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  چکیده
هم رز در ایران بـه  و از جمله آفات م اي دنیارین آفات گلخانهتمیکی از مه ،Trialeurodes vaporariorum (Westwood) ،گلخانه سفید بالک

اي رز بـا اسـتفاده از دو روش   بالک گلخانـه  ها در امر کنترل تلفیقی این آفت، در این مطالعه امکان کنترل سفیدبا توجه به اهمیت روغن .رودشمار می
کرت آزمایشـی و   4بلوك با  3، مارتی 20با  هاي کامل تصادفیدر قالب بلوك ايهاي رایج در شرایط گلخانهکشها و حشرهشامل مقایسه تلفات روغن

سـنجی   هاي چریش، سیتووت و ولک روي مراحل پورگی دوم تا چهارم و مرحله حشره بالغ این آفت انجام گرفت. زیستهمچنین زیست سنجی روغن
سـنجی از قفـس    رد شد. در زیسـت ها و نرخ سینرژیستی هر سه روغن روي دلتامترین و بپروفزین برآودلتامترین روي حشره بالغ و بپروفزین روي پوره

ها و حشره بالغ استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تلفات روغن 30پوره و همچنین  30شفاف پالستیکی حاوي سه برگچه متصل به بوته و محتوي 
بود که به  دلتامترین ml/L5/0 راه محلولهم ml/L 1دانه چریش روغنها استفاده از مخلوط کنترل سفید بالک بالغ و پوره ها، بهترین تیمار درکشحشره

هاي چریش، سـیتووت و  مخلوط دلتامترین با روغن Lc50سنجی نشان داد که  درصد تلفات شد. نتایج حاصل از زیست 79/90و  72/91ترتیب منجر به 
هاي چریش، سیتووت و ولک روي دلتامترین در باشد. نرخ سینرژیستی روغنام میپیپی 07/639و  51/290، 55/417ولک براي حشره بالغ به ترتیب با 
ها در مخلوط با سیتووت ترین اثر سینرژیستی محلول بپروفزین در کنترل پورهبرآورد گردید. بیش 56/2و  45/5، 62/3 مرگ و میر حشرات بالغ به ترتیب

هـاي  بپروفزین مخلوط با روغن Lc50ده گردید. همچنین مشاه 55/3و  86/4 24/7 هاي چریش و ولک به ترتیب با نرخ سینرژیستیو بعد از آن روغن
هاي ثبت شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه مخلوط روغنام پیپی 56/559و  32/177، 26/217ها به ترتیب چریش، سیتووت و ولک براي پوره

هـا در قالـب کنتـرل    هاي مذکور با بپروفزین براي کنترل پورهنسیتووت، چریش یا ولک با دلتامترین براي کنترل شیمیایی حشرات بالغ و مخلوط روغ
  تلفیقی این آفت قابل توصیه است.

  
  هاها، سفید بالک گلخانه، رز، روغنکشاثر سینرژیستی، آفت هاي کلیدي:واژه

  
    ٤ ٣  ٢ 1 مقدمه

ترین گیاهان در بخـش صـنعت گـل و    رز به عنوان یکی از مهم
فضاي  درآن زیر کشت رود که سطح ار میگیاهان زینتی ایران به شم
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 ،از ایـن میــزان ســطح زیرکشــت باشــد و مــیمتـر مربــع   4182184
  ). 1(است  شاخه گل رز در کشور تولید شده 270474115

ــه ــفید بالـــک گلخانـ  Trialeurodes vaporariorum،سـ
(Westwood)گل و گیاهان زینتی به ویـژه  ین آفات ترمهم ، یکی از

 شود. این آفت داراي انتشار جهانی بـوده محسوب میژربرا و رز براي 
). این 1نماید (فراوانی را به گیاهان زینتی وارد میخسارت سالیانه که 

ها شده و آفت با تغذیه از شیره گیاهی میزبان باعث ضعیف شدن بوته
و باعث کاهش شدید ارزش  با ترشح عسلک باعث جلب گرد و خاك

  ).14گردد (هاي شاخه بریده میاقتصادي گل
، )11و  23(هاي مختلفی شامل کنتـرل بیولوژیـک   تاکنون روش
) براي مبارزه با این 17 و 2 ،7(و کنترل رفتاري  )9(کنترل شیمیایی 

آفت استفاده شده است. امروزه در نتیجه گسترش تولیـد محصـوالت   

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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به آفت مهمـی   T. vaporariorumاي ک گلخانهبالاي، سفیدگلخانه
اي تبدیل شده است. به منظور حفظ عملکـرد و  هاي گلخانهدر کشت

، بـوپروفزین ها شـامل  کشکیفیت محصوالت، طیف وسیعی از حشره
). مصـرف  20 و 19اشاره کـرد (  فناسپیرومسیو  دلتامترین، پریدابن

هاي روي جمعیت گزینشی نیرومندي را کش، فشارمتوالی سموم آفت
ها ایجاد کرده است و سبب ایجـاد مقاومـت، تسـریع رشـد     بالکسفید

). 17اي شـده اسـت (  جمعیت و افزایش باروري سفید بالـک گلخانـه  
هاي اخیر این آفت در اثر استفاده مداوم و غیر اصولی همچنین در سال

حالت طغیانی پیدا کرده است و امکان به وجود آمدن نژادهاي مقـاوم  
  هاي غیر اصولی بوجود آمده است.  ن آفت در اثر سم پاشیای

امروزه با توجه به پیامدهاي ناگوار ناشی از کاربرد سموم شیمیایی، 
پژوهشگران به دنبال یافتن ترکیبات سازگار بـا محـیط زیسـت و یـا     

خطـر بـراي   کش هستند. از ترکیبـات کـم  کاهش مصرف سموم آفت
توانند به گیاهی اشاره نمود که میهاي توان به روغنمحیط زیست می

کـش مـورد اسـتفاده قـرار     تنهایی و به صورت مخلوط با سموم آفـت 
ها منحصراً به تماس مستقیم وابسته است و لذا تنهـا  اثر روغنگیرند. 

گیرنـد از   ها قرار مـی که مستقیماً در معرض آن را ییها حشرات و کنه
ها بـه  کشوالسیون آفتها به طور معمول در فرمروغن برند. بین می

ایـن چسـبیدن و    ؛شـوند  کننده و چسباننده اسـتفاده مـی  عنوان پخش
هـا در مقابـل   شود که آفـت کـش   ها در آب باعث میحاللیت کم آن

افـزودن   هوازدگی، شبنم زیاد و بارندگی و یا آبیاري مقاومت نماینـد. 
 محلها قبل از رسیدن به ها باعث کاهش تبخیر سموم از نازلروغن
ها با پوشاندن گیاه با یک الیه نـازك  روغنهمچنین  گردد. می هدف

 ).8( شوند مینیز ها از قارچ رخیهیدروکربنی، باعث جلوگیري از رشد ب
صورت تماسی از ه ها را بهاي آن و تخم ها، سفید بالکها ها کنهروغن

 هـاي شـکارگر و حشـرات مفیـد    در صورتی که کنه ).8( برند بین می
بـه کـار   در زمان معینـی   هاروغنداشته باشند و وتاه مدتی فعالیت ک

ان و گراگرچه شکار آید، وارد نمی آنهاضربه شدیدي به جمعیت بروند 
پاشی قرار گیرند، مانند هایی که مستقیماً در معرض روغن وئیدیا پارازیت

صـحیح  بـا مـدیریت   لذا  ).8(د گیرنها قرار میثیر روغنأتحت ت آفات
ها بر روي موجودات غیر هـدف  اثرات سوء آن ،هاغنزمان مصرف رو

  . )6( یابدمیزنبور عسل کاهش  و گرهاي شکار کنهنظیر 
 سـوپر اویـل  و  روغـن ولـک  ، سیتووتها رایج شامل روغناغلب 

و سـفید  هـا    کنـه  ،هـا  هاي شپشـک  گونه ی رويطیف اثر وسیع داراي
از  برخیها و  هها، شت ها روي تخم کنهروغن). 12و  8ها هستند (بالک
تاکنون در مورد آفـاتی کـه بـه وسـیله     . )8(هستند  ثرؤم ها نیز پروانه
نشـده اسـت.    انـد هیچگونـه مقـاومتی مشـاهده    ها کنترل شدهروغن

 روغـن ، ستفاده از روغن چوب صندل) مشاهده نمود که ا3(گروسکی 
 استثر ؤدر پیش آگاهی سفید بالک گلخانه م نعنا، روغن کریپ فروت

روي هـاي گیـاهی   در روغـن  آرماتیکیا  مواد معطرجود تفاوت وو با 
ترکیبـات  ها به ترتیـب  در تلهبالغین ر شکاچسبنده  رنگ هاي زردتله

درصد نسبت به شاهد  09/333و  20/483  ،64/487به میزان  مذکور
ماده بـا بقایـاي    سفید بالکماس همچنین اگرچه ت .پیدا کردافزایش 

میـر   و مـرگ افـزایش  سـبب   سـاعت  48 تا 24عصاره چریش بعد از 
 ،21(گذاري این آفـت گردیـد   باعث کاهش نرخ تخمحشرات نشد اما 

  ).20و  17
هـا بخصـوص   این احتمال وجـود دارد کـه بـا اسـتفاده از روغـن     

ها با برخی از ترکیبات کم هاي گیاهی و به ویژه مخلوط روغن روغن
ورد و از میـزان  اي را تحت کنتـرل درآ خطر بتوان سفید بالک گلخانه

بـا  مصرف ترکیبات شیمیایی کاست. به همین منظور در این مطالعـه  
امکـان اسـتفاده از   و در امـر صـنعت گـل کشـور     رز  اهمیتتوجه به 

ترکیبات سازگار با محیط زیست در کنترل این آفت، اثرات ترکیبـات  
هاي چریش، سیتووت و ولک، و همچنین سـموم  روغنی شامل روغن

ر کنترل این آفت نظیـر بپروفـزین و دلتـامترین بـر     آفت کش رایج د
ها مورد مطالعه قرار گرفـت. اثـر سینرژیسـتی و زیسـت     کشندگی آن

  ها روي مراحل پورگی و بلوغ سفید بالک بررسی شد.سنجی آن
  

    هامواد و روش
 ,N, 50° 29' E '53 °33(این مطالعـه در شهرسـتان محـالت    

1622 asl( انجام شد.  1393سال  ردادهاي تیر و مو در طی ماه  
بررسی اثر ترکیبات مختلف بر میزان تلفات سـفید   -

ابتدا به منظور بررسی اثر تیمارهاي مختلـف بـر روي تلفـات    بالک: 
ــک  ,Trialeurodes vaporariorum (Westwood))ســفید بال

(Hem.: Aleyrodidae)   عـدد رز رقـم آپلـو    2880حـدود (Rosa 
hybrid  Apollo) ـ در اوزایـی  و جهت ریشهگیري مهلدر پاییز ق ل ای

اي به طول یک متر و با فاصـله  ي با بافت ماسههاکرتدر فروردین 
دار شـدن  متري از یکدیگر کاشـته شـدند. پـس از ریشـه    سانتی 100
ها اثر ترکیبات مختلف بر میزان تلفات در گلخانه فلزي با پوشش  قلمه

حاوي آزمایشی هاي کرت). 1بررسی شد (جدول  UVپالستیکی ضد 
جـدا  از هم مش  200 با اندازيهاي بوسیله توريبودند که بوته رز  9

  شده بودند. 
هاي رز، ایتدا اقدام بـه تعیـین   بالک از بوتهآوري سفیدبعد از جمع

آوري شده بر روي رز رقـم آپلـو   گونه حشره شد، سپس حشرات جمع
اع تقریبـی  پرورش داده شد. هر بوته رز در سن یک سالگی و به ارتفـ 

هـا بـراي   برگـی درون کـرت   25متري و حدوداً در مرحلـه  سانتی 30
سنجی به ها براي آزمون زیستمقایسه میانگین و همچنین در گلدان

پوره سفید بالک سن دوم تا چهارم  200طور مصنوعی با تعداد تقریبی 
به ازاي یک برگ (پنج برگچه) آلوده شدند. پس از گذشت چهارده روز 

شـد و روي   تهیـه  1دگی، ترکیبات مختلف بـر اسـاس جـدول    از آلو
اي هـ پاشـی کـرت  در طـی محلـول  . شد یپاش هاي آلوده محلول بوته

  متر مربع از یکدیگر مجزا شدند.  سانتی 200آزمایشی با پالستیک 
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 ترکیبات استفاده شده در کنترل سفید بالک رز غلظت و -1جدول 

Table 1- The concentrations of compounds used in controlling whitefly Rose 
  )ml/L 5/0( ولک روغن -1

1- Volk oil (0.5 ml/L) 
  )ml/L 1( روغن ولک -2

2- Volk oil (1 ml/L) 
  )ml/L 5/0( با دلتامترین) ml/L 5/0(روغن ولک  -3

3- Volk oil (0.5 ml/L) with deltamethrin (0.5 ml/L) 
  )ml/L 5/0( روغن سوپر اویل -4

4- Super oil (0.5 ml/L) 
  )ml/L 5/0( با دلتامترین) ml/L 5/0( روغن سوپر اویل -5

5- Super oil (0.5 ml/L) with deltamethrin (0.5 ml/L) 
  )ml/L 25/0( روغن سیتووت -6

6- Citowett oil (0.25 ml/L) 
  )ml/L 5/0( روغن سیتووت -7

7- Citowett oil (0.5 ml/L) 
  )ml/L 5/0( با دلتامترین )ml/L/25( یتووتروغن س -8

8- Citowett oil (0.25 ml/L) with deltamethrin (0.5 ml/L) 
 )ml/L 5/0( با دلتامترین) ml/L 5/0( سیتووت روغن -9

9- Citowett oil (0.5 ml/L) with deltamethrin (0.5 ml/L) 
  )ml/L 25/0( روغن دانه چریش -10

10- Neem oil (0.25 ml/L)  

  )ml/L 5/0( روغن دانه چریش -11
11- Neem oil (0.5 ml/L) 

  )ml/L 1( روغن دانه چریش -12
12- Neem oil (1 ml/L) 

 )ml/L 5/0( با دلتامترین) ml/L 25/0( روغن دانه چریش -13
13- Neem oil (0.25 ml/L) with deltamethrin (0.5 ml/L) 

 دلتامترین ml/L 5/0با  ml/L 5/0روغن دانه چریش  -14
14- Neem oil (0.5 ml/L) with deltamethrin (0.5 ml/L)  

 )ml/L 5/0( با دلتامترین) ml/L 1( روغن دانه چریش -15
15- Neem oil (1 ml/L) with deltamethrin (0.5 ml/L)  

  )ml/L 5/0( دلتامترین -16
16- deltamethrin (0.5 ml/L) 

  )ml/L 1(بوپروفزین  -17
17- buprofezin (1 ml/L) 

  )ml/L 5/0( پریدابن -18
18- pyridaben (0.5 ml/L) 

 ) ml/L 5/0(فن اسپرومسی  -19
19- spiromesifen (0.5 ml/L) 

 شاهد، آب پاشی -20
20- control, water   

  
ــامل     ــذکور ش ــات م ــیون ترکیب ــت فرموالس ــر اس ــه ذک الزم ب

deltamethrin (Decis®)Ec 2.5%    سـاخت شـرکت آریـا شـیمی ، 
، ®Sc 40% and Ec 10%  )buprofezin (Applaud(ایــران)؛

شـرکت کیـان    ،Supper oil 80%شرکت دلتا پارس نهـاد (ایـران)؛   
ــران)؛  ــان)؛  spiromesifen(Oberon®)24%(ای ــایر (آلم ــرکت ب ، ش

Neem oil 99%،   پژوهشکده گـل و گیاهـان زینتـی    تولید شده در
ــران)؛ (  Citowett®(akylarylpolyglyglycol etherمحــالت (ای

ــرکت ، 100% ــان)؛  BASFش  volk supreme oil(%90(آلم
(Volk®،   شـرکت کیـان (ایــران)؛pyridaben (Sanmite®) 2%  

  (ایران) و آب بودند.  شرکت بازرگان کاال
جهت بررسی تیمارهاي مذکور بر روي تراکم مراحل ثابت سـفید  

شفیره  بالک شامل پوره سن دوم، پوره سن سوم و پوره سن چهارم یا
)N2-N4 متري از بـاالي  سانتی 25و  20-15) سه برگچه از ارتفاعات

بوته به سمت پایین هر بوته جدا و درون کیسـه پالسـتیکی گذاشـته    
شدند و بالفاصله براي شـمارش بـه آزمایشـگاه منتقـل شـدند و بـا       

برابر یک روز قبـل و هفـت روز    10استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی 
عداد مراحل ثابت حشره فقـط در پشـت سـه برگچـه     بعد از تیمارها ت

  شمارش و یاداشت گردید. 
ها، سه برگچـه از  همچنین براي شمارش حشرات بالغ سفید بالک

قسمت باالیی بوته انتخاب گردید. زیـرا حشـرات بـالغ سـفید بالـک      
-هاي جوان که به رنگ قرمز متمایل به زرد هستند را براي تخم برگ

هـاي  ترین تجمع حشـره بـالغ در بـرگ   بیش دهد وگذاري ترجیح می

هاي باالیی بوته، جوان است. بنابراین به صورت تصادفی از میان برگ
سه برگچه انتخاب شد و بدون آنکه از بوته جدا شود و با آرامی بدون 

برابـر سـفید    10تحریک حشرات به پرواز با لوپ دستی با بزرگنمایی 
بل و هفـت روز بعـد از تیمـار    ها یک روز قبالک بالغ در پشت برگچه

  شمارش شد. 
اي سنجی درون گلخانـه شیشـه   آزمایش زیست سنجی: زیست

مربع روي رزهاي گلدانی رقم آپلو یک ساله آلوده  متر 10×10به ابعاد 
 400اي اجرا شد. به این منظور ابتدا حدود شده به سفید بالک گلخانه

متر براي آزمایش نتیسا 25هاي به قطر دار درون گلداني ریشهقلمه
آزمایش بـراي پـنج    ها درعدد آن 350سنجی کاشته شد که از  زیست

غلظت از هر تیمار استفاده گردید. هر تیمار شامل پـنج گلـدان و هـر    
اي بـود.  ي واجد یک برگ سه تا پنج برگچـه گلدان شامل یک قفسه

 150عدد و براي هر تیمار  30تعداد حشرات (بالغ یا پوره) در هر قفس 
هـاي الزم بـراي   ي غلظـت عدد در نظر گرفته شد. تعیـین محـدوده  

) انجام گرفت. از 13سنجی بر اساس روش رابرتسون و پرسلر (زیست
براي محاسبه نسبت } SR=(Lc50A +Lc50B)/Lc50(A+B){رابطه 

 ) دو ترکیب مخلوط اسـتفاده شـد  Synergistic Ratioسینرژیستی (
 Lc25Bو  Lc25Aســتی ابتــدا   ). بــراي تعیــین اثــرات سینرژی  19(

 Lc50هاي مورد نظر را محاسبه شد و با هـم جمـع گردیـد و     مخلوط

(AB)   اولیه برآرود شد و نسبت هر کدام از ترکیبات محاسبه و بـراي
همچنین  .دو غلظت باال و دو غلظت پایین نیز این مقدار محاسبه شد

Lc50 (A+B) به و برآورد ها محاسبعد از تیمار سفید بالک بالغ و پوره
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  نهایی انجام شد.
-هاي موجود روي برگسنجی، ابتدا پوره به منظور مطالعه زیست

عدد  30اي وسط گیاه که هر برگ آن حاوي بیش از هاي پنج برگچه
مراحل ثابت سفید بالک (پوره سن دوم تا پوره سن چهارم یـا شـفیره   

N2-N4روي سه ها ) بود، انتخاب شد و در صورتی که جمع تعداد پوره
رسید از چهار یا پنج برگچه استفاده شد. سپس عدد نمی 30برگچه به 

عدد پوره روي برگچه با ماژیک قرمز غیر پاك شونده  30اطراف تعداد 
گذاري شد. به منظور حذف تخم، الرو و یا حشرات بالغ اضافی عالمت

آوري ) جمع0-10موي نرم (ها با قلمروي سطح باالیی و پایینی برگ
هاي اضافی از روي برگ به آرامی بـا قیچـی   ند. همچنین برگچهشد

هـاي  ها با چسـب مسـدود گردیـد. برگچـه    حذف شد و شکاف قفس
) به مدت پنج ثانیه فرو برده 1هاي جدول (انتخاب شده درون غلظت

وري و پس از خشک شدن شدند و پس از گذشت یک ساعت از غوطه
اي مصــرف اســتوانههــا (لیــوان یکبــار محلــول ســمی، درون قفــس

متر کـه  متر و ارتفاع هشت سانتیپالستیکی شفاف به قطر پنج سانتی
) مش محصور شده بود 200ها با توري درب آناز بغل شکاف داده و 

  ها با چسب مسدود شد. قرار داده شد و دوباره شکاف قفس
هـاي سـفید بالـک درون یـک ظـرف      هـاي حـاوي شـفیره   برگ

ساعت  24متري به مدت سانتی 20×20×20پالستیکی بزرگ به ابعاد 
هـاي بـالغ یـک روزه بـا     در دماي اتاق نگهداري شد و سـفید بالـک  
آوري شـدند. از ایـن سـفید    اسپیراتور کوچک دستی جداسازي و جمـع 

هـاي پالسـتیکی   هاي یـک روزه بـراي رهاسـازي درون قفـس    بالک
آزمــایش حــاوي بــرگ متصــل بــه بوتــه اســتفاده شــد. بــه منظــور  

متـري از  سـانتی  4×2هاي به ابعـاد  نجی حشرات بالغ برگچهس زیست
ثانیه درون  5باالي بوته و عاري از الرو و پوره انتخاب شد و به مدت 

ور گردید و پس از گذشت یک سـاعت از آزمـایش و   ها غوطهمحلول
سـفید   30ها تعیبه شدند. ها درون قفسها، برگخشک شدن محلول

ها با اسپیراتور دستی رهاسازي شـد و  بالک بالغ یک روزه درون قفس
حشـره   30براي هر غلظت پنج قفس حاوي سه برگچه که محتـوي  

حشره براي هر غلظت روي پنج گلدان در نظـر   150بالغ بودند، جمعاً 
  .گردید ها با چسب مسدودگرفته شد. سپس شکاف قفس

هاي واجد برگ حاوي حشـره بـالغ از   یک روز پس از تیمار قفس
و به آزمایشگاه منتقـل شـدند و بـا استریومیکروسـکوپ بـا       بوته جدا

برابر تعداد حشرات مرده و زنده شمارش و یادداشـت   100بزرگنمایی 
ها از بوته جدا نشده ها برگد. ولی براي سنجش مرگ و میر پورهگردی

و درون یک لیوان شفاف پالستیکی که به صورت مسدود شـده بـود   
پوره از  30هاي حاوي از تیمار، لیوان قفس قرار گرفتند یک هفته بعد

بوته جدا شده و براي شمارش تلفات به آزمایشگاه منتقل شـدند و بـا   
هـاي  برابر واکاوي شـد. پـوره   100استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی 

هاي باز شـده و یـا   سیاه شده و خشکیده را به عنوان مرده ولی شفیره
 اب شد.دار به عنوان زنده حسهاي سالم آبپوره

  هاتجزیه و تحلیل داده
، هفت و چهارده روز بعد از تعداد تلفات، یک روز قبل و یک، سه 

برداري شد اما با توجه به اینکه تغییر محسوسی پاشی، یاداشتمحلول
آوري شده یک هاي جمعشد، فقط دادهدر تعداد مراحل ثابت دیده نمی

ها گرفت. بنابراین داده مورد ارزیابی قرار هفته پس از تیمارهاي مذکور
مراحـل  شـمارش  یک روز قبل و هفت روز بعد از تیمار شمارش شـد.  

رش حشره بالغ قبـل و  سفید بالک و شما ثابت شفیره زنده و باز نشده
هـاي کامـل   طـرح در قالـب بلـوك    د.یپاشی انجام گردبعد از محلول

ن از شد. پس اطمینـا اجرا بلوك و چهار تکرار  3، تیمار 20تصادفی با 
ها، درصد تلفات با فرمول هندرسون تیلیتون بـرآورد  نرمال بودن داده

) SAS )15گردید. واریانس تیمارهاي آزمایش با استفاده از نرم افـزار  
دار میان تیمارها، برازش شدند. همچنین در صورت وجود تفاوت معنی

 بندي شدند. با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن گروه
  
  نتایج
یج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثـر تیمارهـاي مختلـف    نتا

) روي سفید بالک بالغ با شاهد در سطح احتمال یک درصد 1(جدول 
تیمارهاي  .(F19,38=32.12; P=0.0001; c.v.=7.59)دار شدند معنی

هر دو با ) 1و  4و روغن ولک (به ترتیب تیمارهاي ویل اروغن سوپر 
درصد بعد از  58/59و  81/54با تلفات  ، به ترتیب،ml/L5/0 غلظت 

تـرین تلفـات را در میـان    درصـد کـم   58/14پاشی با تلفات آب تیمار
روغن دانه چریش ). تیمار 2هاي بررسی شده نشان دادند (جدول  تیمار

1 ml/L 5/0 ml/L ترین اثر را درصد بیش 72/91با تلفات  دلتامترین
، 15مچنـین پـس از تیمـار    ). ه15روي حشرات بالغ نشان داد (تیمار 

 دلتامترین ml/L 5/0مخلوط با  ml/L 5/0سیتووت  تیمارهاي روغن
ــار  ــار 9(تیم ــیتووت ) و تیم ــن س ــا  25/0روغ ــوط ب  ml/L 5/0مخل

درصـد   48/88و  41/91) به ترتیب با مرگ و میر 8(تیمار  دلتامترین
  ).  2ترین میزان مرگ و میر را نشان دادند (جدول بیش

هاي سفید بالک با شاهد از تیمارهاي مختلف روي پورهنتایج حاصل 
 ;F19,38=30.25; p=0.0001)دار بوددر سطح احتمال یک درصد معنی

c.v.=9.05)  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تیمـار  2(جدول .(
هاي سفید بالک دارنـد   داري بر روي مرگ و میر پورهمختلف تأثیر معنی

 دلتـامترین  ml/L 5/0با  ml/L 1دانه چریش  روغن). مخلوط 2(جدول 
و  79/90) به ترتیب با 17(تیمار  ml/L 1) (آپلود) و بوپروفزین 15(تیمار 

ها ترین تأثیر روي سفید بالک بالغ و پورهدرصد مرگ و میر بیش 29/89
 25/0روغـن سـیتووت   ). همچنین تیمارهاي 2داشت نشان دادند (جدول 

ml/L 5/0ولک  و روغن ml/L   بـه ترتیـب بـا    1و  6(به ترتیب تیمـار (
درصد مرگ و میر روي مراحل پورگی سفید بالک، پس  90/49و  73/43

ترین اثر را بر روي مرگ و میر درصد تلفات، کم 16/11از تیمار شاهد با 
  مراحل پورگی این آفت نشان دادند.
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 مختلف سفید بالک خطاي معیار) تیمارهاي مختلف روي مراحل  ±درصد تلفات ( -2 جدول

Table 2- Mortality percentage (± standard error) of different treatments on different stages of whitefly  
درصد مرگ و میر 

  دوره پورگی
%MR N2-N4 

  تیمارها
Treatments  

درصد مرگ و میر 
  دوره پورگی

%MR N2-N4 

  تیمارها
Treatments  

درصد مرگ و میر 
  حشره بالغ

 %MR Adult  

  تیمارها
Treatments  

درصد مرگ و 
  میر حشره بالغ

 %MR Adult  

  تیمارها
Treatments 

59.34±0.12h  T11  49.90±0.08hi  T1 69.60±0.15f  T11  59.58±0.08ij T1 
64.98±0.10g  T12  54.77±0.14hi  T2 72.09±0.12e  T12  62.37±0.07hij  T2 

82.07±0.13abc  T13  67.36±0.15f  T3 85.99±0.11ab  T13  73.79±0.12d  T3 
85.47±0.11ab  T14  72.05±0.08de  T4 86.79±0.11ab  T14  54.81±0.11j  T4 
90.79±0.14a  T15  77.67±0.10cd  T5 91.72±0.14a  T15  80.98±0.14c  T5 
85.98±0.09ab  T16  43.73±0.12i  T6  83.91±0.09abc  T16  61.92±0.08hij  T6  
89.29±0.12ab  T17  51.53±0.08hi  T7  81.83±0.1abc  T17  75.77±0.18c  T7  
80.32±0.15abc  T18  74.44±0.07de  T8  82.84±0.09abc  T18  88.48±0.16ab  T8  
78.22±0.10cd  T19  80.30±0.11abc T9  64.02±0.11g  T19  91.41±0.15ab T9  
11.16±0.14h  T20  50.26±0.14hi  T10  14.58±0.12k  T20  63.38±0.09hij  T10  

 داري هستنددرصد فاقد تفاوت معنیاي حروف مشابه درون هر ستون که داراي حروف مشترك، در سطح احتمال یک هایی دارمیانگین
Means with same letters within each column do not vary significantly (P < 0.01, Duncan's test)  

 
سنجی حشـرات بـالغ   در زیست Lc50ترین میزان ترین و بیشکم

هـاي سـیتووت+دلتامترین و روغـن ولـک بـه      براي تیمار سفید بالک
ام. ثبـت گردیـد. همچنـین    پـی پـی  83/1074و  51/290ترتیبب بـا  

هاي چریش، سیتووت و ولک به همراه دلتـامترین  هنگامی که روغن
استفاده شد حالت سینرژیستی در کنترل حشرات بالغ این آفت اتفـاق  

هـاي مـذکور و   رکیـب روغـن  که اثر سینرژیستی براي تافتاد در حالی
تـرین و  ). کـم 3بپروفزین براي حشرات بـالغ مشـاهد نشـد (جـدول     

سنجی مراحل پورگی سفید بالک بـه  در زیست Lc50ترین میزان  بیش
و  32/177هاي سیتووت+بپروفزین و روغن ولـک بـا   ترتیب در تیمار

هاي چریش، سیتووت و ولک مشاهده شد. زمانی که روغن 08/1391
هاي ه بپروفزین استفاده شد حالت سینرژیستی در کنترل پورهبه همرا

هـاي  سفید بالک رخ داد در صورتی که تشدید اثر براي ترکیب روغن
 ). 3ها مشاهد نشد (جدول مذکور و دلتامترین براي پوره

  
  بحث

با توجه نتایج حاصل از این مطالعه مؤثرترین تیمار براي کنتـرل  
 ml/L 5/0مخلـوط بـا    ml/L 5/0ت سـیتوو  بالک تیمار روغن سفید

 دلتامترین ml/L 5/0با  ml/L 1روغن دانه چریش و تیمار  دلتامترین
) قرار دارند؛ اگرچه در طول آزمـایش  a(بودند که هر دو در گروه اول 

هاي دیگري نیز، جمعیت سفید بالک بالغ را کاهش دادنـد و بـا   تیمار
روغن دانه  همچنین تیمارداري نشان دادند. تیمار شاهد، اختالف معنی

تـرین تـأثیر را روي   بـیش  دلتـامترین  ml/L 5/0بـا   ml/L 1چریش 
میر پوره سفید بالک داشت که احتماالً وجود روغـن بـه همـراه    ومرگ

دلتامترین باعث تشدید اثر دلتامترین شده است که نتیجه این مطالعه 

) 12() و رخشـانی  8( الکدشـتی و صـادقی  با نتایج حاصل از مطالعه 
  همپوشانی داشت.

 و 13دلتامترین)،  (سیتووت + 9 و 8در مقایسه آماري تیمارهاي 
 (بوپروفزین) و 17(دلتامترین) و  16(چریش + دلتامترین) و  15 و 14
داري نسـبت بـه   (پریدابن) بر علیه حشرات کامل داراي اثر معنـی  18

گـی  شاهد بودند، اما همانطور که در جدول نشان داده شده اسـت هم 
دار میـان  باشند که نشان دهنده عدم اختالف معنیمی aداراي حرف 

تکـرار   8ها نیز به استثناي تیمـار  باشد. این نتایج براي پورهها میآن
به تنهایی اثـر   18و  17، 16کش که تیمارهاي آفتشده است. با این

) 15و  14، 13، 9، 8هاي ها (تیمارمشابهی با ترکیبات مخلوط با روغن
ها به تنهایی پیامدهاي مضري نظیـر  کشنشان دادند اما مصرف آفت

بروز سریع مقاومت آفت را به دنبال دارنـد کـه همـین عامـل دلیـل      
  باشد.ها میهمراه روغنکش بهموجهی براي مصرف ترکیبات آفت

و  دلتـامترین  ml/L 5/0بـا   ml/L 1روغـن دانـه چـریش    تیمار 
درصد  29/89و  79/90به ترتیب با  ml/L 1) (آپلودترکیب بوپروفزین 

ها گذاشتند. با توجـه بـه   ترین اثر را روي پورهمیزان مرگ و میر بیش
) لذا روي 22 و 19اندازي تأثیرگذار است (اینکه بپروفزین روي پوست

 تر از بقیه عمل کرده است. بپروفـزین بـا تلفـات   ها موفقکنترل پوره
پاشـی شـمارش   از محلولعلت اینکه یک هفته بعد  درصد به 83/81

صورت گرفته است بیشتر با کاهش مراحل پـورگی اثـر خـود را روي    
سفید بالک بالغ نشان داده است تا اینکه با اثر تماسـی روي حشـرات   

 بالغ باشد. 
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 اينرخ سینرژیستی ترکیبات مختلف روي مراحل پورگی و بلوغ سفید بالک گلخانه و Lc50میزان  -3جدول 
Table 3- Amount of Lc50 and synergistic rate of different compounds on greenhous whitefly immature stages and adults  

 )N2-N4پوره (
Nymphs (N2-N4)  

 حشره بالغ
Adult  

SR* R2 Slope±SE  Lc50  Lc25  SR* R2 **Slope±SE Lc50 Lc25 ترکیبات 
compounds  

  چریشروغن  377.85 952.43 0.90.600±0.13 - 119.74 444.667 0.90.382±0.13 -
Neem oil  

  روغن سیتووت 66.53 1025.15 0.90.267±0.08 - 88.72 687.45 0.90.208±0.05 -
Citowett oil  

  روغن ولک 381.47 1074.83 0.90.511±0.13 - 382.33 1391.08 0.90.42±0.12 -
Volk oil  

  بپروفزین - - - - - 306.93 596.30 0.90.684±0.16 -
buprofezin  

  دلتامترین 308.28 560.37 0.90.718±0.17 - - - - - -
deltamethrin  

  روغن چریش+دلتامترین 224.52 417.55 0.90.700±0.16 3.62 - - - - -
Neem oil+ deltamethrin  

  روغن سیتووت+دلتامترین 142.78 290.51 0.90.687±0.14 5.45 - - - - -
Citowett oil+ deltamethrin  

  روغن ولک+دلتامترین 315.67 639.07 0.90.709±0.14 2.56 - - - - -
Volk oil+ deltamethrin  

  روغن چریش+بپروفزین - - - - - 117.87 214.26 0.90.660±0.17 4.86
Neem+ buprofezin  

  وفزینروغن سیتووت+بپر - - - - - 77.96 177.32 0.90.548±0.14 7.24
Citowett oil+ buprofezin  

  روغن ولک+بپروفزین - - - - - 241.27 559.56 0.90.620±0.13 3.55
Volk oil+ buprofezin  

باشد، حالت  SR<0.7حاصل شده است. در صورتی که } SR=(Lc50A +Lc50B)/Lc50(A+B){دو ترکیب که از رابطه  )Synergistic Ratioنسبت سینرژیستی (*
   ) اتفاق افته استSynergisticباشد، تشدید اثر ( SR>1.8) و در صورتی که Additiveباشد حالت افزاینده ( SR= 0.7-1.8)، اگر Antagonisticستی (آنتاگونی

 ردگذاتري روي موجود زنده اثر میپاسخ: نشان دهنده سرعت اثر ترکیب بوده و در شیب تند (زاویه بیشتر) ترکیب در زمان کم -شیب خط دز **
  

و  22/78بـه ترتیـب    ml/L 5/0(آوبـرون)  فن اسپرومسی تیمار 
درصد تلفات روي پوره و حشرات بالغ نشان داد. این ترکیـب   02/64

ها، کند اثرتر از ترکیبات دیگر بوده به علت اثر در ساخت و ساز چربی
توان به عنوان یک ترکیب ایمـن در  است اما به دلیل نحوه اثر آن می

انـد  سفید بالک به ترکیبات دیگر مقاومـت نشـان داده   هایی کهمکان
 و 32/80) با ml/L  5/0). تیمار پریدابن (سان مایت12استفاده نمود (

درصد مرگ و میر، تأثیر نسبتاً خوبی در کنتـرل سـفید بالـک     84/82
کش هست و کش و حشرهپوره و بالغ داشت. پریدابن یک ترکیب کنه

کـش، یکـی از   بالک به سـموم آفـت   با توجه به مقاومت سریع سفید
توان به طور متناوب با ترکیبات دیگر علیه این ترکیباتی است که می

). مزیت آن کنترل همزمان کنه تارتن و سفید بالک 19(رود آفت بکار 
هـا دیـده   در گلخانـه  هـا هاي فراوانـی از آن است که معموالً جمعیت

اي بـا اثـر ضـربه   شوند. پریدابن بصورت تماسی و غیرسیسـتمیک   می
کند و مانع فرآیند انتقال شدید و دوام باقیماندگی بلند مدت عمل می

)؛ همچنین روي تمـام مراحـل   12شود (ها میالکترون در میتوکندري
ثر است؛ لذا در کنترل آفـات گـل و   ؤها مرشدي حشرات مکنده و کنه

  شود.گیاهان زینتی توصیه می
 برابـر  Lc50ریش بـا  روغـن چـ   5ها طبـق جـدول   در بین روغن

عـالوه بـر    600/0 پاسخ-ترین شیب خط دزام و بیشپیپی 43/952
اینکه مؤثرترین روغن روي سفید بالک بالغ بوده است با شیب تندتري 



  1395 زمستان، 4 شماره، 30 ، جلدایع کشاورزي)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صن     724

کند و همچنین با توجه به مطالعـات پیشـین   این حشره را کنترل می
). 12نماید (مقاومت کمتري در حشره نسبت به این ترکیب ایجاد می

ــا   ــه ترتیــب ب  و Lc50، 15/1025روغــن ســیتووت و روغــن ولــک ب
ام اثر مشابهی روي سفید بالک نشان دادنـد امـا بـا    پیپی 83/1074

)، نشـان  = Slope 511/0روغن ولـک (  پاسخ-خط دزتوجه به شیب 
دهد که با افزایش غلظـت روغـن ولـک، اثـر آن بـیش از روغـن       می

پاسخ آن به -ودن شیب خط دزسیتووت افزایش یابد که احتماالً باال ب
مقدار ترین روغن چریش با کمباشد. دلیل وجود ترکیبات صابونی می

Lc50  تـرین اثـر را بـر    ، بـیش 382/0 ام با شیبرپیپی 667/444برابر
ام و پـی پـی  45/687 برابـر  Lc50ها داشت. سیتووت داراي روي پوره

 Lc50 08/1391بـود در صـورتی کـه روغـن ولـک بـا        208/0شیب 
هاي سفید بالک بر ترین اثر را بر روي پورهکم 42/0ام و شیب پی پی

ترین اثـر را روي  بیش ها،جا گذاشت. لذا روغن چریش در میان روغن
درصـد آلکالوییـد    63ها داشت و احتماالً دلیل آن وجود بـیش از  پوره

اي و کشنده در این روغن بخصوص آزادیراختین و ترکیبات ضد تغذیه
هـاي شـیمیایی   باشد که مکانیسـم عمـل آن را بـا روغـن    یگیاهی م

هـا بـا بسـتن    ). همچنین روغـن 6و  5، 4، 10، 16سازد (متفاوت می
را قطـع و  هـا بـه اکسـیژن    هاي تنفسی حشرات دسترسـی آن  دریچه

 .سـازند مـی مختـل  را متابولیکی  یندهايآتبادالت گازي مورد نیاز فر
هـاي   ده و یـا در فعالیـت  موجب انعقـاد پرتوپالسـم جنـین شـ    بعالوه 

ترین اثـر  مهم ).8( نمایندها را نیز مختل میتخمهورمونی یا آنزیمی 
هاي پوستی و شکاف ها به غشائ لیپوپروتئینی سلولها نفوذ آنروغن

هـاي  برداشتن جلد در نتیجه تبخیر آب بدن حشره است. البته روغـن 
کشنده بـراي  نباتی مانند روغن چریش داراي مواد ضد تغذیه و حتی 

  ).12باشند (ها میحشرات و کنه
ام و بـا شـیب   پیپی 30/596برابر با Lc50بپروفزین به تنهایی با 

پاسخ را نشان داد در صورتی که پس -ترین شیب خط دزبیش 684/0
هاي سـفید بالـک   ترین اثر را روي پورهاز آن روغن دانه چریش بیش

اسخ بپروفـزین حـدود دو   پ-گذاشت اما با توجه به اینکه شیب خط دز
ها تري روي پورهتري اثر بیشبرابر آن بود مسلماً با مقدار ترکیب کم

  نماید. دارد و این ویژگی بپروفزین را از ترکیبات دیگر متمایز می
) اثر بپروفزین به مراتب گویاتر 5سنجی (جدول در مطالعه زیست

تـرین  ). بـیش 4 از اثر آن در آزمایش مقایسه میزان تلفات بود (جدول
بپروفزین هنگامی مشاهده شـد کـه آن بـه    ) =SR 24/7تشدید اثر (

که نرخ سینرژیستی آن در مخلوط همراه سیتووت استفاده شد در حالی
ثبـت شـد، لـذا در     55/3و  86/4با روغن چریش و ولک بـه ترتیـب   

هاي فوق، عالوه بر اینکه از صورت کاربرد بپروفزین مخلوط با روغن
گـردد.  شود، باعث تشدید اثر نیز میفید بالک جلوگیري میمقاومت س

Lc50 هاي چـریش، سـیتووت و ولـک بـه     بپروفزین مخلوط با روغن
آن  Lc50ترین ام بود؛ و کمپیپی 56/559و  32/177، 26/217ترتیب 

تـوان بـراي کنتـرل    همراه با روغن سیتووت مشـاهده شـد کـه مـی    

نین به دلیل اثر سنیرژیسـتی  هاي سفید بالک توصیه نمود. همچ پوره
هاي مذکور و افزایش نفوذپذیري سموم به بدن حشره، مخلوط روغن

بپروفزین همراه با روغن دانه چریش، سیتووت و روغـن ولـک قابـل    
  ). 6و  12(باشد توصیه می

 718/0پاسخ -ام و شیب خط دزپیپی Lc50 37/560دلتامترین با 
ترین شیب ت غیره مخلوط و بیشدر میان ترکیبا Lc50ترین میزان کم

هاي چـریش،  خط را نشان داد. هنگامی که دلتامترین به همراه روغن
 51/290، 55/417 معادل  Lc50سیتووت و ولک استفاده شد به ترتیب

هـاي چـریش،   ام را نشـان داد. تشـدید اثـر روغـن    پـی پی 07/639و 
ــا   ســیتووت و ولــک روي دلتــامترین بــراي کنتــرل حشــرات بــالغ ب

برآورد گردید. بنابراین بهترین ترکیب  55/3و  24/7، 86/4هاي  سبتن
براي کنترل شیمیایی حشرات بالغ سفید بالک بالغ مخلوط دلتامترین 

هاي این ها به ویژه با سیتووت بود و براي کنترل تلفیقی پورهبا روغن
ها، بخصوص روغن چریش، سیتووت با بوپروفزین آفت، مخلوط روغن

ها نیز اثر باالي داشت اما ردد. اگرچه دلتامترین روي پورهگتوصیه می
انـدازي در  تر عمل کرده و خاصیت ضـد پوسـت  بوپروفزین اختصاصی

دوم، گـروه   ي مصـنوعی هـا پایروتروئیدحشرات دارد اما دلتامترین از 
، بـدون  )CN-سـیانو ( عامـل  داراي  ،رماهاي سیس از نسل چهـ ایزمر

ي رابطه مثبت با دما و از پتانسـیل عمـل   تخلیه الکتریکی مداوم، دارا
جلوگیري کننده کانال سدیم را در هنگام دپالریزاسیون (غیـر قطبـی   

 ).19( گـذارد شدن در زمان عمل تحریک) بیش ازحد معمول باز مـی 
تـر  بنابراین با توجه به خصوصیات دلتامترین کاربرد بپروفـزین ایمـن  

ها و کم خطر بودن روغن با توجه به نتایج حاصل از این مطالعهاست. 
در امر کنترل تلفیقی آفات براي سایر موجودات غیر هدف اسـتفاده از  

ها براي کنترل این آفت قابل توصیه است و در غیر این صورت روغن
کش در کنترل بهتر آفـت  ها با ترکیبات آفتتوان از مخلوط روغنمی

) IGRرشد ( سود جست. با استفاده از ترکیبات با خواص تنظیم کننده
نظیــر بپروفــزین بــا خاصــیت مختــل کننــدگی پوســت انــدازي، یــا 

هـا و یـا   اسپیرومسی فن با ویژگی مختل کنندگی سنتز چربی، روغن
توان از مقاومـت زود هنگـام سـفیدبالک جلـوگیري     ها میمخلوط آن

هاي شـکارگر، زنبـور   نمود. زمانی که موجودات غیر هدف همانند کنه
داشـته  کوتاه مـدتی  نباشند و یا فعالیت  فعال عسل و دشمنان طبیعی

 سفید بالکضربه شدیدي به جمعیت توان با مدیریت صحیح باشند می
   ).8( نمود و از اثرات سوء جلوگیري نمودوارد 

توان با مـدیریت صـحیح   با توجه نتایج حاصل از این مطالعه می
هـا در غالـب کنتـرل تلفیقـی     کش به همراه روغنمصرف سموم آفت

هـا را افـزایش داد و میـزان مصـرف سـموم      فت، اثر سینرژیستی آنآ
هـا را بـر روي   بار و مخرب ناشی از کاربرد آنکش و اثرات زیان آفت

  موجودات غیر هدف کاهش داد.
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