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ارزيابي كارايي آفتكش گیاهي دايابون ( ،)SL 10%روی سوسک برگخوار نارون
Xanthogaleruca luteolla
2
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 .4گروه حشرهشناسي كشاورزی ،دانشكده كشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران .2 .بخش تحقيقات آفتكشها ،موسسه تحقيقات
گياهپزشكي كشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت4331/44/41 :

تاریخ پذیرش4335/5/25 :

چکیده
سوسک برگخوار نارون ،Xanthogaleruca luteolla ،از مهمترین آفت درختان نارون ميباشد كه هر ساله خسارت زیادی
به این درختان در فضای سبز شهری وارد مي كند .كنترل شيميایي از مهمترین روشهای مدیریت این آفت ميباشد كه امروزه
بهطور گستردهای استفاده ميشود .به دليل آثار زیانبار تركيبات شيميایي بر موجودات غير هدف ،دشمنان طبيعي و محيط
زیست ،استفاده از آفتكشهای گياه پایه راهكاری امن و مناسب برای كنترل این آفت به نظر ميرسد .در این پژوهش سميت
تماسي گوارشي یک حشرهكش گياهي جدید ،تحت عنوان دایابون ( ،)SL 10%تهيه شده از روغنهای گياهي ،روی الرو سن
دو ،الرو سن سه و حشره كامل سوسک برگخوار نارون مورد مطالعه قرار گرفت .در آزمایشهای مقدماتي ،غلظت  21تا 01
درصد كشندگي بر اساس فواصل لگاریتمي بدست آمد .مقادیر  LC50پس از محلولپاشي روی برگ و حشره روی الرو سن
دو ،الرو سن سه و حشره كامل به ترتيب معادل  2222 ،5451و  3320پيپيام بود .همچنين مصرف آفتكش ،خسارت وارد
شده به برگ را به ترتيب توسط الروهای سن دو ( 5111پيپيام ) ،الرو سن سه ( 2111پيپيام) و حشره كامل (1111
پيپيام) ،به ترتيب به ميزان  21درصد 11 ،درصد و  21درصد در مقایسه با شاهد كاهش داد .یافتههای این پژوهش امكان
استفاده از دایابون در مدیریت سوسک برگخوار نارون در فضای سبز شهری را نشان مي دهد.
واژههای كلیدی :خسارت ،دایابون ،درصد كشندگي ،سميت تماسي.

* مسئول مکاتبات :سعيد محرميپورmoharami@modares.ac.ir ،
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مقدمه
سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteola

فرموالسيون نانوكپسول حاوی اسانس گياه درمنه

) (Müller) (Chrysomelidae: Coleopteraیكي از آفات

 ،Artemisia sieberi Besserروی مراحل مختلف سوسک

مهم درختان نارون ميباشد كه در مراحل الروی و بالغ از

برگخوار نارون مورد بررسي قرار گرفته و

برگ های گياه ميزبان تغذیه مي كند و باعث بدشكلي تاج

فرموالسيون نانوكپسوله شده اسانس درمنه  21 ،ساعت پس

درخت و اختالالت فيزیولوژیكي مي شود .درختان آلوده

از كاربرد ،برای تخم ،الرو و حشره كامل سوسک

ضعيف شده و به سایر آفات ،عوامل بيماری زا و استرس-

برگخوار نارون ،به ترتيب برابر با  3333 ،5223و  5423پي

).(Arbab et al., 2001

پي ام بدست آمده است .در این پژوهش اثر سميت آفت

امروزه بحثهای بسياری درباره استفاده از آفت كشهای

كش جدید گياهي دایابون ( ،)SL10%تهيه شده از روغن

شيميایي وجود دارد .مهمترین خطرات این آفتكشها

گياهي كرچک ،روی الرو سن دوم ،الرو سن سوم و

اثرات سوء آنها بر اكوسيستم و سالمت انسان است

حشره كامل سوسک برگخوار نارون و خسارت وارد شده

) .(Talebi Jahromi, 2007در طول سه دهه گذشته،

توسط آفت به برگ ها در تيمار آفت كش در مقایسه با

عصارهها و تركيبات با پایه گياهي به عنوان روش جایگزین

شاهد مورد بررسي قرار گرفت .نحوه اثر این حشره كش

برای كنترل حشرات آفت مورد بررسي قرار گرفته

تماسي و بر پایه روغن گياهي مي باشد.

های محيطي حساس ميشوند

LC50

است ) .(Isman, 2006تاكنون علي رغم اهميت سوسک
برگخوار نارون در فضای سبز شهری ،مطالعات كمي

مواد و روشها

درباره اثر آفت كشهای گياهي روی آن انجام شده است.

تعیین  LC50و بررسي سمیت تماسي گوارشي آفت

در این راستا ،اثرات حشرهكشي عصاره گندواش،
 ،Artemisia annua L.عصاره آقطي،

Sambucus ebulus

 ،L.اسانس آویشن Thymus vulgaris L. ،و اسانس
اسطوخودوس  Lavandula angustifolia L.روی سوسک
برگخوار نارون بررسي شده است

(Khosravi and Jalali

 .)Sendi, 2013; Jalali Sendi et al., 2005در
بررسي ) Defago et al. (2006اثر حشرهكشي و
ضدتغذیهای عصاره برگ و ميوه گياه زیتون تلخ،
 Melia azedarach L.روی سوسک برگخوار نارون به
اثبات رسيد .این تركيب تاثير معنيداری بر كاهش تغذیه
حشره داشته است .در راستای بررسي تاثير فرموالسيونهای
گياهي روی آفات ،خواص دوركنندگي و ضد تغذیهای
نانوكپسول اسانس گياه درمنه
 )bو زنيان

(Negahban et al., 2013a,

)(Jamal et al., 2013) Carum copticum (L.

روی بيد كلم ) Plutella xylostella (L.بررسي شده است.
همچنين در بررسي ) Vahabi (2014اثرات سمي

كش دايابون روی مراحل مختلف سوسک برگخوار
نارون

الرو و حشرات كامل سوسک برگخوار نارون از درختان
نارون محدوده منطقه  3شهر تهران جمع آوری شدند و پس
از همسنسازی برای انجام آزمایشات مورد استفاده قرار
گرفتند .برای بررسي اثر سميت تماسي گوارشي آفت كش
دایابون غلظت الزم برای مرگ و مير  %51از جمعيت )(LC50

محاسبه شد .بدین منظور طي آزمایش های مقدماتي غلظت
الزم برای مرگ و مير  21و  01درصد جمعيت بدست آمد.
سپس غلظت های مختلف ما بين آن مورد استفاده قرار
گرفت .برای حشرات كامل  2-3روزه غلظتهای ،3111
 ، ppm 2111 ،5111 ،1111برای الرو سن دو ،1111
 ppm 2111 ،2111 ،5111و برای الرو سن سه ،5111
 2111 ،2111و  ppm 0111مورد بررسي قرار گرفت.
آزمایش در ظروف پتری دیش با قطر  5و ارتفاع  4/1سانتي
متر حاوی برگ نارون انجام شد .قسمتي از درب پتری به
منظور تهویه با توری پوشانده شد .آزمایش در سه تكرار و
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چهار غلظت انجام و شمارش افراد زنده و مرده پس از 21

كه در این آزمایش ها برای تيمنار شناهد از آب مقطنر اسنتفاده

ساعت مورد بررسي قرار گرفت .برای تعيين  LC50برای

شد .برگ های مورد تغذیه توسط حشره ،پنس از  21سناعت،

الرو و حشرات كامل در هر تكرار از  41حشره استفاده

جمع آوری و پس از پایان آزمایش ،سطح برگ خنورده شنده

شد ( .)Kim et al., 1999آزمایش های مورد نظر همراه با

توسط دستگاه اندازه گيری مساحت بنرگ

شاهد در شرایط دمایي  25درجه سلسيوس و رطوبت نسبي

 UT-10اندازه گيری شند (شنكل .)2در اینن روش هنر بنرگ

 25± 5درصد و شرایط نوری  42ساعت روشنایي و 0

روی دسننتگاه منتقننل و مسنناحت سننطح بننرگ سننالم و سننطح

ساعت تاریكي انجام گرفت .مقادیر  LC50برای حشرات

خننورده شننده بدسننت آمنند .داده هننا بننا اسننتفاده از نننرم

مورد آزمایش در غلظتهایي كه مرگ و مير بين  21و 01

افزار  SPSS18تجزیه آماری شدند.

درصد را داشتند با استفاده از نرم افزار  SAS 6.12و به
روش ) Finney (1971محاسبه شد .در هر تكرار حشرات
در درون ظروف پتری حاوی برگ قرار گرفتند و برگ و
حشرات داخل پتری دیش با سمپاش دستي محلول پاشي
شدند كه در هر بار محلول پاشي یک و نيم ميلي ليتر از
محلول مصرف شد .حالل مورد استفاده برای آزمایشات
آب بود .پس از گذشت  21ساعت از زمان كاربرد محلول
تعداد حشرات مرده در ظروف تيمار و شاهد شمارش
گردید .جهت اطمينان از درست بودن ارزیابيها حشرات
فوق در ظرف تميز نگهداری شدند و مجدداً  21ساعت بعد
اقدام به تعيين مرده و زنده بودن آنها شد .با توجه به اینكه
اختالفي در تعداد افراد مرده و زنده در ارزیابي اول با
ارزیابي دوم مشاهده نشد ،بنابراین شمارش افراد مرده و
زنده  21ساعت پس از تيمار انجام شد.
ارزيابي خساارت الروهاای سان دو  ،ساو و حشاره
كامل در تیمارهای دايابون

در این آزمایش در هر تكرار از  5عدد الرو سنن  3 ،2و حشنره
كامل یک روزه مورد استفاده قرار گرفنت .آزمنایش در قالنب
طرح كامال تصادفي در  1تكرار انجام شد .برگ های نارون به
صننورت تننازه از درخننت چيننده شننده و پننس از فننرو ب نردن در
محلول حاوی آفنت كنش داینابون ،بنا غلظنت 5111 ،1111و
 2111پي پي ام (به ترتينب معنادل حندود غلظنت كشننده 51
درصد از حشره كامل ،الرو سن دوم و الرو سن سوم) ،در زیر
هود قرار گرفتند تا محلول روی بنرگ خشنک شنود و سنپس
داخل ظروف در اختيار حشره قرار داده شد .الزم به ذكر اسنت

Win area meter

نتايج
تعیین  LC50و بررسي سمیت تماسي گوارشي
آفتكش دايابون

سميت تماسي گوارشي دایابون روی الرو سن دوم ،الرو
سن سوم و حشره كامل سوسک برگخوار نارون با محلول
پاشي روی سطح برگ و بدن حشره با غلظتهای مختلف
مورد ارزیابي قرار گرفت .مقدار  LC50آفت كش دایابون،
 21ساعت پس از كاربرد برای الرو سن دوم ،الرو سن سوم
و حشره كامل به ترتيب  3320 ،2222 ،5451پيپيام
بدست آمد .مقایسه حدود اطمينان  35درصد مقادیر

LC50

محاسبه شده برای الرو و حشره كامل نشان مي دهد كه
حشره كامل نسبت به الرو به طور معني داری حساس تر
مي باشد ،همچنين مقادیر  LC50آفت كش دایابون روی
حشرات كامل و الرو سوسک برگخوار نارون توسط
محاسبه سميت نسبي و شكل تجزیه پروبيت مرگ و مير الرو
و حشرات كامل سوسک برگخوار نارون توسط آفت كش

دایابون نيز نشان مي دهد حشره كامل نسبت به الرو سن دو
( 4/222برابر) و الرو سن سه ( 2/424برابر) حساستر مي
باشد ( جدول  4،2و شكل .)4مقایسه شيب خطوط پروبيت
الرو سن سه و حشره كامل نشان داد كه با هم اختالف
معني داری ندارند ).(χ2 = 0.001, df = 1, p = 0.979
همچنين مقایسه شيب خطوط پروبيت الرو سن دو و حشره
كامل

نشان داد كه با هم اختالف معني داری ندارند = (χ2

.(0.027, df = 1, p = 0.870
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. محاسبه شده برای آفت كش گياهي دایابون روی الرو و حشرات كامل سوسک برگخوار نارونLC50  مقادیر-4 جدول
Table 1. The LC50 values of botanical insecticide, Dayabon, on larvae and adults of elm leaf beetle.
PLC50 (ppm)
LC90 (ppm)
Stage
n
χ2 (df)
Slope ± SE
(95% confidence limits)
(95% confidence limits)
value
2rd instar larvae
120 2.14 (2)
0.34
6.37 ± 1.40
5154
8481
(4639 - 5635)
(7200 - 12729)
3rd instar larvae
120 0.56 (2)
0.75
7.94 ± 1.68
6272
9550
(5787 - 6747)
(8280 - 13667)
Adult
120 0.52 (2)
0.76
5.41 ± 1.14
3928
6487
(3422 - 4355)
(5619 -8688)

. آفتكش دایابون روی الرو و حشرات كامل سوسک برگخوار نارون توسط محاسبه سميت نسبيLC50  مقایسه مقادیر- 2 جدول
Table 2. Comparison of LC50 values between larvae and adults of the elm leaf beetle by relative median
potency.

2rd instar larvae(A) /Adult(B)

RMP
(LC50A / LC50B)
1.22

95% confidence limits
Lower
Upper
0.49
2.23

3rd instar larvae(A) /Adult(B)

2.12

1.29

3.89

3rd instar larvae(A) / 2rd instar larvae(B)

1.09

0.38

2.07

Stage

RMP: Relative Median Potency

. تجزیه پروبيت مرگ و مير الرو و حشرات كامل سوسک برگخوار نارون توسط آفت كش دایابون-4 شكل
Fig 1. Probit analysis of mortality in larvae and adults of Xanthogaleruca luteola treated by Dayabon.
NED refers to normalized equivalent deviation.
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ميزان  21درصد و بطور معنيداری كمتر بود

450

ارزيابي خسارت الروهای سن دو  ،سو و حشره

(t= 8.75,

).df= 38, p< 0.0001

كامل در واكنش به آفت كش دايابون

مساحت سطح برگ خورده شده توسط الروهای سن سوم

تغذیه الروهای سن دوم ،سوم و حشره كامل از برگهای

در تيمار با آفت كش نسبت به شاهد به ميزان 11درصد و

تيمار شده با آفتكش دایابون با غلظتهای 2111 ، 5111

<(t= 15.84, df= 38, p

و  1111پيپيام ،به ترتيب ،نشان دهنده كاهش چشم گير و

بطور معني داری كمتر بود

) .0.0001همچنين مساحت سطح برگ خورده شده توسط

معنيداری در خسارت وارد شده به برگ نارون ،در مقایسه

حشره كامل در تيمار با آفت كش نسبت به شاهد به ميزان

با شاهد شد .مساحت سطح برگ خورده شده توسط

=(t= 23.70, df

الروهای سن دوم در تيمار آفت كش نسبت به شاهد به

21درصد و بهطور معني داری كمتر بود
)( 38, p< 0.0001شكلهای  2و .) 3

شكل -2تصویر برگ آسيب دیده توسط الرو سن دوم سوسک برگخوار نارون در برگ تيمار شده با آفت كش دایابون در غلظت 5111
پي پي ام (سمت چپ) و شاهد آب (سمت راست) .رنگ زرد در تصویر محلهای خورده شده را نشان ميدهد.
Fig 2. Scanned image of damaged leaf by 2rd instar larvae of Xanthogaleruca luteola. Damaged leaf treated by
Dayabon at 5000 ppm (left) and control (right). Yellow color is referred to damaged area.
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شكل  -3بررسي ميزان خسارت برگ تيمار شده با آفت كش دایابون و شاهد (آب) توسط الرو سن دوم  ،سوم و حشره كامل سوسک
برگخوار نارون ** .اختالف معني دار در سطح  4درصد با استفاده از آزمون  t-studentمستقل.
Fig 3. Damaged leaf area fed by 2nd,, 3rd instar larvae and adult of Xanthogaleruca luteola when leaves
treated by water and pesticide, Dayabon. ** indicate significant differences between control and treated leaf
at 1% level independent t-student test.
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بحث

روی سایر آفات ،ميزان  LC50این آفتكش روی شته

در این پژوهش اثر سميت تماسي و گوارشي آفت

مومي كلم ) 25/41 ،Brevicoryne brassicae (L.پيپيام

كش دایابون روی مراحل زیستي سوسک برگخوار نارون

به دست آمد ) (Rezaeian et al., 2015كه نشان ميدهد

مورد بررسي قرار گرفت .در آزمایش زیست سنجي به

سوسک برگخوار نارون نسبت به آفات مكنده مانند شته

علت محدودیت در همسنسازی حشرات مورد آزمایش از

تحمل باالتری دارد.

چهار غلظت استفاده شد و در محاسبه مقادیر  LC50ميزان
 p-valueبزرگتر از  1/4بدست آمد كه نشان دهنده عدم
هتروژنيتي و نيز دقت آزمایشها مي باشد.
بر اساس نتایج به دست آمده ،مرحله حشره كامل نسبت به
الروهای سن دوم و سوم بيشترین حساسيت را به آفتكش
دایابون داشت .ميتوان علت حساستر بودن حشرات كامل
به دایابون را به بزرگتر بودن جثه ،بيشتر بودن تحرک و
تغذیه آنها نسبت به مراحل دیگر زیستي حشره نسبت داد.
در بررسي اثر حشرهكشي عصاره گندواش و آقطي ،روی
سوسک برگخوار نارون در غلظتهای  5 ،4و  41درصد
در شرایط آزمایشگاهي ،روی الرو سن یک تاثير باالیي
داشته است اما كمترین تاثير را روی الروهای سن سوم
مشاهده شده است ) .(Jalali Sendi et al., 2005در بررسي
اثر عصاره اتانولي برگ های گياه  Daphne gnidiumروی
مرگ و مير الرو سوسک برگخوار نارون در غلظتهای
 1/2 ، 1/4و  1/3درصد در شرایط آزمایشگاهي ،به ترتيب
 23 ،21 ،22درصد تلفات مشاهده شده است ( Maistrello

نتایج این تحقيق نشان ميدهد كه تغذیه حشرات از برگ-
های تيمار شده با محلول آفتكش ،موجب كاهش
خسارت وارد شده به برگها ميشود .كاهش خسارت مي-
تواند ناشي از دو علت باشد .علت اول این كه تركيبات
موجود در آفتكش به دليل وجود خاصيت بازدارندگي
تغذیه ميتواند موجب كاهش تغذیه شود .دليل دیگر مي-
تواند به خاطر خواص سمي تركيبات موجود در آفتكش
باشد .در این صورت حشره ممكن است به دليل سميت
پس از تغذیه ضعيف شده و امكان تغذیه بيشتر را نداشته
باشد .برای اثبات این دو مدعا آزمایشهای جداگانه ای
الزم است تا طراحي و اجرا شود .در بررسي

Vahabi

) (2014در آزمایشي مشابه ،جهت ارزیابي خسارت وارد
شده به برگ ها ،فرموالسيون نانوكپسول اسانس درمنه در
غلظت  3111پيپيام به طور معنيداری سبب كاهش
خسارت وارد شده به برگ توسط الروهای سن دو و سه
سوسک برگخوار نارون در مقایسه با شاهد شد.

 .)et al., 2005همچنين  LC50فرموالسيون نانوكپسوله شده

با توجه به این كه دایابون تاثير قابل قبولي در كنترل الرو و

اسانس درمنه 21 ،ساعت پس از كاربرد ،برای تخم ،الرو و

حشرات كامل سوسک برگخوار نارون داشته است ،لذا

حشره كامل سوسک برگخوار نارون ،به ترتيب برابر با

پيشنهاد ميشود كه مطالعات بيشتری برای جایگزین كردن

( Vahabi,

دایابون به عنوان یک آفتكش گياهي سالم به جای سموم

 )2014كه یافتههای این پژوهش حاكي از سميت قابل قبول

شيميایي برای مدیریت این آفت در فضای سبز شهری انجام

آفتكش دایابون نسبت به سایر آفتكشهای گياهي مي

شود.

 3333 ،5223و  5423پيپيام بدست آمد

باشد .همچنين در زمينه بررسي تاثير آفتكش دایابون
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Abstract
The elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteolla, is the most important pest of elm trees, which
causes severe damages every year. Chemical control is used as one of the most important methods
of management of the pest extensively. Due to the deleterious effects of chemical pesticides on
non-target organisms, beneficial insects and the environment, the use of botanical pesticides would
be a safe and suitable method for the pest control. In this study, the contact and feeding toxicity of
a new botanical pesticide, named Dayabon (SL10%), was evaluated on the 2nd instar larvae, 3rd
instar larvae and adults. A preliminary experiment was conducted to estimate concentrations to
cause 20 and 80 percent mortality. The bioassay was designed to determine LC50 values of 24 h post
treatments. LC50 of Dayabon was estimated to be 5154, 6272 and 3928 ppm, after spraying (leaf
and insect) on the 2nd instar larvae, 3rd instar larvae and adults, respectively. Treatment of leaves
caused 20%, 40% and 60% damage reduction in the 2nd, 3rd instar larvae and adults compared with
control at 5000, 6000 and 4000 ppm, respectively. Findings of this study indicated the possibility of
practical use of Dayabon in management of elm leaf beetle in urban landscape.
Key words: damage, dayabon, mortality percentage, contact toxicity.
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