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  1390، اسفند ماه 2شماره  34، جلد )مجله علمی کشاورزي(گیاه پزشکی 

مطالعه پارامترهاي جدول زندگی باروري جمعیت هاي مقاوم و حساس به آبامکتین کنه 
  Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) ايدولکه

  *2محمد قدمیاري و 1نرگس معماري زاده
  
  

  دانشگاه گیالندانشکده کشاورزي،  ،گروه گیاهپزشکی ،دانشجوي دکتري حشره شناسی - 1
  )ghadamyari@guilan.ac.ir( دانشگاه گیالندانشکده کشاورزي،  ،گروه گیاهپزشکی ، حشره شناسی استادیار :ه مسؤول نویسند -2*

  11/8/90: تاریخ پذیرش       12/11/89: تاریخ دریافت
  

  چکیده
در محیط عاري از آن، نتیجه هزینه هاي سازگاري مرتبط با اختالل در کارایی تولید مثل افراد مقاوم به آفت کش 

از یک فرآیند فیزیولوژیکی پایه به حفاظت در برابر  تخصیص منابعمقاومت به آفت کش است و در بیشتر موارد دلیل آن 
در این مطالعه  .شود میبقا  صرفتولید مثل مقداري از انرژي الزم براي  به طوري که ، باشدآفت کش ها می 

 Tetranychus urticaeاي لکهمقاوم و حساس به آبامکتین کنه دوپارامترهاي جدول زندگی باروري جمعیت هاي 
Koch  تاریکی: و دوره روشناییدرصد  70±10رطوبت نسبی  ،گراد درجه سانتی 24 ± 2تحت شرایط آزمایشگاهی 

هر کدام از جمعیت ها روي  یت تولید مثلی برايقابلي آزمایش ها، پارامترهاي در همه. قرار گرفت مطالعه مورد 8 :16
خطاي استاندارد پارامترهاي جدول زندگی به روش بررسی و   Vigna unguiculata (L.)برگ هاي لوبیا چشم بلبلی 

نرخ و ) λ(نرخ متناهی افزایش جمعیت ، )rm(جمعیت  نرخ ذاتی افزایشنتایج نشان داد که . جک نایف بر آورد شد
تفاوت معنی داري در میانگین . بودبیشتر از جمعیت مقاوم  جمعیت حساس به طور معنی داري ) R0(ل خالص تولید مث
مقاوم بیش تر جمعیت ) DT(زمان مضاعف شدن بین جمعیت هاي مقاوم و حساس دیده نشد، اما  )T(طول یک نسل 

تر از سازگاري جمعیت مقاوم کماحتماالً ه می باشد کنتایج تحقیق حاضر بیانگر این نکته  .از جمعیت حساس بود
  .استجمعیت حساس 

  
  Tetranychus urticae ،پارامترهاي جدول باروري، هزینه سازگاري، مقاومت به آبامکتین: کلید واژه ها 

  
  مقدمه

ي سازگاري هزینه ین احتمال وجود دارد کها
نتیجه عدم تعادل  هاکشآفتبا مقاومت به مرتبط 

دست آمده از فرایندهاي انرژي و سوق دادن انرژي ب
- در برابر آفتموجود فیزیولوژیکی پایه به حفاظت 

داده شده  بنابراین انرژي تخصیص. ها باشدشک
، 15( براي رشد و تولید مثل ممکن است کاهش یابد

می شود  ها باعثکشمقاومت به آفت اگرچه). 20
مواجهه با آفت کش که افراد مقاوم تحت شرایط 

مقاومت ممکن است در غیاب آفت زنده بمانند، اما 
به همراه داشته نیز کش براي موجود زنده مضراتی 

هاي سازگاري مرتبط با هزینه .)34، 29( باشد

این  حشرات آفت گزارش شده و مورددر  ،مقاومت
هاي  در مدلیه به عنوان یک فرضاغلب  هزینه ها

شده مطرح بارها  هاتکامل مقاومت به حشره کش
ها در مورد همه حشرات بیل هزینهاین قاما . است

 بیان مکانیسم .)17، 11( می باشدنمقاوم صادق 
نیاز به انرژي زیادي  در موجود زنده هاي مقاومت

داشته و منجر به افزایش نرخ متابولیکی در افراد 
افراد مقاوم براي حفظ  همچنین ،مقاوم می شود

نیاز به انرژي باالیی  نیز مکانیسم هاي مقاومت
در مواردي که میزان متابولیسم در افراد مقاوم . دارند

تخصیص مجدد ، ممکن است ابدی میافزایش 
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یندهاي فیزیولوژیکی پایه آبه برخی از فرانرژي 
منجر به هزینه سازگاري  امر مقدور نباشد که این

  .)20( دشومی 
استرین هاي مقاوم و حساس طالعات روي م

 Sitophilus zeamaisرخرطومی ذرتس
Motschulsky (Col.: Curculionidae)   به

نشان داد که برخی از این استرین ها تروئید یپایر
داراي هزینه سازگاري مرتبط با مقاومت بوده و 

. ندربرخی استرین هاي مقاوم هزینه سازگاري ندا
تر  خسارت بیش هزینه سازگاريفاقد مقاوم استرین 

نرخ تنفس، حجم بدن و به محصول وارد نموده و 
- نسبت به استرینتري  بیشره انرژي سلولی ذخی

 )با هزینه سازگاري(مقاوم استرین هاي حساس و 
- آنزیمفعالیت که د نشان داهاي بعدي بررسی .دارد

تروئید یریااسترین مقاوم به پ درمیالز آو  هاي پروتئاز
در ها این یافته. باال می باشدهزینه سازگاري  فاقد

ه فعالیت زیاد ک شدمنتج به این فرضیه نهایت 
هزینه سازگاري کاهش آمیالز و پروتئاز ممکن است 

 به طور. را در استرین هاي مقاوم توجیه نماید
هزینه هاي سازگاري از مطالعات  اتی،مقدم

دي در افرانجمعیت هاي  رويدموگرافی انجام شده 
 می محیط هاي عاري از حشره کش تشخیص داده

عات تعداد زیادي از مطال ).24، 17( دوش
 جمعیت هايکاهش باروري را در  ،آزمایشگاهی

 در مقایسه با جمعیت حساس کشمقاوم به حشره
و برخی مطالعات نیز خالف این  اندگزارش کرده

 )19( 1قدمیاري و همکاران .نتایج را نشان داده اند
 نرخ ذاتی افزایش جمعیت گزارش کردند که میزان

)rm( استرین حساس شته سبز هلوMyzus 
Persicae Sulz. از استرین مقاوم به اکسیتر بیش -

 2ون لیوون و همکاراناما . باشدمتیل میمتوندي
استرین حساس و  )rm(نشان دادند که میزان  )35(

                                                             
1 - Ghadamyari et al. 
2- Van Leeuwen et al. 

به بی فنازیت با یکدیگر  ايکنه دولکه مقاوم
  .داري ندارنداختالف معنی

بیش از (مقاومت شدید به ترکیب آبامکتین 
  ايکنه دولکهرین مقاوم در است) برابر 3000

Tetuanychus urticae Koch  در مورد بررسی
مشخص و  )25(است  دهیبه اثبات رس تحقیق حاضر

-، گلوتاتیون اس3هاي استرازآنزیماست که  شده
P450و مونواکسیژنازهاي سیتوکروم  4ترنسفراز

5 
مکانیسم هاي درگیر در مقاومت جمعیت مقاوم به 

تایج تعیین دقیق مقادیر ن بعالوه .استآبامکتین 
چربی، کربوهیدرات، پروتئین و انرژي مصرفی در 
جمعیت هاي مقاوم و حساس نشان داد که تفاوت 
معنی داري بین میزان ماکرومولکول ها 

در جمعیت مقاوم و ) کربوهیدرات، پروتئین و لیپید(
اما میزان انرژي  ،وجود ندارد T. urticaeحساس 

ش تر از جمعیت حساس مصرفی در جمعیت مقاوم بی
بیشتر در جمعیت مقاوم،  انرژي مصرفی. است
مقاوم افراد جمعیت تولید مثل کاهش نرخ  یه يفرض

را هاي مقاومت تخصیص انرژي به مکانیسمدر ازاي 
در این مطالعه به منظور  لذا). 26( کندمی تأیید 

 هزینهاي دولکه کنهمقاومت براي این که آیا بررسی 
پارامترهاي جدول زندگی مراه دارد، به هابولیکی تم

و مقاوم در شرایط جمعیت حساس  باروري دو
   .مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت آزمایشگاهی

  
  مواد و روش ها

  اي کنه دولکههاي  آوري جمعیتجمع
جمعیت مقاوم مورد استفاده در این تحقیق از 

اي واقع در در گلخانه Rosa hybridروي گل رز 
، که با مشکل جدي در کنترل مواجه شهر اصفهان
جمعیت حساس نیز از روي . آوري شدشده بود، جمع

 Convolvulus sp.هاي هرز علف

                                                             
3- Esterase 
4- Glutathione s transferase 
5- Cytochrome p450 monooxygenase 
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  1390، اسفند ماه 2شماره  34، جلد )مجله علمی کشاورزي(گیاه پزشکی 

Convolvulaceae)( ي از مناطق بکر دانشکده
ي کشاورزي دانشگاه گیالن که هیچ گونه سابقه

  . آوري شدپاشی نداشتند، جمعسم
  ايهاي کنه تارتن دو لکهشناسائی جمعیت

ي هر دو جمعیت، از ه منظور شناسایی گونهب
تعدادي افراد نر این دو جمعیت اسالید 

هاي نر ابتدا تعدادي از کنه. میکروسکوپی تهیه شد
 24از هر دو جمعیت را در داخل الکتوفنول به مدت 

- ساعت قرار گرفت و پس از شفاف شدن نمونه 28-
اي هویر ي شفاف شده به پهلو روي قطرهها، کنه

- ها بهبعد از آماده شدن الم. قع بر الم تثبیت شدوا
ي ترسیم، تصویر آلت تناسلی نر رسم و ي لولهوسیله

ي آن با کلید تاکسونومی معتبر از طریق مقایسه
به منظور تأیید  .ها مشخص شدي کنه، گونه)38(

نتیجه، عالوه بر تأیید اساتید متخصص، شناسایی 
تعیین توالی ده از با استفامولکولی نمونه ها نیز 

معماري زاده، (صورت گرفت  Ιسیتوکروم اکسیداز 
  .)داده هاي چاپ نشده

  پرورش کنه تارتن دولکه اي
روي گیاه میزبان، لوبیا کنه ها در طول تحقیق 

  Vigna unguiculata (L.) چشم بلبلی
)(Fabaceaeپرورش یافتند ،.   

  دولکه اي سن کردن کنههم
سطح  نه دولکه ايک سن سازيبه منظور هم
روي پنبه در داخل چشم بلبلی  رویی برگ لوبیا

 1با قطر حدود پتري دیشی که در ته آن سوراخی 
گرفت و پتري تعبیه شده بود قرار میمتر سانتی
گرفتند و سپس ها در داخل سینی آب قرار میدیش

اطراف برگ نوار باریکی از پنبه براي جلوگیري از 
رفت، بدین ترتیب بستر الزم گها قرار میفرار کنه
در این مرحله . شدسازي فراهم میسنبراي هم

ي بالغ ماده روي بستر در عدد کنه 15-10تعداد 
گراد، رطوبت  درجه سانتی 24±2دماي  باانکوباتور 

 16:8 ي روشناییدرصد و دوره 70±10نسبی 
 24بعد از شدند قرار داده می) روشنایی: تاریکی (

- ها برداشته میبالغ از روي برگ هايکنه ،ساعت
  .ماندندها باقی میشدند و تنها تخم

  باروري زندگیجدول  پارامترهايبرآورد 
به روشـی کـه    ( پتري دیش 25براي این منظور 

ها پـر  آماده و داخل آن) گفته شدسازي سنبراي هم
. هاي حـاوي آب قـرار گرفـت   از پنبه شد و در سینی

هاي از برگ مترسانتی 5/3دیسک برگی به قطر  25
گیاه لوبیا، تهیه و هـر کـدام روي یـک پتـري قـرار      

ها با نوار باریکی از پنبه پوشـانده  گرفت و اطراف آن
هـر  به تعـداد یـک عـدد    سن روي هاي همتخم. شد

تـا  هـا  قرار گرفت و روزانه وضعیت آن برگی دیسک
زمان بلوغ بررسی و یادداشت شد و نسبت جنسی دو 

هـاي  پس از بالغ شدن کنـه  .حاسبه شدجمعیت نیز م
هـا روي  جفت نر و ماده از این کنـه  15تفریخ شده، 

هـاي  پتري جدید قرار گرفت و روزانه تعداد تخـم  15
هـا  تا زمان تلف شـدن تمـام مـاده   . ها شمرده شدآن

شـرایط ذکـر شـده     آزمـایش در . آزمایش ادامه یافت
پـس از وارد کـردن   . دشـ انجـام   سن سازيبراي هم

اده هاي به دست آمده از میزان تخمریـزي روزانـه   د
افراد هر جمعیت، از زمان ظهور تا پایان عمر در نـرم  

تولید مثـل  خالص افزار اکسل، پارامترهایی نظیر نرخ 
)R0) (   تعداد نتاج ماده تولید شده توسط هـر مـاده در

نـرخ  ) (rm(، نـرخ ذاتـی افـزایش جمعیـت     )هر نسل
، )وزیـع سـنی پایـدار   واقعی افزایش یک جمعیت بـا ت 

دوره اي کـه از تولـد   (  )T( میانگین طول هر نسـل 
، مدت زمـان الزم  )تا تولد نتاج طول می کشدوالدین 

، نـرخ افـزایش   )DT(براي دو برابـر شـدن جمعیـت    
نسبت تعـداد افـراد بعـد از یـک واحـد      ) (λ(متناهی 

هـاي   بـراي جمعیـت   ،)زمانی بر تعداد اولیه جمعیـت 
نـوه و   rmتفاده از نـرم افـزار   بـا اسـ  حساس و مقاوم 

  :به صورت زیر محاسبه شد )28( 1همکاران
  

              
                                                             

1- Naveh et al. 
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بـا  ) rm(مقدار دقیق نرخ ذاتی افـزایش جمعیـت   

امـا بـراي    .بدسـت آمـد  ) Euler(حل معادله ي اول 
سایر پارامترهاي ذکر شده، در اختیار داشـتن  محاسبه 

lx  وmx  ،    ،که از پارامترهاي ویـژه بـاروري هسـتند
 lxطـول عمـر حشـرات کامـل،       x. ضروري اسـت 

میـانگین   x ،mxنسبت بقا حشـرات کامـل در سـن    
 mx lxتعداد نتاج ماده توسط هر مـاده در هـر روز و   

 ,7 ،6(است  xمیانگین نسبت نتاج ماده زنده در سن 
8 .(  

  هاتجزیه و تحلیل داده
ایف خطاي اسـتاندارد و  با استفاده از روش جک ن

. فاصله اطمینان براي پارامترهاي مزبور بدسـت آمـد  
بـا   1استیودنت-tآزمون مقایسه میانگین ها بر اساس 

  .انجام شد SASاستفاده از نرم افزار 
  

  نتایج و بحث
  باروري زندگیجدول  هايپارامتر

نرخ میانگین  ):rm(جمعیت  نرخ ذاتی افزایش
جمعیـت حسـاس    يکنـه هـا   جمعیـت  ذاتی افزایش

 ± 0072/0مقـاوم  براي جمعیت و 22/0 ± 0074/0
نتایج تجزیه واریـانس نشـان   . )1 جدول(بود  176/0

دو جمعیـت   در جمعیت نرخ ذاتی افزایش داد که بین
درصد اختالف معنـی دار   5حساس و مقاوم در سطح 

نرخ ذاتی افزایش  .=0002/0P=، 28(df( وجود دارد
ري مناسب براي شـرح  یک مبناي آما rm جمعیت یا

                                                             
1- T- Student 

بیشتر باشـد    rmهرچه مقدار . نرخ رشد جمعیت است
سریعتر و دوره رشد و نمـو کوتـاهتر   افزایش جمعیت 

  .  خواهد بود
میـانگین نـرخ    ):R0(نرخ خالص تولیـد مثـل   

در کنه هاي ظـاهر شـده جمعیـت    خالص تولید مثل 
ــاس  ــاوم   33/38 ± 68/6حس ــت مق ــراي جمعی و ب

تجزیه واریـانس نشـان   . دبدست آم 95/17 ± 99/2
داد که بین نرخ خالص تولید مثـل در دو جمعیـت در   

ــطح  ــود دارد  5س ــی داري وج ــتالف معن  درصــد اخ
)0095/0P=، 28(df=   .  مقـدارR0    بسـتگی بـه

 .تعداد تخم تولید شده و نرخ بقاي کنـه بسـتگی دارد  
بنابراین داده ها نشان دهنده باالتر بودن میزان بقا و 

عیـت حسـاس نسـبت بـه جمعیـت      تخمریزي در جم
  .مقاوم است

میانگین طول یـک نسـل    ):T(طول یک نسل 
ــورد جمعیــت حســاس  و  5351/16 ± 3461/0در م

ــاوم   ــراي جمعیــت مق ــود و  4901/16 ± 362/0ب ب
نتایج تجزیه واریانس نیز نشـان داد کـه بـین طـول     

درصـد اخـتالف    5یک نسل در دو جمعیت در سطح 
  .معنی داري وجود ندارد

 ):DT(ن مضـاعف شـدن یـک جمعیـت     زما
و  12/3 ± 05/0در جمعیـت حسـاس    DTمیانگین 

بـا  . بدست آمد 92/3 ± 16/0در مورد جمعیت مقاوم 
توجه به وجود اختالف معنـی دار در زمـان مضـاعف    

 0003/0P= ،28(، مقاوم و حسـاس شدن دو جمعیت 
(df=   و این کهDT   دو برابـر  زمان مورد نیاز بـراي
است، جمعیت مقـاوم در  شخص یک جمعیت م شدن

   .یابدی ل زمان نسبت به جمعیت مقاوم کاهش موط
میانگین  ):λ(نرخ متناهی افزایش جمعیت 
 24/1±009/0  نرخ متناهی افزایش جمعیت حساس

. بدست آمد 19/1±008/0  و براي جمعیت مقاوم
نرخ متناهی  ریانس نشان داد که بینجدول تجزیه وا

 5مقاوم در سطح  افزایش دو جمعیت حساس و
 ،=0002/0P( درصد اختالف معنی دار وجود دارد

28 .(df= ازλ  به همراهrm  براي آنالیز جمعیت و
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  1390، اسفند ماه 2شماره  34، جلد )مجله علمی کشاورزي(گیاه پزشکی 

با توجه به این . مقایسه جمعیت ها استفاده می شود
به صورت نسبت تعداد افراد بعد از یک واحد  λکه 

زمانی بر تعداد اولیه جمعیت تعریف می شود، 
ت ها منجر به تفاوت در جمعی λو  rmاختالف در 

  . )21(تعداد افراد در طی زمان خواهد شد 
روند  ):xm( زادآوريو ) xl(بقا روند تغییرات 

 2و  1 در شکل) xm(زادآوري و ) xl(بقا تغییرات 
نسبت سرانه مدت زنده ماندن کنه هاي  .آمده است

 x+1تا  x ظاهر شده از هر جمعیت در فاصله سنی
)xl  (بیشترین . نه کاهش یافتبا افزایش سن ک

تعداد نتاج ماده تولید شده در واحد زمانی ( xmمقدار 
 14در جمعیت مقاوم روز ) xتوسط یک ماده با سن 

به دست  عمر کنه ها 15و براي جمعیت حساس روز 
  .آمد

کـاهش   ،تعداد زیادي از مطالعـات آزمایشـگاهی  
نمو را در بنـدپایان مقـاوم بـه     و زمان رشد باروري و

گـزارش   در مقایسه بـا جمعیـت حسـاس    کشحشره
دهد که نشان می این بررسی نیزنتایج  ).31( اندکرده

ــراي   ــت ب ــهمقاوم ــاالً   کن ــه اي احتم ــه دولک هزین
  . گرددابولیکی دارد و باعث کاهش باروري میتم

  
  

  کنه دو لکه ايو مقاوم حساس  برآورد پارامترهاي جدول زندگی باروري جمعیت -1جدول 
 T. urticae آبامکتین کشبه حشره  

  

% 95فاصله اطمینان  خطاي استاندارد  میانگین  جمعیت  پارامتر  

 
rm 
 

)  007/0  176/0  مقاوم 16/0  - 19/0 ) 

22/0  حساس  007/0  ( 20/0  - 23/0 ) 

 
λ 

)  008/0  19/1  مقاوم 17/1  - 21/1 ) 

24/1  حساس  009/0  ( 22/1  - 26/1 ) 

 
T 

)  36/0  49/16  مقاوم 71/15   - 26/17 ) 

53/16  حساس  34/0  ( 79/15   - 27/17 ) 

 
DT  

)58/3  16/0  92/3  مقاوم  - 27/4 ) 

12/3  حساس  05/0  ( 89/2  - 35/3 ) 

 
R0  
  

)53/11  99/2 95/17  مقاوم   - 38 /24 ) 

33/38  حساس  68/6  ( 22/1  - 26/1 ) 
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  ايهاي دولکهکنهدر ) xm(زادآوري و ) xl(بقا روند تغییرات  - 1 شکل

T. urticae  به آبامکتینحساس  
  
  

  
  ايهاي دولکهکنهدر ) xm(زادآوري و ) xl(بقا روند تغییرات  - 2 شکل

 T. urticae مقاوم به آبامکتین  

1x 
1x
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  1390، اسفند ماه 2شماره  34، جلد )مجله علمی کشاورزي(گیاه پزشکی 

کنه دو لکـه اي   اشغالیفلسطین در یک استرین 
، در غیاب ) neve Ur III( مقاوم به ترکیبات فسفره

میـزان مقاومـت بـه ایـن      کنـه کـش هـا   استفاده از 
وجـود  فت که این امـر دلیلـی بـر    ترکیبات کاهش یا

کـه  جـایی ، از آنمقاومت می باشدي سازگاري هزینه
مکانیسم مقاومتی غیـر از مقاومـت مکـان هـدف در     

ایـن هزینـه    بنـابراین  این مورد خاص دخیـل اسـت،  
 (AChE) 1اسـتیل کـولین اسـتراز   آنـزیم   مرتبط بـا 

) 36( 2اما واس و ماتسـومورا  .)35(تغییر یافته نیست 
دند که سطوح مقاومت مشـابهی در اسـترین   نشان دا

وجـود  مقاوم کنه دولکه اي با گـزینش و بـدون آن،   
اي اسـترین  هـاي دوره آزمـایش  نتایج همچنین. دارد

کنـه   4زالنـد نـو  و دو استرین مقاوم  3مقاوم لورکوزن
 -دولکه اي، با مقاومت شدید بـه اکسـی دي متـون   

، هیچ عدم فشار انتخابی در شرایط ،نشان داد ،5متیل
 ،ایجـاد نمــی شــود داري در مقاومــت کـاهش معنــی 

بنابراین نتایج این محققان بر خـالف نتـایج بدسـت    
گاري در آمده در تحقیـق حاضـر وجـود هزینـه سـاز     

ــ  ــاوم را تأییــد نمــی کن ــنک). 4(د جمعیــت مق  و سب
دو جمعیـت   rmگزارش کردند که میزان  )5( 6نیدهام

اري حساس و مقاوم شته سبز هلـو اخـتالف معنـی د   
گزارش کـرد   )13( 7راسکیومچ -زهمچنین اگر. ندارد
مقاوم مشابه اسـت امـا    حساس واسترین دو  rmکه 

-مقاوم شته سبز هلو بیشاسترین در  میزان زادآوري
 ،)33(8اسـتون و همکـاران   .باشـد تر از حسـاس مـی  

حسـاس و مقـاوم   اسـترین  جدول زندگی باروري دو 
لی شــته معمــو 9دي ســولفوتوننســبت بــه ترکیــب 

را   Schizaphis graminum (Rondani)گنـدم 
نسبت  R1مقاوم استرین دند که کرمطالعه و گزارش 

                                                             
1- Acetylcholinesterase 
2- Voss & Matsumura 
3- Leverkusen 
4- New Zealand 
5- Oxydemeton-Methyl 
6- Banks & Needham 
7- Eggers-Schumacher 
8- Stone et al. 
9- Disufoton 

مثـل   دوره تولیـد ) R2 حساس و( هااسترینبه دیگر 
 R1مقـاوم  اسـترین   rmهمچنین . تري داردطوالنی
داري بـا  حساس امـا اخـتالف معنـی   استرین کمتر از 
مطالعه نشان می نتایج این  .ندارد R2مقاوم استرین 

ــزان   ــه می ــد ک ــه   در λو  rmده ــاوم ب ــت مق جمعی
تـر از جمعیـت حسـاس     لکه اي کمآبامکتین کنه دو

  . می باشد
 هـا و بـاروري  کشرابطه بین حساسیت به حشره

مورد بررسـی قـرار گرفتـه و ثابـت      در شته سبز هلو
 50LCشده است که میانگین تولیـد نتـاج روزانـه بـا     

ــینفــی ورابطــه م 10فــن والریــت -اس ــا  ل  LC50ب
بنــابراین رابطــه بــین  .رابطــه مثبــت دارد 11متومیــل

هـا و هزینـه سـازگاري مـبهم     کشمقاومت به حشره
کــاهش در پارامترهــاي پــیش از ایــن، . )22( اســت

 Culexي جدول زندگی در شته سـبز هلـو و پشـه   
quinquefasciatus Say   مرتبط با مقاومت مبتنـی

ــر اســتراز  ــات رســیده اســت  ب ــه اثب ــتر و . )5(ب فاس
اي هاي نقطهنشان دادند که جهش )16( 12همکاران

ــأثیر  ــده مقاومــت (در جایگــاه ت ــه  Kdrاعطــا کنن ب
در شـته سـبز هلـو و مگـس     ) DDTپایرتروئیدها و 

ــابولیکی     ــت مت ــل مقاوم ــاد ژن عام ــانگی و ازدی خ
بـه ترکیبـات فسـفره آلــی و    ) 13کربوکسـیل اسـتراز  (

اثـرات مضـر    توانـد ها در شته سبز هلو مـی کاربامات
قـدمیاري و  . روي سازگاري داشـته باشـد   14چندگانه
نشان دادند که در شته سبز هلـوي  ) 19( 15همکاران

 rmمقاوم به ترکیبات فسـفره و پریمیکـارب میـزان    
کمتر از جمعیت حساس می باشد و احتمـاال کـاهش   
باروري در جمعیت مقاوم ممکن است به دلیل  تولید 

ر حسـاس شـدن مکـان    بیشتر آنزیمهاي استراز و غی
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد کـه  .  هدف باشد

                                                             
10- Esfenvalarate 
11- Methomyl 
12- Foster et al. 
13- Carboxylesterase 
14- Deleterious pleiotropic  
15- Ghadamyarii et al. 
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استراز، گلوتـاتیون  (درگیر بودن آنزیمهاي متابولیکی 
ــتم  ــفراز و سیس ــه ) 1MFOاس ترنس ــت ب در مقاوم

باعث می شود تا انرژي احتماال ) 26و  25(آبامکتین 
بیشتري براي تولید آنزیمهاي سم زدا تخصیص داده 

  . ري کاهش یابدشده و میزان بارو
-دهد که مقاومت بـه حشـره  ها نشان میگزارش

، 9، 1(ها در برخی موارد هزینـه سـازگاري دارد   کش
گونـه  ن هـیچ ااما تعدادي از محقق. )37، 27، 19، 10

هـا را  کـش هزینه سازگاري براي مقاومت به حشـره 
در حالی که تعدادي از ) 14، 12، 3(اند گزارش نکرده

هـاي مقـاوم در   است که استرین مطالعات نشان داده
هـا هزینـه   کـش مقایسه با حساس در غیـاب حشـره  

 )2( 2همکـاران  آرنـاد و . )2(تري دارنـد  سازگاري کم
کـش موفقیـت   گزارش کردند که مقاومت به حشـره 
ــا را در شپشــه آرد   ــی نره ــد مثل  Triboliumتولی

castaneum Herbst ــی ــزایش م ــداف ــا آن. ده ه
م وجـود هزینـه سـازگاري    گیري کردند که عدنتیجه

 3هاي تغییـر دهنـده  ممکن است ناشی از گزینش ژن
-یا ژن) دهدکه سازگاري افراد مقاوم را افزایش می(

گیري زمان رشد و اندازه. هاي مقاومت بی ضرر باشد
ماندن مشخص نمود که مقاومت بـه  نمو الرو و زنده

Bacillus thuringiensis Berliner   در شب پـره
و  Plodia interpunctella Hubner هنـــدي

 Leptinotarsa decemlineataسوسـک کلـرادو   
Say    در  ).30و  1 (مرتبط با هزینه سـازگاري اسـت
، کـاهش فشـار گزینشـی از    در ایـن حشـرات   نتیجه

-ها، فراوانی آلـل کشو تناوب حشره 4طریق پناهگاه
  . )1(هاي مقاوم در جمعیت را کاهش خواهد داد 

ورت گرفته براي بررسـی  هاي صبر اساس تالش
روابط بین سازگاري و سـاز و کارهـاي مقاومـت بـه     

هـا، نشـان داده شـده اسـت کـه سـاز و       کـش حشره
هاي غیـر  کارهاي مبتنی بر تولید بیش از اندازه آنزیم

                                                             
1- Mixed Function Oxidase 
2- Arnaud et al. 
3- Modifier gene 
4- Refugia 

هـاي جـدي   سمی کننده اغلب منجر بـه ناسـازگاري  
هـاي سـازگاري هنـوز    علت این هزینه. )32(شود می

بـدن   مـاالًً مـرتبط بـا وزن   نامشخص است ولـی احت 
استیل  چون مقاومت مبتنی بر استراز و ،حشره نیست

اي با این متغیر حساس هیچ رابطه کولین استراز غیر
  .)15( ندارد

-چنین گزارش شده است که برخـی از کلنـی  هم
هـاي میزبـان   هاي افراد مقاوم به سختی بـین گونـه  

کـاهش  . )13(کننـد  مختلف در آزمایشگاه حرکت می
وانایی شته هاي سبز هلوي داراي مقاومـت مبتنـی   ت

بـراي شناسـایی و پاسـخ بـه     با فعالیت باال بر استراز 
هاي مرتبط با خطرات زیست محیطی بـالقوه  محرك

هـاي داراي  طوري که شـته به. نیز گزارش شده است
و  R2(سطوح باالیی از مقاومـت مبتنـی بـر اسـتراز     

R3 ( ر دهنـده  در مقایسه با حساس به فرمون هشـدا
طور خالصه اثـرات چندگانـه   به. دهندتر پاسخ میکم

توصیف شده در باال باید تأثیر زیـادي بـر گـزینش و    
هـا داشـته   کـش هاي مقاومت به حشرهدینامیک ژن

-چنین اثراتی در غیاب فشار گزینشـی حشـره  . باشد
ها و تحت شـرایط پـر از تـنش محـیط آشـکار      کش

هاي کـد کننـده   ناین تأثیرات ناشی از ژ. خواهد شد
در مگـس سـرکه،   . هاسـت کـش مقاومت بـه حشـره  

تغییرات کیفی و کمی در ژن ساختمانی کانال سدیم 
نوع پارا با تغییرات رفتاري مرتبط شناخته شده اسـت  

)23(.  
ي چندین دلیل احتمالی بـراي تفـاوت در رابطـه   

اول . ي سـازگاري وجـود دارد  بین مقاومت و هزینـه 
ومـت تنهـا تحـت یکسـري     هـاي مقا که هزینـه این

شرایط محیطی خاص که در تنظیم آزمایشـی وجـود   
کــه اثــرات دوم ایــن ).11(شــوند نــدارد، ظــاهر مــی

مربوط ممکن است از لحـاظ   6آنتاگونیستی 5چندگانه
نتــایج . )18(لحــاظ آمــاري قابــل تشــخیص نباشــد 

ــه  ي تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه مقاومــت هزین
                                                             

5- Pleiotropy 
6- Antagonistic 
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مکـن اسـت   که جمعیت مقاوم مسازگاري دارد و این
. تـر سـازگار باشـد   نسبت بـه جمعیـت حسـاس کـم    

پارامترهاي جدول زندگی نشان داد که افـراد حامـل   
هاي مقاومت نسبت به افـراد حسـاس در حضـور    ژن

ها تر سازگارند و بین آنکش کمفشار گزینشی حشره
داري وجـود  در نرخ تولید مثل خـالص تفـاوت معنـی   

  .دارد
  

  سپاسگزاري
اده از امکانات پژوهشی این تحقیق با استف

بدین وسیله از . دانشگاه گیالن انجام شده است
وهشی دانشگاه گیالن سپاسگزاري می معاونت پژ

از جناب آقاي دکتر حسین الهیاري چنین هم. شود
زیه و تحلیل داده ها قدردانی جهت کمک در تج

. شودمی
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