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چکیده
ظهور و گسترش مقاومت در بین گونههای آفت ،از دالیل اصلی ناکارآمدی ترکیبات حشرهکش در کنترل آفات در دز یا غلظت توصیه
شده روی برچسب جهت استفاده در مزرعه یا گلخانه به شمار میرود .نظر به اهمیت مسئله ،در این بررسی پایداری مقاومت به
دلتامترین به همراه احتمال عدم کارایی آن در کنترل جمعیتهای گلخانهای ) Tuta absoluta (Meyrickدر استان همدان مورد ارزیابی
قرار گرفت .زیستسنجی به روش غوطه وری برگ در محلول سمی و روی الروهای سن دوم انجام شد .بررسی احتمال ناکارآمدی
دلتامترین در کنترل جمعیتهای گلخانهای مینوز برگ گوجهفرنگی با استفاده از یک غلظت افتراقی عملی (میزان توصیه شده روی
برچسب جهت استفاده در مزرعه یا گلخانه) و بر مبنای حداقل کارایی (تلفات  )%80انجام گرفت .ضریب مقاومت برآورد شده برای
جمعیتهای مورد بررسی از  1/25تا  13/91برابر متغیر بود .نتایج زیستسنجیها ،عدم کارایی دلتامترین در کنترل جمعیتهای گلخانه-
ای شماره  6و  7مینوز برگ گوجهفرنگی را تأیید نمود ( 52-66درصد ناکارآمدی) .کاهش معنیدار ضریب مقاومت به دلتامترین ،از
 13/91به  1/87برابر (ضریب کاهش مقاومت معادل  ،)0/12پس از هفت نسل پرورش به دور از فشار انتخابی حشرهکش ،نشان دهندهی
وضعیت ناپایدار مقاومت به دلتامترین در بین جمعیتهای گلخانهای  T. absolutaبود ،وضعیتی که میتواند ناشی از هزینههای باالی
شایستگی در فنوتیپ مورد نظر باشد .بر اساس نتایج این تحقیق ،به نظر میرسد تکیهی مستمر بر مصرف حشرهکشهای پایرتروییدی
و احتماالً ترکیبات فسفره بتواند ادامهی استفاده از این دو گروه از ترکیبات حشرهکش در گلخانههای استان همدان علیه مینوز برگ
گوجهفرنگی را با چالش مواجه سازد.
واژههای کلیدی :دلتامترین ،مینوز برگ گوجهفرنگی ،ناکارآمدی کنترل ،ثبات مقاومت ،غلظت توصیه شده روی برچسب.

مقدمه
مینوز بررگ گوجرهفرنگری )Tuta absoluta (Meyrick
) ،(Lepidoptera: Gelechiidaeبرره عنرروان مهمترررین آفررت
گوجررهفرنگرری در منهقررهی آمریکررای جنرروبی (پیکررانکو و

اسپلتنشررتاین  .)2011راهکارهررای اصررلی کشرراورزان در
مواجرره بررا  T. absolutaعبررارت اسررت از افررزایش غلظررت
حشرهکرش ،افرزایش تعرداد دفعرات کراربرد حشررهکرش و
استفاده همزمان از مخلوط چند حشرهکش .متاسفانه پیامرد

همکاران  ،)2007در سال  2006ازطریق اسپانیا وارد اروپرا

عملی چنین رویکردی کاهش کارایی آفتکشهرای مصررفی
و گسترش مقاومت در بین جمعیتهرای آفرت ،بره ویر ه در
منهقهی آمریکای جنوبی بوده است .مقاومت به آبرامکتین،1

شد و به سرعت در اکثرر منراطق اروپرا و سرپس آفریقرای
مدیترانررهای گسررترش یافررت .گیرراه گوجررهفرنگرری از تمررامی
قسمتها و در تمامی مراحل رشد ممکن است مورد حملهی
این آفت قرار گیرد .ورود عوامل بیماریزای گیراهی از محرل
زخم هرای ایجراد شرده توسرن ایرن آفرت در هنگرام تغ یره،
لهیدگی و فساد بخشهای آلوده و در نتیجه افت شدید کمی
و کیفررری محصرررول را در پررری خواهرررد داشرررت (بلرررووم و

کارتاپ ،2متامیدوفوس 3و پرمترین 4از برزیرل ) سریکورا و
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همکاران  bو ،2000 aسیکورا و همکراران  ،(2001مقاومرت
به آبامکتین ،دلتامترین 1و متامیدوفوس از آرژانتین (لیتی و
همکاران  )2005و مقاومت به ارگانوفسرفاتهرا و ترکیبرات
پایرتروییدی از شیلی (لیتی و همکراران  ،)2005مرواردی از
مقاومتهای گزارش شده در بین جمعیتهای این آفت بوده
است.
شناخته شدهترین پیامد عملی مقاومت به آفتکشها در
یک جمعیت مشخص از آفرت ،شکسرت برنامرههرای کنتررل
علیه آن آفت خاص میباشرد .تعریرا اولیرهی مقاومرت بره
حشرهکشها که توسن سازمان بهداشت جهانی 2ارایه شده
است ،عبارت است از ایجاد نوعی توانمندی در یک سویه از
حشرات ،طروری کره سرویهی واجرد ایرن توانمنردی بتوانرد
غلظت یا دزی از یک مادهی سرمی را تحمرل نمایرد کره ایرن
غلظت یا دز برای اکثرر افرراد یرک جمعیرت عرادی از همران
گونه کشنده باشد )دبلیو .اچ .او  .)1957وجود چنین ارتباط
بالقوهای بین مقاومت به حشرهکشها و شکست برنامههای
کنترلی ،موجب تغییرر تعریرا مقاومرت بره حشررهکرشهرا
گردیده است .تعریا جدید مقاومرت توسرن کمیترهی اقردام
مقاومت به حشرهکشها 3ارایه شده است که بر اسراس آن،
مقاومت به حشرهکشهرا بره مفهروم شکسرت برنامرههرای
مبارزه علیه گونههای آفت در شراین مزرعه یا گلخانه می-
باشد .طبق تعریا  ،IRACمقاومت به نوعی تغییر ارثی در
حساسیت جمعیت آفت نسبت به حشرهکرشهرای مصررفی
در دز یا غلظت توصیه شده روی برچسب (جهرت اسرتفاده
در مزرعه یا گلخانه) اطالق میشرود کره تظراهر بیرونری و
عملی چنین تغییرری ،ناکارآمردی مکررر حشررهکرشهرا در
رسیدن به سهح کنترل مورد انتظار بررای آن آفرت خراص
خواهررد بررود (آیرررا  .)2012 aمتاسررفانه بررسرریهررا در
خصوص مقاومت گونههای آفت به ترکیبرات آفرتکرش برر
مبنای معیار جدید ،بسیار محردود بروده اسرت .گونتیجرو و
همکاران ( )2013در طری یرک تحقیرق هفرت سراله روی 20
جمعیررت مزرعررهای از  ،T. absolutaاحتمررال عرردم کررارایی

حشرهکشهای آبامکتین ،کلرفنپرایر ،اسرپینوزاد ،بیفنتررین،
تریفلومررورون ،تفلرروبنزورون و اسررپینوزاد در غلظررتهررای
توصیه شده روی برچسب 4را مرورد بررسری قررار داده و
نشان دادند که حشرهکشهای تریفلومورون ،تفلروبنزورون
و اسپینوزاد در مقایسه با دیگر حشرهکرشهرا از شراخص
ناکارآمدی بزرگتری برخوردار هستند .اسرتفاده از غلظرت-
های توصیه شرده مزرعرهای /گلخانرهای بره عنروان غلظرت
افتراقی و کنترل  80درصدی جمعیتهرا بره عنروان کرارایی
هدف ،دو معیار بکار رفته در تحقیرق نرامبرده بروده اسرت.
نتررایج مهالعرره دیگررری در خصرروص سررازوکار مقاومررت
احتمالی جمعیتهای برزیلی  T. absolutaبه حشرهکشهای
پایرتروییدی دلتامترین ،آلفاسیپرمترین و پرمتررین ،ضرمن
تایید وجود مقاومت  1-11برابرری در جمعیرتهرای مرورد
بررسرری ،نشرران داد کرره هرریی یررک از حشرررهکررشهررای
پایرتروییدی در غلظتهای توصیه شده مزرعهای /گلخانه-
ای از کارایی الزم در کنترل جمعیتهرای هردف برخروردار
نبوده و شاخص ناکارامدی براساس تعریا جدید مقاومرت
از  98تا  100درصد در نوسان بود.
آگاهی از وضعیت ثبات مقاومت به ترکیبات حشرهکرش
به لحاظ معرفی اسرترات یهرای مردیریتی موفرق از اهمیرت
وی های برخوردار است (افضرل و همکراران  ،2015خران و
همکاران  .)2014در صورت تایید ماهیت ناپایردار مقاومرت
نسبت به یک حشرهکش خاص ،ح ف حشرهکش از جردول
سمپاشیها کاهش سهح مقاومت و افرزایش عمرر مفیرد آن
ترکیب در مبارزه علیه آفت هدف را در پری خواهرد داشرت
(کریررا و تباشررنک  ،2001باسررین وهمکرراران  ،2011شرراه و
همکاران  .)2015کاهش نرخ مقاومرت و بازگشرت وضرعیت
حساس به جمعیتهای مقاوم میتواند ناشی از تبعات منفی
ژنهای مقاومت روی شایستگی جمعیتها در شراین ح ف
فشررار انتخررابی مصرررف آفررتکررشهررا باشررد (روش ،1993
کریستنسررن و همکرراران  ،2000عبرراس و همکرراران ،2014b
جرران و همکرراران  .(2015در خصرروص نقررش هزینررههررای
شایستگی در واژگونی مقاومرت بره آفرتکرشهرا ،نظریرات
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متفاوتی اراوه شده است .بره عقیردهی تباشرنک و همکراران
( )1994تبعات منفی آن دسته از هزینههرای شایسرتگی کره
در نتیجهی دخالت مستقیم آللهای مقاومت برر جمعیرتهرا
تحمیل میشود ،در محین مزرعه قابل توجه خواهد بود .در
صورت همسویی و ارتباط مثبت صفت مقاومرت برا فراینرد
گزینش صفات مرتبن با شایستگی عمرومی ،مقاومرت مری-
تواند برای مردت طروالنی علریرغرم حر ف فشرار انتخرابی
مصرف حشرهکش از روی جمعیرت همننران پایردار بمانرد
(کرو  .)1957در مواردی نیز حساسیت افراد مقاوم در نبود
فشار گزینشری ناشری از مصررف حشررهکرش در شرراین
آزمایشگاه ممکن است کاهش یابد (کریستنسن و همکراران
 .)2000در مواردی کره سرازوکار ایجراد کننردهی مقاومرت
باعث تغییر عملکرد طبیعی جایگاه هردف شرده یرا انحرراف
نیرو و منابع از صفات شایسرتگی را در پری داشرته باشرد،
واژگررونی مقاومررت درنتیجررهی ترراثیر منفرری هزینررههررای
شایسررتگی ظرراهر خواهررد شررد (کریررا و همکرراران ،1994
تباشنک و همکاران  ،1994کلیت و غنریم  .)2012ترکیبری از
عوامل بیولروژیکی ،اکولروژیکی و یرا بیوشریمیایی (کراهش
ظرفیت سمزدایی) ،مریتوانرد رونرد افزایشری ژنوتیرپهرای
هتروزیگوت در جمعیتهای مقاوم را بسریار کراهش داده و
مقاومت را در آسرتانهی مرحلره ثبرات قررار دهرد (روش و
همکاران .)1990
پایرتروییدهای مصنوعی ،گروه منحصر به فردی از
آفتکش ها با خصوصیات عملکردی باال در مقایسه با دیگر
گروههای آفتکش هستند که بیش از  %30کل آفتکشهای
مصرفی در سراسر جهان را به خود اختصاص دادهاند
(پرسانتی و همکاران  .)2005ترکیبات پایرتروییدی از
طریق مداخله در کانال ولتاژ سدیم و تغییر عملکرد کینتیکی
آن ،باعث مسمومیت و مرگ گونههای آفت میگردند
(نرهاشی  ،1996گلدن  ،2003سودرلند و نیپل .)2003
دلتامترین ،حشرهکش بسیار قوی با اثر تماسی -گوارشی
است که به صورت گسترده علیه طیا وسیعی از آفات
کشاورزی و جنگلی استفاده میشود (ویلیرنی و همکاران
 . )1998روش اصلی تأثیر دلتامترین ،به عنوان یک ترکیب
پایرتروییدی نوع ( 2سودرلند و بلومکوست  ،)1989تغییر
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کینتیکی کانال سدیم و در نتیجه افزایش هیجانات سیستم
عصبی است (نرهاشی و همکاران  .)1992علیرغم عدم
توصیه به مصرف دلتامترین علیه مینوز برگخوار گوجه-
فرنگی از طرف سازمان حفظ نباتات کشور (چراغیان
 ،)1390کشاورزان و گلخانهداران استان همدان به طور
معمول جهت کنترل این آفت از دلتامترین استفاده میکنند.
نتایج یک بررسی (ملکمحمدی  )1396در خصوص
سازوکار متابولیکی مقاومت جمعیتهای مزرعهای مینوز
برگ گوجهفرنگی به حشرهکش دلتامترین در استان همدان،
ضمن تأیید وجود مقاومت  21/6برابری جمعیتهای
مزرعهای در مقایسه با سویهی حساس آزمایشگاهی،
نشان داد که بر خالف منواکسی نازهای وابسته به
سیتوکروم پی  ،450نقش سمزدایی متابولیکی با دخالت
گروههای آنزیمی استرازها و گلوتاتیون اس -ترنسفرازها
در مقاومت جمعیتهای مزرعهای  T. absolutaبه
دلتامترین ،ضعیا و بیاهمیت بوده است .بر این اساس و
در ادامهی بررسیها در تحقیق حاضر احتمال عدم کارایی
دلتامترین در کنترل جمعیتهای گلخانهای مینوز برگ
گوجهفرنگی 1براساس مقدار مصرف توصیه شده روی
برچسب به عنوان غلظت افتراقی و آستانهی حداقل
اثربخشی( 2تلفات  )%80به عنوان کارایی هدف مورد
ارزیابی قرار گرفت .بررسی وضعیت ثبات مقاومت به
دلتامترین در بین جمعیتهای گلخانهای در نبود فشار
انتخابی دلتامترین در شراین آزمایشگاهی ،هدف دیگر
تحقیق حاضر بوده است.
مواد و روشها
جمعآوری حشرات و پرورش کلنی
در تحقیق حاضر جهت پرورش انبوه  T. absolutaو
انجام آزمایشهای زیستسنجی از گوجهفرنگی رقم ازمیر
استفاده شد .جمعیتهای گلخانهای مینوز برگ گوجهفرنگی
(هشت جمعیت) از گلخانههای استان همدان جمعآوری شده
(جدول  )1و پس از انتقال به آزمایشگاه گروه گیاهپزشکی
دانشگاه بوعلیسینا ،درون اتاقک رشد با شراین دمایی
Control failure likelihood
Minimum efficacy threshold

1
2
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 25±1درجهی سلسیوس ،دورهی نوری ( 16:8تاریکی:
روشنایی) و رطوبت نسبی  65±5درصد روی گیاه گوجه-
فرنگی ،به صورت مجزا پرورش داده شد (کمپاس و
همکاران  .)2014پس از گ شت سه نسل ،آزمایشهای
زیستسنجی روی جمعیتهای جمعآوری شده انجام
گردید .از حساسترین جمعیت در بین جمعیتهای گلخانه-
ای جمعآوری شده ،به عنوان مبنا و شاخصی برای
مقایسهی دادههای آزمایشهای زیستسنجی ،استفاده شد.
جدول -1مناطق جمعآوری جمعیتهای T. absoluta

جمعیت

منطقه

محصول

جمعیت مرجع

همدان -مالیر

گوجهفرنگی -گلخانه

جمعیت گلخانهای 1

همدان -اسدآباد

گوجهفرنگی -گلخانه

جمعیت گلخانهای 2

همدان -امزاجرد

گوجهفرنگی -گلخانه

جمعیت گلخانهای 3

همدان -تویسرکان

گوجهفرنگی -گلخانه

جمعیت گلخانهای 4

همدان -رزن

گوجهفرنگی -گلخانه

جمعیت گلخانهای 5

همدان -کوریجان

گوجهفرنگی -گلخانه

جمعیت گلخانهای 6

همدان -نهاوند

گوجهفرنگی -گلخانه

جمعیت گلخانهای 7

همدان -همدان

گوجهفرنگی -گلخانه

زیستسنجی
زیستسنجیها روی الرو سن دوم ( 24-48ساعته) در
شراین دمایی  25 ± 1درجهی سلسیوس ،رطوبت نسبی

 65 ± 5درصد و دورهی نوری  16 : 8انجام شدند .الرو-
های سن اول داخل ژرمیناتور به صورت روزانه و هر 24
ساعت یکبار ،مورد بازبینی قرار گرفته و با وارد شدن به
سن دوم ،به ظروف مخصوص جهت انجام آزمایشات
زیستسنجی منتقل گردیدند .زیستسنجی با استفاده از
دلتامترین فرموله شده توسن کارخانه بایر آلمان (%2/5
) )EC1محدودهی غلظتهای  32-1150پیپیام( و به روش

توصیه شده از سوی ( IRAC2آیرا  ،2012 bسیلوا و
همکاران  )2011انجام شد .برگها به مدت یک دقیقه در

محلول سمی غوطهور شدند .برگها سپس روی حولههای
کاغ ی در شراین اتاق نگهداری شدند تا سهح آنها کامالً
خشک گردد .جهت حفظ شادابی برگها در طول انجام
زیستسنجی ،قسمت انتهایی دمبرگ توسن پنبه مرطوب
پوشانده شد .آزمایشهای زیستسنجی درون ظروف
پالستیکی شفاف دارای تهویهی مناسب و به حجم تقریبی
یک لیتر انجام گرفت (سیلوا و همکاران  .)2015الروهای
مورد استفاده در زیستسنجیها ،از برگهای نسبتاً جوان
گیاه میزبان انتخاب شدند .هر آزمایش زیستسنجی شامل
شش غلظت و یک شاهد ،با حداقل هشت تکرار در روزهای
مختلا و تعداد  25-30عدد الرو در هر غلظت انجام گردید.
پس از گ شت  24ساعت ،تلفات مرحلهی الروی ثبت گردید.
الروهایی که قادر به حرکت پاها و شکم خود در اثر
تحریک با نو سوزن نبودند ،مرده به شمار آمدند .در
صورت باال بودن میزان تلفات در شاهد (بیش از 10
درصد) تکرار مورد نظر ح ف شده و در صورت وجود
تلفات احتمالی در شاهد (کمتر از  10درصد) میزان مرگو-
میر مشاهده شده به کمک فرمول ابوت تصحیح گردید
(ابوت  .)1925براساس نتایج آزمون مقدماتی ،تلفات  10و
 90درصد به ترتیب به عنوان حد پایین و باال در آزمون
نهایی لحاظ گردید.
3

ارزیابی احتمال ناکارآمدی دلتامترین در کنترل مینوز
برگ گوجهفرنگی
در آزمایشهای زیستسنجی با هدف بررسی احتمال
ناکارآمدی دلتامترین در کنترل مینوز برگ گوجهفرنگی ،از
میزان توصیه شده دلتامترین جهت کنترل این آفت به
عنوان معیار استفاده گردید .مقدار توصیه شده دلتامترین
علیه مینوز برگ گوجهفرنگی 7/5 ،میلیگرم مادهی موثره
در هر لیتر آب 4برآورد شده است (گونتیجو و همکاران
 .)2013بنابراین از مقدار  7/5میلیگرم مادهی موثره در هر
لیتر آب ،به عنوان غلظت افتراقی و از تلفات  %80نیز به
عنوان شاخص کارآمدی دلتامترین در کنترل مینوز برگ
3

1

Emulsifiable Concentrate
IRAC method No. 022

2

Control failure likelihood
Decis 25 CE, Bayer CropScience S.A, recommended
label rate, 7.5 mg AI/L of water

4
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گوجهفرنگی در شراین مزرعه یا گلخانه استفاده گردید.
شرط تایید آماری تلفات کمتر از  %80یک حشرهکش در
غلظت توصیه شده روی برچسب ،کمتر بودن میزان
توصیه شده روی برچسب از حد پایین فاصله اطمینان
 %95غلظت کشنده  %80جمعیتهای مورد بررسی عنوان
شده است (گونتیجو و همکاران .)2013

برچسب جهت کنترل  80درصدی جمعیتهای گلخانهای
مینوز برگ گوجهفرنگی(3احتمال شکست در کنترل آفت)
براساس روش پیشنهادی گونتیجو و همکاران ()2013
بررسی شد .گروهبندی جمعیتهای جمعآوری شده از نظر
سهح مقاومت طبق معیار ارایه شده توسن الی و همکاران
( )2011انجام گرفت .براساس این معیار ،جمعیتهای دارای
ضرایب مقاومت ( 3 )RR4تا  5 ،5تا  10برابر 10 ،تا 40
برابر 40 ،تا  160و بیش از  160برابر به ترتیب در گروه-
های حساسیت کاهشیافته ،مقاومت پایین ،مقاومت
متوسن ،مقاومت باالو مقاومت بسیار باال قرار میگیرند.

درون اتاقک رشد با شراین دمایی  25±1درجهی
سلسیوس ،دورهی نوری ( 16:8تاریکی :روشنایی) و

نتایج و بحث
زیستسنجی
نتایج زیستسنجی حشرهکش پایرتروییردی دلترامترین
روی الروهای سن دوم جمعیتهای گلخانهای مینروز بررگ
گوجهفرنگی در جدول  2آمده است .بررسریهرای اولیره در

پایداری مقاومت به دلتامترین
جمعیت گلخانهای شماره  ،7به عنوان مقاومترین
جمعیت در بین جمعیتهای گلخانهای جمعآوری شده جهت
بررسی پایداری مقاومت به دلتامترین انتخاب گردید و به
مدت هفت نسل متوالی بدون هر گونه تماس با حشرهکش

رطوبت نسبی  65±5پرورش داده شد .میزان کاهش
مقاومت 1از فرمول زیر محاسبه گردید (عباس و همکاران
:)2015

DR = [log (final LC50) – log (initial LC50)] / n

 nتعداد نسلهایی از حشره است که در نبود فشار انتخابی
ناشی از مصرف حشرهکش پرورش یافته است.
تجزیه تحلیل دادهها
تجزیهی پروبیت دادهای حاصل از زیستسنجی با
استفاده از نرمافزار پولو -پالس 2انجام شد .در صورت
وجود مرگومیر در شاهد ،درصد مرگومیر تیمار با
فرمول ابوت ( )1925تصحیح گردید .ضریب مقاومت به
همراه فواصل اطمینان  %95برای هریک از جمعیتهای
مورد بررسی ،با استفاده از روش رابرتسون و همکاران
( )2007محاسبه شد .نبود همپوشانی بین محدودههای
اطمینان  ،%95نشان دهندهی وجود تفاوت معنیدار بین
مقادیر  LC50جمعیتهای مورد بررسی و عدم پوشش عدد
یک در محدودهی اطمینان  %95نرخهای مقاومت برآورد
شده ،دلیلی بر معنیداری ضریبهای مقاومت بوده است.
احتمال ناکارآمدی دلتامترین در غلظت توصیه شده روی
Decrease in resistance, DR
POLO-Plus

1
2

خصرروص مقاومررت  T. absolutaبرره حشرررهکررشهررای
مصرفی ،به روش کاغ صافی (آغشته بره حشررهکرش) یرا
روش قهرهگ اری (کاربرد موضعی) و با استفاده از مادهی
تکنیکررال برروده اسررت (سرریکورا و همکرراران  bو ،2000 a
سریکورا و همکراران  ،2001لیتری وهمکراران  .)2005اخیرراً
سعی شده است شراین انجام زیستسنجیها تا حد امکران
به شراین مزرعه و یا گلخانره نزدیرک بروده و در زیسرت-
سنجیها از روش فرو بردن برگ در محلول حشررهکرش و
از فرموالسیونهای تجاری به جای مادهی تکنیکال استفاده
گردد (سیلوا و همکاران  ،2011گونتیجو و همکراران ،2013
ردیتاکیس و همکاران  ،2013سیلوا و همکراران  .)2015در
این بررسی ،جمعیت گلخانهای دارای کمترین میرزان غلظرت
کشرنده  125/31( %50پرریپرریام) ،بره عنرروان حسرراسترررین
جمعیت مبنای مقایسهی دادههای زیستسنجی قرار گرفرت.
به همین علت ضریبهای مقاومت براورد شده ،ممکن است
به مراتب کمترر از ضرریبهرای مقاومرت بررآورد شرده در
صورت وجود یرک سرویه حسراس واقعری باشرد .دامنرهی
Control failure likelihood
Resistance ratio

3
4

ملک محمدی و اقبالیان
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عددی مقادیر LC50های برآورد شده به ترتیرب از 125/31
تا  )ppm( 1743متغیر بود .همپوشانی محدودههای اطمینان
 %95محاسرربه شررده برررای جمعیررت گلخانررهای شررماره  1و
جمعیت مرجع (طبق قرارداد) ،نشران دهنردهی عردم وجرود
تفاوت معنیدار بین  LC50های بدسرت آمرده بررای ایرن دو
جمعیت بوده است (جدول .)2ضریبهای مقاومت بررآورد
شده برای جمعیرتهرای مرورد بررسری از  1/25ترا 13/91
برابر متغیر بود ،دلیل چنرین تفراوتی مریتوانرد تاریخنرهی
متفاوت سمپاشی ،شدت فشار انتخابی وارده بر جمعیرت و
نیز مقاومت تقاطعی بره دیگرر ترکیبرات حشررهکرش باشرد.
براساس معیار اراوه شده توسرن الی و همکراران ()2011
جمعیتهرای شرماره  4 ،3و  5در گرروه حساسریت کراهش
یافته ،جمعیرت شرماره  6در گرروه مقاومرت کرم و جمعیرت
شماره  7در گروه مقاومت متوسن قرار گرفتند .در برنامه-
های مربوط به پایش جمعیتهرا بره لحراظ بررسری امکران
مقاومت گونههای هدف به ترکیبرات آفرتکرش ،محاسربهی
ضریب مقاومت یک ضرورت است .ضریب مقاومت معرادل
 10یا بزرگتر به عنوان آستانه شروع مقاومت در نظرگرفته
میشود (موتا -ساننز و همکاران  .)2008براسراس نترایج
این بررسی ،حساسیت جمعیتهای گلخانهای به دلترامترین
در مقایسه با جمعیرت حسراس حرداکثر ترا  13/9برابرر برا
کاهش مواجه بوده است (جردول .)2شریب خهروط غلظرت-
مرگومیر 1جمعیتهرای گلخانرهای  4 ،3و  7در مقایسره برا
دیگر جمعیتهای گلخانرهای و نیرز جمعیرت حسراس دارای
تفاوت معنیداری بوده است .بره عقیرده سریلوا و همکراران
( ،)2011تفاوت معنیدار شیب منحنریهرای غلظرت -تلفرات،
ضمن تأیید پاسخ ناهمگن جمعیتها به ترکیبات حشرهکش،

یک غلظت افتراقی عملی (میزان توصیه شده روی برچسرب
جهت استفاده در مزرعه یا گلخانه) بر مبنای حداقل کرارایی
مررورد قبررول (تلفررات  )%80مررورد ارزیررابی قرررار گرفررت
(گونتیجو و همکاران  .)2013نتایج زیسرتسرنجیهرا ،عردم
کارایی دلتامترین در کنتررل جمعیرتهرای مزرعرهای  6و 7
مینرروز برررگ گوجررهفرنگرری را تأییررد نمررود ( 52-66درصررد
احتمررال ناکارآمرردی دلتررامترین درکنترررل  T.absolutaدر
صورت مصرف دلترامترین بره میرزان توصریه شرده روی
برچسب) (جدول .)3
روش معمول تشخیص مقاومت به آفتکرشهرا در برین
جمعیتهای آفت ،محاسبهی ضرریب مقاومرت ( )RRاسرت.
البته جهرت ردیرابی جمعیرتهرای مقراوم و نیرز شناسرایی
هموزیگوتهرای حسراس ( )SSاز هموزیگروتهرای مقراوم
( )RRو هتروزیگوتها ( )RSاز دزهای افتراقی 2یا دزهرای
تشخیصری 3نیررز مریترروان بهرره گرفررت .پیامرد اسررتفاده از
دزهای افتراقی در یک جمعیت ،مرگ تمامی افراد حساس و
زندهمانی افراد مقاوم خواهد بود (موتا -ساننز و همکاران
 .)2008در اغلب موارد بره سرختی مریتروان از روی نترایج
زیستسنجیهای انجام شده برا هردف تشرخیص مقاومرت،
شکست عملیات مبارزه علیه آفت و یرا احتمرال شکسرت آن
در شراین مزرعه یرا گلخانره را پریشبینری نمرود .رویکررد
مورد استفاده در مهالعهی حاضر ،در عین حال برا تعریرا
جدید مقاومت به حشررهکرشهرا مرورد تأییرد شررکتهرای
سازنده سموم و نیز  IRACهمخوانی بیشتری دارد (آیرا
 .)2012 aاگر چه دیدگاه  IRACدر خصروص مقاومرت بره
حشرهکشها ،میتواند تشخیص به موقع مقاومت و ترالش-
ها جهت کراهش وخامرت اوضراع را بره ترأخیر انردازد ،امرا

نشان دهندهی پتانسیل و قابلیت باالی جمعیتها در گر ر از
مرحلهی حساس به مرحلهی مقاوم در صورت تداوم فشار
گزینشی حشرهکشهای مصرفی بر آنها نیز میباشد.
ارزیابی احتمال ناکارآمدی دلتامترین در کنترل مینوز
برگ گوجهفرنگی
در این بررسی احتمال ناکارآمدی دلتامترین در کنتررل
جمعیتهای گلخانهای مینوز برگ گوجهفرنگی با استفاده از

درعین حال ارزیابی دقیقری از پیامردهای اقتصرادی ظهرور
مقاومت در اختیار کارشناسان قرار میدهد.
بره نظرر مریرسرد مقاومرت بره پایرتروییردها در میران
جمعیتهای مینروز بررگ گوجرهفرنگری در جنروب آمریکرا،
شمال آفریقا و اروپا به طور گسرترده وجرود داشرته باشرد

Concentration–mortality curves

1

(هرردی و همکرراران  .)2012ثبررت ترکیبررات پایرتروییرردی در
Discriminating dosages
Resistance diagnostic dosages

2
3
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جدول  -2نتایج زیستسنجی حشرهکش دلتامترین روی الروهای سن  2جمعیتهای گلخانهای مینوز برگ گوجهفرنگی .Tuta absoluta

غلظتهای کشندگی)(ppm

جمعیت

تعداد

خطای استاندارد  ±شیب

)LC50 (95% CLa

)LC90 (95% CLa

χ2b

)RRc (95% CLa

جمعیت مرجع

250

1/37 ±0/08

(125/31 )87/50 -169/91

(513/61 )347/97 -978/83

3/75

-

جمعیت گلخانهای1

250

1/42 ±0/08

(156/56 )139/88 -174/79

(610/58 )516/95 -745/43

0/72

(1/25 )1/06 -1/47

جمعیت گلخانهای2

250

1/44 ±0/08

(284/26 )253/84 -321/20

(1090/78 )891/15 -1396/08

0/83

(2/27 )1/91 -2/69

جمعیت گلخانهای3

250

2/83 ±0/16

(366/39 )344/97 -387/88

(727/16 )673/37 -795/93

4/6

(2/92 )2/56 -3/34

جمعیت گلخانهای4

250

2/65 ±0/15

(416/54 )392/10 -441/92

(864/84 )790/90 -962/62

0/77

(3/32 )2/90 -3/80

جمعیت گلخانهای5

250

1/36 ±0/08

(635/71 )564/21 -723/09

(2623/96 )2120/29 -3403/84

0/85

(5/07 )4/26 -6/04

جمعیت گلخانهای6

250

1/45 ±0/08

(751/58 )668/29 -854/00

(2853/09 )2316/75 -3675/65

4/51

(5/98 )5/04 -7/13

جمعیت گلخانهای7

250

(1743/00 )1613/58 -1896/86

(4186/69 )3651/44 -4944/72

4/55

(13/91 )12/03 -16/09

a

حدود اطمینان

2/21 ±0/13
b

کای اسکور

c

ضریب مقاومت

جدول -3تلفات حاصل از تیمار الروهای سن  2جمعیتهای گلخانهای  Tuta absolutaبا دلتامترین در غلظت توصیه شده روی برچسب.

جمعیت

درصد تلفات اصالح شده
(اشتباه استاندارد)
(100 )0

حساس
جمعیت گلخانهای1

(99/50 )0/86

جمعیت گلخانهای2

(96 )0/71

جمعیت گلخانهای3

(98/50 )1/12

جمعیت گلخانهای4

(93/25 )0/83

جمعیت گلخانهای5

(85 )0/70
*

جمعیت گلخانهای6

(47/75 )0/80

جمعیت گلخانهای7

*(34 )0/70

تلفات ناشی از تیمار الروهای سن  2با دلتامترین در میزان توصیه شده روی برچسب از نظر آماری کمتر از  %80بوده است (گونتیجو و همکاران .)2013

برزیررل ،جهررت کرراربرد علیرره  T. absolutaبرره سررال 1980
مرریالدی برمرریگررردد .گررزارش اولررین مررورد مقاومررت برره
پایرتروییدها در بین جمعیتهای برزیلی مینوز برگ گوجه-
فرنگی مربوط به سال  2000میالدی بوده است (سریکورا و
همکاران  .)2000 bاز آن زمان تراکنون رونرد مقراوم شردن
جمعیتهای برزیلی  T. absolutaبره ایرن گرروه ازحشرره-
کشها رو به گسترش بوده است ،بره گونرهای کره در حرال

حاضر استفاده از سه ترکیب پرمترین ،1دلترامترین و آلفرا-
سریپرمترین 2در غلظرت توصریه شرده روی برچسرب روی
جمعیتهای برزیلی این آفت فاقد هرگونه اثر کنترلری اسرت
(سرریلوا و همکرراران  ،2011گونتیجررو و همکرراران .)2013
متاسفانه در ایران بررسی خاصی در این خصروص انجرام
نشده است.

Permethrin
Alpha- cypermethrin

1

2
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پایداری مقاومت به دلتامترین
پس از گ شت هفت نسل ،نرخ مقاومت جمعیت گلخانره-
ای شماره  7به میزان معنیداری از  13/91بره  1/87برابرر
با ضریب کاهش مقاومرت ( )DRمعرادل  0/12کراهش پیردا
کرد .این میزان کاهش ،نشران دهنردهی ناپایرداری مقاومرت
جمعیتهای مینوز برگ گوجهفرنگی به دلترامترین در نبرود
فشار انتخابی ناشی از مصرف این حشرهکش پایرتروییدی
میباشد (جدول  ،)3وضعیتی که میتواند ناشری از هزینره-

های باالی شایستگی 1در فنوتیرپ مرورد نظرر باشرد .برین
شیب منحنیهای غلظت -تلفات نسل  G1جمعیت جمرعآوری
شررده از گلخانرره و شرریب منحنرری غلظررت -تلفررات نسررل G7
جمعیت تحت فشار انتخابی با دلتامترین تفراوت معنریداری
مشاهده نشد .نبود تفاوت معنیدار برین شریب منحنریهرای
 G1و  G7نشان میدهد تفراوت ژنتیکری جمعیرت گلخانرهای
شماره  7در نسلهای اول و هفتم اند بروده اسرت .شریب
منحنیهای غلظت -تلفات میتوانرد نشران دهنردهی تفراوت
فنرروتیپی در حساسرریت یررک جمعیررت در مواجرره بررا عوامررل
محیهرری و ژنتیکرری نیررز باشررد (هسررکینز  .)1960برره عقیررده

چیلکررات و تباشررنک ( ،)1995شرریب خررن غلظررت تلفررات،2
شاخص مناسبی جهت ارزیابی تفاوتهای ژنتیکی جمعیرت-
ها به لحاظ مقاومت بره ترکیبرات حشررهکرش تحرت ترأثیر
تغییرات محیهی به شمار نمیآید.
ژنهای مقاومت ،هزینههای شایستگی ،هیبریداسیون
افراد حساس و فشار انتخرابی مصررف آفرتکرشهرا روی
جمعیتهای هدف از جملره عرواملی هسرتند کره مریتواننرد

ضریب مقاومرت یرک گونره خراص بره ترکیبرات آفرتکرش
مصرفی را در بازههای زمانی مختلا تحت تأثیر قرار دهند
(عباس و همکاران  .)2015نتایج بررسیهرای انجرام گرفتره
در شراین آزمایشگاهی نشان میدهد که ضرریب مقاومرت
جمعیتهای آفت به ترکیبات حشررهکرش در صرورت قهرع
استفاده از آنها بسته به ماهیت مقاومت ممکن اسرت تغییرر
یابد (روش  ،1993کریستنسن و همکراران  ،2000عبراس و
همکاران  .)2014bتوقا اسرتفاده از ترکیبرات آفرتکرش در

مواقع مشخصی از سال ،مریتوانرد منجرر بره کراهش نررخ
مقاومررت برره آن گررروه از حشرررهکررشهررا ،در دورههررای
مشخصی از سال گردد .مشابه ایرن وضرعیت در برخری از
گونههرا نظیرر ( Plutella xylostella L.سرید و همکراران
 )2005و ( Musca domestica L.عبراس وهمکراران )2015
مشاهده شده است.
دادههای مربوط به حساسیت پایه گونههرای )(Hubner

( Helicoverpa armigeraاحمررد و همکرراران  ،2003برررد
( Spodoptera litura Fab. ،)2015سرو و همکراران ،2012
رهان و فرید ( Helicoverpa zea (Boddie) ،)2014تمپرل و
همکاران  )2009و )( Plutella xylostella (L.لی و همکاران
 ،)2015نسبت به برخی از حشرهکشها موجود است .پریش

از این واژگونی مقاومت 3مگسخرانگی

Musca domestica

 L.نسبت به اسپینوزاد و پریپروکسیفن (خان و همکراران
 ،2014شاه و همکاران  )2015و نیز واژگونی مقاومت کررم
غرروزهی خررال خررال پنبرره ( Earias vittella fabricius
 (Lepidoptera: Noctuidaeبه حشرهکشهای سریپرمترین،
دلتامترین و اسپینوزاد (جان و همکراران  )2015بررسری و
اثبررات شررده اسررت .مشررابه وضررعیت مشرراهده شررده در
خصوص ماهیرت مقاومرت بره دلترامترین در جمعیرتهرای
گلخانهای مینوز برگ گوجهفرنگی (تحقیق حاضر) ،برگشرت
مقاومررت برره دلتررامترین قرربالً در گونرره Earias vittella

)( (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidaeجان و همکاران
 )2015وPhenacoccus solenopsis Tinsley (Homoptera:

)( Pseudococcidaeصدیق و همکاران  )2016نیز مشراهده
شده است ،البته بر خالف موارد ذکر شده ،ماهیت مقاومرت
گونههای )( Chrysoperla carnea (Steph.سید و همکاران
( Spodoptera exiguae (Hubner) ،)2010ایشررتیا و
همکاران  )2012و ( M. domesticaخان و همکراران )2015
پایدار و باثبات بوده است .نترایج یرک سرری از آزمایشرات
4

مشررابه در محررین میکروکررازم روی  7نسررل از جمعیررت
پاکستانی گونه  P. xylostellaتحت فشار انتخابی ناشری از

2

4

Fitness costs
Concentration– mortality line

1

3

Reversion of resistance
Microcosm
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مصرف دلترامترین در محرین آزمایشرگاه ،نشران دهنردهی

ترکیبات ،افزایش تماس جمعیتهای آفات با سموم مصرفی

کرراهش شرردید مقاومررت در شررراین ح ر ف فشررار مصرررف

و در نهایت ظهور و گسترش مقاومت را بره دنبرال خواهرد

دلتامترین از روی جمعیرت بروده اسرت (سرعید و همکراران
 .)2005بنرابراین اسررتفاده غیررر مرداوم از حشرررهکررشهررای

داشت (اسرکات و همکراران  .)2000موکرول نمرودن زمران
استفاده از ترکیبات آفتکش به مقاطع مشخصی از سال که

دارای الگوی مقاومت ناپایدار مریتوانرد در طروالنی کرردن

در آن مقاطع آفرت مرورد نظرر دارای بیشرترین حساسریت

دورهی عمر مفید آنها در شراین مزرعه موثر باشرد .نترایج

نسبت به آفتکرشهرای مصررفی اسرت ،در کنرار اسرتفاده

تحقیررق انجررام ش رده توسررن احمررد و همکرراران ( )2007در

متناوب از گروههای مختلا ترکیبات آفتکش برا بیشرترین

خصوص ژنتیک و سازوکار مقاومت به دلترامترین در یرک

تأثیر روی گونه هدف و اجتبراب از کراربرد مکررر حشرره-

جمعیرت مزرعرهای از  Spodoptera litura Fab.نشران داد
که مقاومت به دلترامترین در گونرهی مرورد نظرر در طری 5
نسل و در نبود فشار گزینشی ناشی از کراربرد دلترامترین
دارای وضعیت با ثبات و پایداری بروده اسرت .بره عقیردهی
نویسندگان این مقاله ،در توجیه وضعیت پایدار مقاومت در
جمعیررت  ،Delta-SEL1دو توضرریح کررامالً مسررتقل وجررود
داشته است .اول آنکره ،هزینرههرای شایسرتگی سرویههرای
مقاوم وابسته به شراین محیهی بوده و امکان ظهرور آنهرا
در شراین پرورش آزمایشگاهی جمعیتهرای آفرت ،وجرود
نداشررته اسررت (کریررا و همکرراران  ،2001سررعید و همکرراران
 .)2005دوم آنکررره ،مقاومرررت جمعیرررت  Delta-SELبررره
دلتامترین ممکن اسرت بره نزدیکری مرحلرهی ثبرات رسریده
باشد ،در صورت صحت این فرر ،،افرزایش نراهمگنی 2در

بین جمعیتهای آفت بسیار بهئی و آرام خواهد برود .البتره
با توجه به تغییرات مقاومت در بین زمانهای نمونهبرداری
و دورههای پرورش جمعیتها در شراین آزمایشگاهی ،بره
نظر میرسد احتمال اول بره واقعیرت نزدیرکترر باشرد .بره
عقیده کریا و همکراران ( ،)2001مقاومرت بره دلترامترین در

راسته پروانهها ،صرف نظر از این که آیا گرزینش جمعیرت-
های مقاوم در شراین مزرعره اتفراق افتراده یرا در شرراین

آزمایشگاه ،ناپایدار و بیثبات خواهد بود (کریا و همکراران
.)2001
در معر ،قرارگیری کمتر ترکیبرات آفرتکرش برا نرور
خورشید در محینهای گلخانهای ،دوام بیشتر این دسرته از

Deltamethrin-selected population
Heterogeneity

1
2

کشهای هم گروه ،ضمن کاستن از فراوانی آللهای مقراوم
در بین افراد جمعیت هدف ،مدیریت موثر مقاومت را نیز در
پی خواهرد داشرت (خران و اکررم  ،2014عبراس وهمکراران
 .)2014aعلیرغم وجود تفاوتها به لحاظ میزان حساسریت
جمعیتها به دلتامترین ،به نهرر مریرسرد ایرن حشررهکرش
بتواند در کنترل جمعیتهای گلخانهای مینوز بررگ گوجره-
فرنگی در استان همدان بر اساس یک سری مالحظات موثر
باشد .در تناوب قرار دادن دلتامترین با آفتکشهرای دارای
سازوکار تأثیر متفاوت ،یکی از مهمترین این موارد است.
احتیرراط در اسررتفاده از ترکیبررات فسررفره نیررز مرریتوانررد در
بهبود شراین موثر باشد .مقاومت تقاطعی حشرهکرشهرای
پایرتروییررردی و فسرررفره در تعررردادی از گونرررههرررا نظیرررر
)( Spodoptera litura (F.احمد و همکاران  ،2007هوانگ و
همکررراران  )2006و)Helicoverpa armigera (Hubner

(گانینگ و همکاران  )1999به اثبات رسیده است ،از این رو،
تکیهی مستمر بر مصرف حشرهکرشهرای پایرتروییردی و
احتماالً ترکیبات فسفره ممکن است ادامه استفاده از ایرن دو
گروه از ترکیبات حشرهکش در گلخانههرای اسرتان همردان
علیه مینوز برگ گوجهفرنگی را با چالشهای جردی مواجره
سازد .توقا استفاده از ترکیبات حشرهکشری کره هنروز از
کارایی الزم در کنترل گونههرای هردف برخروردار هسرتند،
برای دورههای زمانی مشخص و بره شررط نبرود مقاومرت
تقاطعی مثبت 3یا مقاومت چندگانه 4با حشرهکشهای جدید
جایگزین در مدیریت مقاومت به حشرهکشها مفیرد بروده و
Positive cross-resistance
Multiple resistance

3
4
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هستند که در تدوین تمامی برنامههای مدیریتی مینوز بررگ
.گوجهفرنگی باید مورد توجه قرار گیرند
سپاسگزاری
تحقیق حاضر با حمایت مالی معاونت پ وهشی دانشگاه
بوعلیسینا انجام شده است که بدین وسیله از آن معاونرت

 در،در صورت ناپایدار بودن ماهیرت مقاومرت ایجراد شرده
افزایش طول عمر مفید ترکیب مورد نظر نیز موثر خواهد
 توجه به فون گونههای آفرت.)2011 بود (باسین وهمکاران
موجود روی گیاه میزبان از جمله تریپسها و سفیدبالکهرا
 نکات مهم دیگرری،و نوع حشرهکشهای مصرفی علیه آنها

.محترم تشکر میگردد
Tuta absoluta  پایداری مقاومت به دلتامترین در نسلهای اول و هفتم جمعیت مقاوم-4جدول

نرخ کاهش

RRC (95% CLC)

χ2b

LC50 (95% CLa)

)شیب (اشتباه استاندارد

تعداد

حشرهکش

-

1/87 )1/58 -1/87(

1/32

234/22 )209/28 -263/60(

1/4 )0/08(

250

)دلتامترین (نسل هفتم

-0/12

13/91 )12/03 -16/09(

4/55

1743/00 )1613/58 -1896/86(

2/21 )0/13(

250

ضریب مقاومت

c

کای اسکور

)دلتامترین (نسل اول
b

حدود اطمینان

a

منابع مورد استفاده
 سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد. ردیابی و کنترل آفت شبپره مینوز گوجهفرنگی، راهنمایی شناسایی. 1390.چراغیان ا
.کشاورزی
 نامه.Tuta absoluta  سازوکار مقاومت به دلتامترین در جمعیتهای مزرعهای مینوز برگ گوجهفرنگی.1396 .ملکمحمدی م
.333-348  صفحههای.3  شماره،37  جلد،انجمن حشرهشناسی ایران
Abbas N, Khan HAA and Shad SA, 2014a. Cross-resistance, genetics, and realized heritability of resistance to
fipronil in the house fly, Musca domestica (Diptera: Muscidae): a potential vector for disease transmission.
Parasitology Research 113: 1343–1352.
Abbas N, Khan HAA and Shad SA, 2014b. Resistance of the house fly Musca domestica (Diptera: Muscidae) to
lambda- cyhalothrin: mode of inheritance, realized heritability, and cross-resistance to other insecticides.
Ecotoxicology 23: 791–801.
Abbas N, Ijaz M, Shad SA and Khan H, 2015. Stability of field-selected resistance to conventional and newer
chemistry insecticides in the house fly, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae). Neotropical Entomology
44: 402–409.
Abbott WS, 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology
18: 265–267.
Afzal MBS, Shad SA, Abbas N, Ayyaz M, Walker WB, 2015. Cross-resistance, the stability of acetamiprid
resistance and its effect on the biological parameters of cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis
(Homoptera: Pseudococcidae), in Pakistan. Pest Management Science 71: 151–158.
Ahmad M, Arif MI and Ahmad Z, 2003. Susceptibility of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) to
new chemistries in Pakistan. Crop Protection 22: 539–544.
Ahmad M, Sayyed AH, Crickmore N, and Saleem, MA, 2007. Genetics and mechanism of resistance to
deltamethrin in a field population of Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). Pest Management Science
63:1002-1010.

47

...ثبات مقاومت به دلتامترین احتمال ناکارآمدی آن در

Basit M, Sayyed AH, Saleem MA and Saeed S, 2011. Cross-resistance, inheritance and stability of resistance to
acetamiprid in cotton whitefly, Bemisia tabaci Genn (Hemiptera: Aleyrodidae). Crop Protection 30: 705–712.
Bird LJ, 2015. Baseline susceptibility of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) to indoxacarb,
emamectin benzoate, and chlorantraniliprole in Australia. Journal of Economic Entomology 108: 294-300.
Bloem S and Spaltenstein E, 2011. New Pest Response Guidelines. Tomato Leaf miner (Tuta absoluta).United
States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection, Service Cooperating State
Departments of Agriculture.
Campos MR, Silva TBM, Silva WM, Silva JE and Siqueira HAA, 2014. Susceptibility of Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae) Brazilian populations to ryanodine receptor modulators. Pest Management
Science 71: 537–544.
Carriere Y, Deland JP, Roff D and Vincent C, 1994. Life history costs associated with the evolution of
insecticide resistance. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 258: 35–
40.
Carriere Y, Ellers-Kirk C, Patin AL, Sims MA, Meyer S, Liu YB, Dennehy TJ and Tabashnik BE, 2001.
Overwintering cost associated with resistance to transgenic cotton in the pink bollworm (Lepidoptera:
Gelechiidae). Journal of Economic Entomology 94: 935–941.
Carriere Y and Tabashnik B, 2001. Reversing insect adaptation to transgenic insecticidal plants. Proceedings of
the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 268: 1475– 1480.
Chilcutt CF and Tabashnik BE, 1995. Evaluation of pesticide resistance and slope of the concentration–mortality
line: are they related? Journal of Economic Entomology 88:11–20.
Crow JF, 1957. Genetics of insect resistance to chemicals. Annual Review of Entomology 2: 227–246.
Fragoso DB, Guedes RNC, Picanco MC and Zambolim L, 2002. Insecticide use and organophosphate resistance
in the coffee leafminer Leucoptera coffeella (Lepidoptera: Lyonetiidae). Bulletin of Entomological Research
92: 203–212.
Goldin AL, 2003. Mechanisms of sodium channel inactivation. Current Opinion in Neurobiology 13: 284–290.
Gontijo PC, Picanco MC, Pereira EJG, Martins JC, Chediak M and Guedes RNC, 2013. Spatial and temporal
variation in the control failure likelihood of the tomato leaf miner, Tuta absoluta. Annals of Applied Biology
162: 50–59.
Gunning RV, Moores GD and Devonshire AL, 1999. Esterase Inhibitors Synergise the Toxicity of Pyrethroids in
Australian Helicoverpa armigera (Hübner)(Lepidoptera: Noctuidae). Pesticide Biochemistry and Physiology
63: 50-62.
Haddi K, Berger M, Bielza P, Cifuentes D, Field LM, Gorman K, Rapisarda C, Williamson MS and Bass C,
2012. Identification of mutations associated with pyrethroid resistance in the voltage-gated sodium channel of
the tomato leaf miner (Tuta absoluta). Insect Biochemistry and Molecular Biology 42: 506–513.
Huang SJ, Xu JF and Han ZJ, 2006. Baseline toxicity data of insecticides against the common cutworm
Spodoptera litura (Fabricius) and a comparison of resistance monitoring methods. International Journal of
Pest Management 52: 209–213.
IRAC, Insecticide Resistance Action Committee, 2012a. Resistance: definition, background, development.
Available from: http://www.irac-online.org/about/resistance (accessed 8 August 2010).
IRAC, Insecticide Resistance Action Committee, 2012b. IRAC method no. 022: insecticide bioassay.for
Tuta..absoluta..Available.from:..http://www.irac-online.org/wpcontent/
uploads/2009/09/Method_022_Tuta_.pdf (accessed 8 August 2012).

ملک محمدی و اقبالیان

48

Ishtiaq M, Saleem MA and Wright DJ, 2012. Stability, cross resistance and effect of synergists, PBO and DEF,
on deltamethrin resistant strain of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) from Pakistan. Pakistan
Journal of Zoology 44: 1677–1682.
Jan MT, Abbas N, Shad SA, Rafiq M and Saleem MA, 2015. Baseline susceptibility and resistance stability of
Earias
vittella Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae) to cypermethrin, deltamethrin and spinosad.
Phytoparasitica 43: 577–582.
Khan HAA and Akram W, 2014. The effect of temperature on the toxicity of insecticides against Musca
domestica L.: implications for the effective management of diarrhea. PLoS One 9: e95636.
Khan HAA, AkramW and Shad SA, 2014. Genetics, cross resistance and mechanism of resistance to spinosad in
a field strain of Musca domestica L. (Diptera: Muscidae). Acta Tropica 130: 148–154.
Khan HAA, Akram W and Haider MS, 2015. Genetics and mechanism of resistance to deltamethrin in the
house fly, Musca domestica L., from Pakistan. Ecotoxicology 24: 1213–1220.
Kliot A and Ghanim M, 2012. Fitness costs associated with insecticide resistance. Pest Management Science 68:
1431–1437.
Kristensen M, Knorr M, Spencer AG and Jespersen JB. 2000. Selection and reversion of azamethiphosresistance in a field population of the housefly Musca domestica (Diptera: Muscidae), and the underlying
biochemical mechanisms. Journal of Economic Entomology 93: 1788–1795.
Lai T, Li J and Su J, 2011. Monitoring of beet armyworm Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)
resistance to chlorantraniliprole in China. Pesticide Biochemistry and Physiology 101:198–205.
Li W, Zhang J, Zhang P, Lin W, Lin Q, Li Z, Hang F, Zhang Z and Lu Y, 2015. Baseline susceptibility of
Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) to the novel insecticide spinetoram in China. Journal of
Economic Entomology 108: 736–741.
Lietti MMM, Botto E and Alzogaray RA, 2005. Insecticide resistance in Argentine populations of Tuta absoluta
(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Neotropical Entomology 34: 113–119.
Miranda MMM, Picanco MC, Zanuncio JC and Guedes RNC, 2010. Ecological life table of Tuta absoluta
(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Biocontrol Science and Technology 8: 597–606.
Mota-Sanchez D, Whalon ME, Hollingworth RM and Xue, Q, 2008. Documentation of Pesticide Resistance in
Arthropods. Cromwell Press, Trowbridge, UK.
Narahashi T, 1996. Neuronal ion channels as the target sites of insecticides. Pharmacology and Toxicology 79:
1–14.
Narahashi T, Frey J, Ginsburg K and Roy M, 1992. Sodium and GABA-activated channels as targets of
pyrethroids and cyclodienes. Toxicology Letters 64: 429–436.
Picanco MC, Bacci L, Crespo ALB, Miranda MMM and Martins JC, 2007. Effect of integrated pest
management practices on tomato Lycopersicon esculentum production and preservation of natural enemies of
pests. Agricultural and Forest Entomology 9: 201–212.
Picanco MC, Leite GLD, Guedes RNC and Silva EA, 1998. Yield loss in trellised tomato affected by insecticidal
sprays and plant spacing. Crop Protection 17: 447–452.
Prasanthi K, Muralidhara and Rajini PS, 2005. Fenvalerate-induced oxidative damage in rat tissues and its
attenuation by dietary sesame oil. Food and Chemical Toxicology 43: 299–306.
Rehan A and Freed S, 2014. Selection, mechanism, cross resistance and stability of spinosad resistance in
Spodoptera litura (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae). Crop Protection 56: 10–15.

49

...ثبات مقاومت به دلتامترین احتمال ناکارآمدی آن در

Robertson JL, Russel RM, Preisler HK and Savin NE, 2007. Bioassays with Arthropods. 2 nd ed. CRC Press, Inc,
Boca Raton, FL.
Roditakis, E., Skarmoutsou, C. & Staurakaki, M. (2013)Toxicity of insecticides to populations of tomato borer
Tuta absoluta (Meyrick) from Greece. Pest Management Science 69: 834-840.
Roush R, 1993. Occurrence, genetics and management of insecticide resistance. Parasitology Today 9: 174–179.
Roush R, Hoy C, Ferro D and Tingey W, 1990. Insecticide resistance in the Colorado potato beetle (Coleoptera:
Chrysomelidae): influence of crop rotation and insecticide use. Journal of Economic Entomology 83: 315–
319.
Saddiq B, Shahzad Afzal MB and Shad SAJ, 2016. Studies on genetics, stability and possible mechanism of
deltamethrin resistance in Phenacoccus solenopsis Tinsley (Homoptera: Pseudococcidae) from Pakistan.
Journal of Genetics 95: 1009-1016.
Sayyed AH, Attique MNR, Khaliq A and Wright DJ, 2005. Inheritance of resistance and cross-resistance to
deltamethrin in Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) from Pakistan. Pest Management Science 61:
636–642.
Sayyed AH, Pathan AK and Faheem U, 2010. Cross-resistance, genetics and stability of resistance to
deltamethrin in a population of Chrysoperla carnea from Multan, Pakistan. Pesticide Biochemistry and
Physiology 98: 325–332.
Scott JG, Alefantis TG, Kaufman PE and Rutz DA, 2000. Insecticide resistance in house flies from caged-layer
poultry facilities. Pest Management Science 56: 147–153.
Shah RM, Abbas N, Shad SA and Sial AA, 2015. Selection, resistance risk assessment, and reversion toward
susceptibility of pyriproxyfen in Musca domestica L. Parasitology Research 114: 487-494.
SilvaWM, Berger M, Bass C, Balbino VQ, Amaral MHB, Campos MR Siqueira HAA, 2015. Status of
pyrethroid resistance and mechanisms in Brazilian populations of Tuta absoluta. Pesticide Biochemistry and
Physiology 122: 8–14.
Silva GA, Picanco MC, Bacci L, Crespo ALB and Rosado JF, 2011. Control failure likelihood and spatial
dependence of insecticide resistance in the tomato pinworm, Tuta absoluta. Pest Management Science 67:
913-920.
Siqueira HAA, Guedes RNC, Fragoso DB, Magalhaes LC, 2001. Abamectin resistance and synergism in
Brazilian populations of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). International Journal of Pest
Management 47: 247–251.
Siqueira HAA, Guedes RNC and Picanco MC, 2000a. Insecticide resistance in populations of Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae). Agriculture and Forest Entomology 2: 147–153.
Siqueira HAA, Guedes RNC and Picanco MC, 2000b. Cartap resistance and synergism in populations of Tuta
absoluta (Lep., Gelechiidae). Journal of Applied Entomology 124: 233–238.
Soderlund DM and Bloomquist JR, 1989. Neurotoxic actions of pyrethroid insecticides. Annual Review of
Entomology 34: 77–96.
Soderlund DM and Knipple DC, 2003. The molecular biology of knockdown resistance to pyrethroid
insecticides. Insect Biochemistry and Molecular Biology 33: 563–577.
Tabashnik BE, Finson N, Groeters FR, Moar WJ, Johnson MW, Luo K and Adang MJ, 1994. Reversal of
resistance to Bacillus thuringiensis in Plutella xylostella. Proceedings of the National Academy of Sciences
91: 4120–4124.

ملک محمدی و اقبالیان

50

Tabashnik BE, Mota-Sanchez D, Whalon ME, Hollingworth RM and Carriere Y, 2014. Defining terms for
proactive management of resistance to Bt crops and pesticides. Journal of Economic Entomology 107: 496–
507.
Temple J, Pommireddy P, Cook D, Marçon P and Leonard B, 2009. Susceptibility of selected lepidopteran pests
to rynaxypyr®, a novel insecticide. Journal of Cotton Science 13: 23–31.
Villarini M, Moretti M, Pasquini R, Scassellati-Sforzolini G, Fatigoni C, Marcarelli M, Monarca S and
Rodriguez AV, 1998. In vitro genotoxic effects of the insecticide deltamethrin in human peripheral blood
leukocytes: DNA damage (‘comet’ assay) in relation to the induction of sister-chromatid exchanges and
micronuclei. Toxicology 130: 129–139.
WHO, World Health Organization, 1957. Expert Committee on Malaria, seventh report. WHO Technical Report
Series No. 125. Geneva, Switzerland: WHO.

51

...ثبات مقاومت به دلتامترین احتمال ناکارآمدی آن در

Stability of Resistance to Deltamethrin in Tomato Leaf Miner, Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae) and Control Failure Likelihood
M Malekmohammadi1* and AH Eghbalian
1

Assistance Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University,
Hamedan, Iran.
*Corresponding author: m.malek172@yahoo.com
Received: 7 October 2017

Accepted: 13 January 2018

Abstract
Resistance to insecticides is one of the several factors responsible for control failures of Tuta absoluta
(Meyrick), but this phenomenon has been very little studied to date. The aims of the present study were
to: 1) assess the susceptibility of seven greenhouse populations of T. absoluta to deltamethrin, in
comparison with the most susceptible population 2) assess the likelihood of deltamethrin control
failures in the surveyed populations. 3) determine the stability of resistance to deltamethrin in
greenhouse populations of Tuta absoluta. Bioassays were done using 2nd instar lande and dipping
method to determine the resistance level. Calculated resistance ratios varied from 1.25- to 13.91 fold.
Additionally, the control failure likelihood, the narrow meaning of insecticide resistance, was surveyed
using the insecticide recommended label rate as the discriminating concentration, and the 80% efficacy
in greenhouse populations of the tomato leaf miner. The 80% mortality is the lowest expected efficacy
level without control failure due to resistance to insecticides. Mortality due to treatment with
deltamethrin at the label rate was considered significantly lower than 80%, when the recommended
label rate was lower than the lower threshold of the 95% fiducial limits of LC80. Deltamethrin exhibited
the expected control efficacy (between 85% and 100%) against the tomato leaf miner populations at the
recommended label rates with the exception of two populations that were resistant to this insecticide.
The significant decrease in resistance ratio over seven generations without any selection pressure
indicated that resistance to deltamethrin remained obviously unstable.
Keywords: Deltamethrin, Tomato leaf miner, Control failure likelihood, Resistance stability, Label
rate.

