :ایميداکلوپرید ،تریپس پياز ،مقاومت به حشرهکشها ،مقاومت تقاطعی.
مقدمه
تریپس پیاز ( )Thrips tabaci Lindemanاز جمله
مهمترین آفات پیاز خوراکی ( )Allium cepaو دیگر
گونههای جنس  Alliumبه حساب میآید ( Martin et al.,
 .)2008; Modarres avval, 2011این آفت در تمام دنیا
پراکنده شده و از جمله آفات پلیفاژ است ( Burnstone,
 .)2009; Capinera, 2001در حال حاضر اصلیترین روش
مبارزه با این آفت استفاده از سموم شیمیایی است
* تلفن391 -99319639 :

(

Richardson & Wene, 1956; Diaz-Montano et al.,

 .)2011در مزارع پیازکاری استان اصفهان مبارزة شیمیایی
با این آفت با استفاده از سموم حشرهکش و در چندین
مرحله انجام میگیرد .نرخ باروری باال ،سرعت رشد زیاد و
همچنین تعیین جنسیت بهصورت هاپلو -دیپلوئیدی،
تریپس پیاز را سریعاً در برابر سموم شیمیایی مقاوم
میکند ( .)Gao et al., 2012; Jensen, 2000رعایت
نکردن اصول مدیریت مقاومت در برابر سموم از جمله
E-mail: khajeali@cc.iut.ac.ir
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فقدان برنامۀ تناوب در انتخاب حشرهکشهای گروههای
مختلف شیمیایی سرعت بروز مقاومت را بیش از پیش
افزایش میدهد .تاکنون گزارش رسمی از بروز مقاومت
 T. tabaciبه سموم آفتکش در استان اصفهان وجود
نداشته است و شکایت کشاورزان از طغیان آفت تریپس در
مزارع ،ارزیابی مقاومت این آفت در برابر سموم مختلف را
توجیه میکند.
نقش مکانیزمهای آنزیمی سمزدایی در مقاومت
تریپسها مشخص شده است .توانایی تشخیص آنزیمهای
مرتبط با مقاومت در یک وضعیت صحیح نقش مهمی در
استراتژیهای مدیریت مقاومت در برابر حشرهکشها
دارد .مطالعات قبلی نشان داده است که کاهش نفوذ،
سمزدایی با مونواکسیژنازها ،افزایش فعالیت استیل
کولین استراز و غیرحساس شدن استیل کولین استراز
از جمله مکانیزمهای ممکن در ایجاد مقاومت به شمار
میرود ( Broadbent & Pree, 1997; Yu, 2008; Zhao
.)et al., 2005
یکی از حشرهکشهای کاربردی در برابر T. tabaci
ایمیداکلوپرید از گروه نئونیکوتینوئیدها است .این سم
روی گیرندههای استیل کولین در پسسیناپس سیستم
عصبی مرکزی تأثیر میگذارد (.)Yu, 2008
نئونیکوتینوئیدها پس از عرضه در سال  ،1331به دلیل
طیف وسیع حشرهکشی ،روشهای مختلف کاربرد و
سمیت نسبتاً کم برای موجودات غیرهدف ،سریعترین
رشد در بازار فروش حشرهکشها را به خود اختصاص

دادهاند ( .)Crossthwaite et al., 2014مقاومت در برابر
ایمیداکلوپرید تاکنون در  17گونه از حشرات گزارش
شده است که  T. tabaciاز آن جملهاند ( The
.Insecticide Resistance Action Committee
 .)(IRAC); Bielza, 2008بیشتر موارد گزارششدة
مقاومت به این گروه به افزایش متابولیسم آنزیمی
نسبت داده شده است ( ;Crossthwaite, 2014
.)Espinosa et al., 2002; Espinosa et al., 2005
به منظور ارزیابی میزان مقاومت جمعیتهای
مختلف  T. tabaciبه حشرهکش ایمیداکلوپرید از
مناطق مختلف استان اصفهان جمعیتهای تریپس
جمعآوری شد .میزان مقاومت آنها نسبت به جمعیت
حساس با انجام زیستسنجی محاسبه گردید و مقاومت
تقاطعی جمعیتهای مقاوم به ایمیداکلوپرید نسبت به
حشرهکش استامیپرید بررسی شد و برای مشخص
شدن نقش آنزیمهای مهم تجزیهکننده از سینرژیستها
بهصورت پیشتیمار استفاده گردید.
مواد و روشها
جمعآوری و پرورش T. tabaci

جمعیتهای مختلف  T. tabaciاز مناطق مختلف استان
اصفهان شامل هرند ،ابریشم (شهر ابریشم) ،برکان،
درچه ،قهدریجان ،حیدرآباد ،دانشگاه (حومۀ دانشگاه
صنعتی اصفهان) ،جار ،زازران و زیار جمعآوری شد
(جدول .)1

جدول  .1موقعیت مزارع پیاز نسبت به شهر اصفهان برای جمعآوری جمعیتهای تریپس پیاز
نام جمعیت

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

موقعیت مزرعه

هرند

98164179

68169681

 76کیلومتری شرق اصفهان

ابریشم

98166484

61168873

 13کیلومتری جنوب اصفهان

برکان

98161833

61131997

 88کیلومتری جنوب شرقی اصفهان

درچه

98141936

61166937

 18کیلومتری جنوب غربی اصفهان

قهدریجان

98168818

61166938

 86کیلومتری جنوب غربی اصفهان

حیدرآباد

98166184

61188764

 18کیلومتری شرق اصفهان

دانشگاه

98143167

61166388

 6کیلومتری غرب اصفهان

جار

98164339

61186368

 86کیلومتری جنوب شرقی اصفهان

زازران

98143943

61163877

 13کیلومتری جنوب غربی اصفهان

زیار

98163618

61139884

 99کیلومتری جنوب شرقی اصفهان

ناظمی و خواجهعلی :مقاومت به ایمیداکلوپرید در جمعیتهای تریپس پیاز ...

نمونهبرداری از مهر سال  1931تا شهریور سال
 1938انجام گرفت .جمعآوری حشرات بالغ با استفاده
از آسپیراتور انجام گرفت و حشرات بالغ  T. tabaciهر
منطقه بهطور جداگانه جمعآوری شدند.
بهمنظور بررسی مقاومت تریپس پیاز در جمعیتهای
مختلف موجود در مزارع پیازکاری استان اصفهان3 ،
جمعیت از مزارع تحت فشار سمپاشی انتخاب شد .برای
مقایسۀ مقادیر غلظتهای کشندة )LC50( %63
بهدستآمده در این جمعیتها ،جمعیتی از منطقۀ هرند
به عنوان مرجع حساس انتخاب شد .در مزارع پیازکاری
این منطقه مبارزة اختصاصی با استفاده از سموم
شیمیایی در برابر تریپس پیاز انجام نگرفته است.
جمعیتهای جمعآوریشده در آزمایشگاه بر اساس
مشخصات مرفولوژیک جداسازی شدند و گونۀ تریپس
پیاز ( )T. tabaciهر جمعیت در ظروف مخصوص با
استفاده از غالف لوبیا ( )Phaseolus vulgarisچندین
نسل پرورش یافت و همسنسازی شد ( Herron et al.,
.)2006; Lewis, 1997; Martin et al., 2005
زیستسنجی

زیستسنجی به روش غوطهوری برگ با استفاده از برگ
گیاه لوبیا و بهمدت پنج ثانیه انجام گرفت ( Martin et al.,
 .)2003دیسکهای برگی تیمارشده در پتری دیش حاوی
آگار قرار گرفت و برای هر تکرار  13پوره تریپس سن دوم
(همسنسازیشده) به این پتریها اضافه گردید .پتریها
بهمدت  86ساعت در شرایط آزمایشگاهی ( 88درجۀ
سلسیوس ،رطوبت نسبی  83درصد و دورة نوری 14
ساعت روشنایی و  7ساعت تاریکی) قرار گرفتند و
مرگومیر پس از آن اندازهگیری شد .این آزمایش با
حداقل چهار غلظت از سم ایمیداکلوپرید و حداقل در سه
تکرار انجام گرفت و در هر تکرار  13پوره تریپس سن دوم
تیمار شد .پس از تعیین  LC50در جمعیتهای مختلف ،به
منظور مقایسۀ میزان مقاومت در این جمعیتها نسبت به
جمعیت حساس هرند پارامتر نرخ مقاومت ( Resistance
 )Ratio = RRبا استفاده از معادلۀ  1محاسبه شد.
()1

 LC50جمعیت مقاوم
 LC50جمعیت حساس

=

RR
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پیشتیمار سینرژیستها

برای تعیین نقش آنزیمها در ایجاد مقاومت از دو
سینرژیست پایپرونیل بوتوکساید ( )PBOو دیاتیل
مالئات ( )DEMبهصورت پیشتیمار استفاده شد .با
توجه به آزمایشهای مقدماتی انجامگرفته روی حدود
 133پورة سن دوم تریپس پیاز غلظت بهکاررفته از هر
دو سینرژیست  1 g/litدر نظر گرفته شد تا ضمن
باالترین تأثیر سینرژیستی کمترین مرگومیر
(مرگومیر کمتر از  83درصد) را در تیمارها ایجاد کند.
به منظور این آزمایش ،ابتدا سینرژیست در پتری دیش
ریخته شد و همۀ دیوارههای آن بهمدت پنج دقیقه با
سینرژیست پوشش داده شد .پس از آن ،محلول
سینرژیست خارج شد و بعد از اینکه رطوبت سطحی آن
از بین رفت ،تعداد مورد نیاز پورة سن دوم تریپس به
آن اضافه گردید .پورهها بهمدت دو ساعت در این
شرایط قرار گرفتند و پس از آن روی دیسکهای برگی
تیمارشده با سم ایمیداکلوپرید منتقل شدند .با
اندازهگیری میزان  LC50در هر جمعیت میزان تأثیر
سینرژیستها به کمک پارامتر نسبت سینرژیستی
( )Synergistic Ratio = SRبا استفاده از (معادلۀ )8
محاسبه شد.
 LC50بدون پیشتیمار سینرژیست
= RR
()8
 LC50پس از پیشتیمار با سینرژیست
ردیابی مقاومت تقاطعی

به منظور بررسی مقاومت تقاطعی در بین جمعیتها ،چهار
جمعیت دارای باالترین مقاومت انتخاب شدند و مقاومت
آنها در برابر سم استامیپرید از همین گروه شیمیایی در
مقایسه با جمعیت حساس هرند محاسبه گردید.
تجزیه و تحلیل

مقادیر غلظتهای کشندة ( )LC50و حدود اطمینان
 %36با استفاده از نرمافزار  POLO-Plusتخمین زده
شد .اگر حدود اطمینان  %36آنها شامل مقدار یک
نبود ،اختالف بین دو جمعیت معنادار در نظر گرفته شد
و زمانی که حدود اطمینان آنها همپوشانی نداشت،
نسبتهای مقاومت و سینرژیستی دارای اختالف
معنادار در نظر گرفته شد (.)α = 3/36
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نتایج و بحث
اندازهگیری میزان  LC50جمعیتهای مختلف و مقایسۀ
آنها با  LC50جمعیت هرند ( )LC50=9/36نشان داد که
جمعیت قهدریجان با  LC50برابر با 97/86 mg/kg
بیشترین مقاومت ( )RR=18/64را نسبت به سم
ایمیداکلوپرید دارد (جدول  .)8جمعیتهای دانشگاه،
حیدرآباد ،برکان و زیار بهترتیب با نسبت مقاومت
( 8/86 ،9/66 ،6/86 )Resistance Ratio=RRو 8/49
بیشترین مقاومت را پس از جمعیت قهدریجان نشان

دادند .در جمعیتهای ابریشم ( ،)RR=1/71درچه
( ،)RR=1/41زازران ( )RR=1/68و جار ()RR=1/98
مقاومت شایان توجهی محاسبه نشد .در مطالعات قبلی
مقاومت ایمیداکلوپرید در  17گونۀ دیگر از حشرات
مشاهده شده است ( The Arthropod Pesticide
 .)Resistance Databaseمقاومت به این سم در
جمعیتهای تریپس پیاز استرالیا با نسبت مقاومت
حدود  66برابر مشاهده شده است ( Herron et al.,
.)2008

جدول  .8نتایج تجزیۀ پروبیت بین درصد تلفات الرو سن  8و لگاریتم غلظت حشرهکش ایمیداکلوپرید در  13جمعیت تریپس پیاز
جمعآوریشده از مزارع پیاز اصفهان
تیمار

تعداد

1

2

LC50

شیب  ±خطای
استاندارد

3

χ²

درجۀ
آزادی

6

نسبت مقاومت ()RR

هرند

173

(9/36 )8/98-9/71

8/974±3/967

11/489

19

-

شهر ابریشم

163

(6/63 )6/18-8/93

8/18±3/938

1/877

13

(1/71 )1/88-8/67

برکان

163

(4/76 )6/86-7/33

8/933±3/611

9/794

13

(8/86 )8/98-9/71

درچه

163

(6/77 )9/34-8/14

1/66±3/976

3/686

13

(1/41 )1/39-8/63

قهدریجان

173

(97/86 )86/33-84/61

1/163±3/844

6/944

19

(18/64 )8/87-81/43

حیدرآباد

163

(13/71 )7/13-16/68

8/183±3/937

3/388

13

(9/66 )8/63-6/38

دانشگاه

163

(18/67 )18/13-91/31

1/891±3/669

9/437

13

(6/86 )9/67-3/83

جار

173

(6/38 )9/38-6/89

8/314±3/938

6/719

19

(1/98 )3/39-1/77

زازران

163

(6/67 )8/987-7/61

3/386±3/944

1/177

13

(1/68 )3/83-8/89

زیار

173

(7/33 )4/83-13/17

8/966±3/983

9/863

19

(8/49 )1/73-9/44

 .1تعداد تریپس آزمایششده؛  .8غلظت کشندة  63درصد جمعیت ()mg/kg؛  .9مدل خطی Chi-square؛  .6نسبت مقاومت (حساس  / LC50مقاوم )LC50

در بررسی تأثیر پیشتیمار دو سینرژیست  PBOو
 DEMمشاهده شد که تأثیر سینرژیست  PBOروی
جمعیت قهدریجان ،برکان و حیدرآباد معنادار بود
(جدول  .)9نسبت سینرژیستی ( =Synergistic Ratio
 )SRجمعیت قهدریجان نسبت به این سینرژیست
 1/78بود که تفاوت معناداری با نسبت سینرژیستی
جمعیت هرند ( )SR=1/88نداشت.
پیشتیمار سینرژیست  DEMنیز نشان داد که
باالترین نسبت سینرژیستی مربوط به جمعیتهای برکان
و دانشگاه ( )SR=1/33و بدون اختالف معنادار با نسبت
سینرژیستی جمعیت هرند ( )SR=1/36محاسبه شد
(جدول  .)6این نتایج نشان داد که سیستمهای آنزیمی
مونواکسیژنار و گلوتاتیون استرانسفراز نقش عمدهای در

ایجاد مقاومت جمعیتهای تریپس پیاز جمعآوریشده در
این تحقیق نداشتهاند.
ارتباط قوی در افزایش بیان ژنهای مونواکسیژنار
 P450و مقاومت به نئونیکوتینوئیدها در Bemisia
Nilaparvata ،Trialeurodes vaporariorum،tabaci
Leptinotarsa
 Myzus persicae ،lugensو
 decemlineataدیده شده است ،در حالی که دخالت
سطوح افزایشیافتۀ استرازها و گلوتاتیون
استرانسفرازها با موارد مقاومت در چندین گونۀ دیگر
گزارش شده است ( ;Nauen & Denholm, 2005
.)Crossthwaite et al., 2014
در بررسی مکانیزم مقاومت در جمعیتهای تریپس
غربی گل ( )Frankliniella occidentalisدر چین

ناظمی و خواجهعلی :مقاومت به ایمیداکلوپرید در جمعیتهای تریپس پیاز ...

مشاهده شده است که سینرژیست  PBOو تریفنیل
فسفات ( )TPPبر خالف  DEMدر توقف مقاومت در
برابر سم تیامتوکسام از همین گروه نقش اساسی دارد
( .)Gao et al., 2012تأثیر سینرژیست  PBOبه عنوان
مهارکنندة آنزیمهای مونواکسیژناز و  TPPبه عنوان
مهارکنندة استرازها نشان میدهد که ترکیبی از
فعالیتهای اکسیدازها و کربوکسیاسترازها در مقاومت
تریپس غربی گل به سموم نئونیکوتینوئید نقش دارند
( .)Bielza et al., 2007نشان داده شده است که در
جمعیتهای سفیدبالک ( )Bemisia tabaciمقاوم به
ایمیداکلوپرید ،مونواکسیژنازها و کربوکسیاسترازها
نقش اساسی دارند ( .)Feng et al., 2010انجام
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آزمایشهای مربوط به بررسی میزان حساسیت
گیرندههای استیل کولین در حشرات مقاوم و حساس
سفیدبالک مشخص کرد که غیرحساس شدن منطقۀ
هدف نمیتواند در ایجاد مقاومت سفیدبالک در برابر
نئونیکوتینوئیدها نقش داشته باشد ( & Nauen
 .)Denholm, 2005در شتۀ سبز هلو Myzus persicae
مقاومت به نئونیکوتینوئیدها با افزایش بیان ژنهای
سیتوکروم  P450در ارتباط است ( .)Gao et al., 2014در
جمعیتهای سفیدبالک مقاوم به سموم نئونیکوتینوئید
بیان چند ژن از جمله  Cyp6g1و  Cyp3a4در
سیتوکروم  P450مشاهده شده است که با مقاومت مزبور
در ارتباط است (.)Foster et al., 2010

جدول  .9تأثیر پیشتیمار سینرژیست  PBOبر سمیت ایمیداکلوپرید در  13جمعیت تریپس پیاز جمعآوریشده از مزارع پیاز اصفهان
شیب  ±خطای استاندارد

χ²

هرند

163

(8/63 )1/86-9/93

1/369±3/638

1/836

13

شهر ابریشم

163

(6/88 )9/34-6/68

8/834±3/646

6/464

13

(1/93 )3/73-1/31

برکان

163

(9/73 )8/93-6/41

1/764±3/666

8/664

13

(1/73 )1/16-8/74

درچه

163

(6/88 )8/84-6/84

1/394±3/688

8/374

13

(1/14 )3/83-1/38

قهدریجان

173

(83/67 )16/96-93/36

1/631±3/938

9/661

19

(1/78 )1/38-9/61

حیدرآباد

163

(4/48 )6/76-3/68

1/783±3/978

3/664

13

(1/49 )1/37-8/68

دانشگاه

163

(11/68 )7/93-16/86

8/387±3/687

9/743

13

(1/68 )3/38-8/63

جار

163

(9/43 )8/61-6/66

1/848±3/688

1/636

13

(1/11 )3/81-1/86

زازران

163

(9/97 )8/93-6/18

1/879±3/697

9/393

13

(1/99 )3/47-8/43

زیار

163

(4/93 )6/84-3/44

1/674±3/973

1/868

13

(1/88 )3/78-1/34

تیمار

تعداد

1

8

LC50

9

درجۀ آزادی

نسبت سینرژیستی ()SR
(1/88 )3/79-1/73

6

 .1تعداد تریپس آزمایششده؛  .8غلظت کشندة  63درصد جمعیت ()mg/lit؛  .9مدل خطی Chi-square؛  .6نسبت سینرژیستی

جدول  .6تأثیر پیشتیمار سینرژیست  DEMبر سمیت ایمیداکلوپرید در  13جمعیت تریپس پیاز جمعآوریشده از مزارع پیاز اصفهان
2

3

شیب±خطای استاندارد

χ²

هرند

163

(8/39 )8/36-6/18

1/836±3/938

1/986

13

شهر ابریشم

163

(6/39 )9/63-4/71

8/933±3/689

6/714

13

(1/13 )3/88-1/48

برکان

173

(4/88 )6/63-7/63

8/186±3/986

6/744

19

(1/33 )3/86-1/48

درچه

163

(6/38 )9/68-4/74

1/761±3/633

1/668

13

(3/37 )3/43-1/41

قهدریجان

163

(68/91 )93/88-66/16

8/186±3/633

6/613

13

(3/33 )3/61-1/63

حیدرآباد

163

(11/14 )7/34-16/18

8/134±3/686

1/378

13

3/38 )3/44-1/68

دانشگاه

163

(14/11 )11/91-86/69

1/784±3/687

9/983

13

(1/33 )3/46-3/76

جار

163

(9/86 )8/68-4/49

1/689±3/699

8/316

13

(1/38 )3/46-1/88

زازران

163

(6/96 )9/98-6/63

8/663±3/698

6/693

13

(1/39 )3/66-1/38

زیار

163

(7/87 )6/48-11/38

8/387±3/617

8/984

13

(3/38 )3/44-1/69

تیمار

تعداد

1

LC50

درجۀ آزادی

نسبت سینرژیستی ()SR
(1/36 )3/83-1/66

 .1تعداد تریپس آزمایششده؛  .8غلظت کشندة  63درصد جمعیت ()mg/lit؛  .9مدل خطی Chi-square؛  .6نسبت سینرژیستی

6

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،1بهار و تابستان 1936

38

نظیر دیگر گروههای اصلی حشرهکشها ،تغییر در
محل تأثیر به عنوان مکانیسم مقاومت در برابر
نئونیکوتینوئیدها نیز شناخته شده است .نقش برخی
جهشها در زیر واحدهای گیرندههای نیکوتینیک
استیل کولین در مقاومت حشراتی نظیر Nilaparvata
Drosophila melanogaster ،Aphis gossypii ،lugens
به ایمیداکلوپرید اثبات شده است ( Crossthwaite et
 .)al., 2014در سوسک کلرادو ( Leptinotarsa
 )decemlineataتغییر ناحیۀ هدف مکانیزم اصلی
مقاومت در برابر این گروه از حشرهکشها است
( .)Nauen & Denholm, 2005نتایج این تحقیق با
بهکارگیری سینرژیست  PBOنشان داد که سیستمهای
آنزیمی مونواکسیژنار و گلوتاتیون استرانسفراز در ایجاد
مقاومت جمعیتهای تریپس پیاز جمعآوریشده نقش
تعیینکنندهای نداشتهاند و احتماالً دیگر آنزیمهای
متابولیزکننده از جمله استرازها یا مکانیزمهای دیگری
از جمله تغییر حساسیت منطقۀ هدف در ایجاد مقاومت
نقش مهمتری دارند.
در مزارع انتخابشده از سم استامیپرید برای مبارزه با
تریپس پیاز استفاده نشده بود .به منظور بررسی بروز
مقاومت تقاطعی نسبت به سموم گروه نئونیکوتینوئید

میزان سمیت استامیپرید در چهار جمعیت قهدریجان،
دانشگاه ،برکان و زیار دارای مقاومت باال به ایمیداکلوپرید
اندازهگیری شد و با  LC50بهدستآمده در جمعیت هرند
مقایسه گردید (جدول .)6نتایج نشان داد که در اغلب
جمعیتهای تحت بررسی ،مقاومت شایان توجهی در
برابر استامیپرید بهدست نیامد و تنها در جمعیت
قهدریجان که باالترین مقاومت را نسبت به سم
ایمیداکلوپرید نشان داده بود ( )RR=18/64نسبت
مقاومت  8/94برابری در برابر استامیپرید محاسبه
گردید .پیش از این ،سطوح باالیی از مقاومت تقاطعی
در جمعیتهای سفیدبالک ( )Bemisia tabaciدر ایتالیا،
آلمان ،مکزیک ،برزیل و مراکش نسبت به سموم گروه
نئونیکوتینوئید دیده شده بود ( Nauen & Denholm,
 .)2005در جمعیتهای زنجرک قهوهای ( Nilaparvata
 )Lugensکه بهصورت آزمایشگاهی تحت فشار سم
ایمیداکلوپرید قرار گرفته بودند ،مقاومت نسبت به دیگر
ترکیبات مؤثر بر گیرندة استیل کولین نیکوتینی
مشاهده شد ( .)Zewen et al., 2003به نظر میرسد در
جمعیتهای تریپس پیاز تحت بررسی ،مقاومت در برابر
ایمیداکلوپرید نمیتواند مقاومت باال به دیگر سموم از
این گروه را به همراه داشته باشد.

جدول  .6نرخ مقاومت چهار جمعیت تریپس پیاز مقاوم به ایمیداکلوپرید نسبت به سم استامی پرید در مقایسه با جمعیت حساس هرند
تیمار
هرند
زیار
برکان
قهدریجان
دانشگاه

1

تعداد
163
163
163
813
163

2

LC50

(4/18 )6/47-7/33
(6/99 )9/73-8/99
(6/34 )6/11-7/83
(16/69 )11/33-17/37
(4/31 )6/99-7/97

شیب  ±خطای استاندارد
8/664±3/669
1/769±3/978
8/198±3/664
8/366±3/876
1/396±3/633

3

χ²

9/846
3/838
9/848
7/367
8/769

درجۀ آزادی
13
13
13
14
13

6

نسبت مقاومت ()RR
(3/78 )3/67-1/93
(3/38 )3/49-1/63
(8/94 )1/49-9/68
(1/38 )3/44-1/64

 .1تعداد تریپس آزمایش شده؛  .8غلظت کشندة  63درصد جمعیت ()mg/kg؛  .9مدل خطی Chi-square؛  .6نسبت مقاومت (حساس  / LC50مقاوم )LC50

نتیجهگیری کلی

در جمعیتهای مختلف تریپس پیاز مزارع پیاز اصفهان
مقاومت نسبت به ایمیداکلوپرید مشاهده شد .بیشترین
مقاومت برای جمعیت تریپس پیاز منطقۀ قهدریجان
محاسبه گردید .بررسی اثر سینرژیستهای  PBOو DEM
نشان داد که آنزیمهای مونواکسیژناز و گلوتاتیون

استرانسفراز در ایجاد مقاومت نقش مؤثری ندارند.
همچنین میزان سمیت استامیپرید در جمعیتهای مقاوم
و مقایسۀ آن با میزان سمیت جمعیت حساس نشان داد
که مقاومت تقاطعی باال در جمعیتهای تریپس پیاز
استان اصفهان بین حشرهکشهای ایمیداکلوپرید و
استامیپرید از گروه نئونیکوتینوئیدها وجود ندارد.
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