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   چکیده

نوس أم هاىکشحشره. دهدمى کاهش را پنبه عملکرد کیفى و کمى نظر از و داده نشان مقاومت خود از شدت به شیمیایى سموم برابر در آفت این
 مراحل حساسیت در این تحقیق ،هستند مطلوبى هاىکشحشره زیست محیط زدن هم بر کمتر جمله از ویژه خصوصیات داشتن لیلد به با محیط زیست

 و سـیتوویت  روغـن  از. گردیـد  ارزیـابى  آنها مخلوط و سیتوویت روغن فن،پروکسىپایرى به نسبت Bemisia tabaci پنبه سفید بالک زیستى مختلف
ترتیـب   به نابالغ مراحل تخم، کامل، براى حشره فنپروکسىپایرى کشحشره LC50 مقدار. شد استفاده شاهد تیمار و غلظت پنج فن درپروکسىپایرى
و  7920/884، 1554 ترتیـب  بـه  مراحـل نابـالغ   تخـم،  کامل، حشره براى سیتوویت روغن LC50. گردید تعیین امپىپى 4716/11و 0451/45 ،1086
 روغن LC25 با زیستى مرحله هر در فنپروکسى پا یرى سم LC25 سیتوویت روغن سینرژیستى نقش ارزیابى منظور به. شد ردبرآو امپىپى 7002/684

 معلـوم  و مـد. آبدسـت   %19/69 و %32/62، %36/52 مراحل نابالغ به ترتیب و تخم کامل، حشره در که در نتیجه میزان تلفات گردید مخلوط سیتوویت
 .کندمى تشدید را فنپروکسىپایرى اثر تسیتووی روغن که گردید
  

 سنجى، سینرژیسمزیست روغن، پایري پروکسی فن،: کلیدى هاىواژه
  

    1 مقدمه 
ــک  ــفید بالــــ ــه ّّســــ ــا پنبــــ ــام بــــ ــى نــــ  علمــــ

Hemiptera:Aleyrodidae))(Bemisia tabaci Gennadius( در 
 پنبـه  یـک  درجـه  آفت عنوان به جهان کشورهاى از بسیارى و ایران
 75 از گونـه  500 به و بوده خوار چند آفت این ).3(است  شده ختهشنا

 کشـت  مناطق تمام در تقریباً ایران در و کندمى حمله گیاهى خانواده
 هـاى کـش حشـره  از استفاده). 22(دارد  فعالیت مغان استثناى به پنبه

 توانمى جمله آن از که بردارد در را مشکالتى آفت این علیه شیمیایى
 انهـدام  و طبیعـى  تعـادل  خوردن هم به محیط، در سموم ینا بقایاى
 زیستى مختلف مراحل که آنجایى از. برد نام را طبیعى کنترل عوامل

نوس أم سموم اندشده مقاوم زیادى هاىکشحشره به پنبه سفید بالک
 هـاى کـش حشره با متفاوت تأثیر نحوه نظر از که را 2با محیط زیست
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 ایـن ). 35(دهنـد  مـى  قـرار  ییـد أت مـورد  بیشتر هستند دیگر سنتتیک
 مـورد  خاصـى  آفـت  کنترل براى که هستند بیولوژیکى مواد ترکیبات
 زنـده  موجـودات  دیگـر  روى بـارزى  تـأثیر  و گیرنـد مـى  قرار استفاده

 مشـابه  جـوانى،  هـاى هورمـون  شبه ترکیبات این از ندارند. غیرهدف
 هـم  بـه  را حشرات هورمونى تعادل و نموده اثر حشرات هاىهورمون

. نماینـد مـى  ایجـاد  مرفولوژى نظر از اساسى تغییرات) 4(و ) 11( زده
 کمى سمیت و نموده عمل انتخابى حشرات رشد کننده تنظیم ترکیبات

 سـایر  بـا  مقایسـه  در آنها محیطى سازگارى و دارند پستانداران براى
 طیف با هاىکشحشره جایگزین توانندمى و است بیشتر هاکشحشره
 مخلـوط  بـا  انبـارى  محصـوالت  آفـات  کنترل .)4( شوند سیعو عمل

غلظت در شده انبار آرد یا غالت با جوانى هورمون هاىآنالوگ نمودن
 از بسـیارى  هـا غلظت این در. است گرفته قرار توجه مورد پایین هاى
 صورت به آنها تأثیر. شوندمى کنترل بالپوشانسخت و اىپروانه آفات
 مانند حشرات از تعدادى در شودمى دیده الرو کىمرفوژنتی شکل تغییر
 بـه  بـا ). 32( شوندمى اول نسل افراد کلى حذف باعث هندىپرهشب

 الروهاى روى بر فن پروکسى پایرى از نانوگرم %1 غلظت کارگیرى
 ایجـاد  فرمـون  تولیـد  در چشمگیرى افزایش زمینىسیب بید پره شب
 امپـى پـى  1/0 فن پروکسى ىپایر امپىپى 5/0 کاربرد ).27( شودمى

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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 تخـم  تفـریخ  از جنینى دوره اولیه ساعت 18 طول در کارب فنوکسى
 اما شوندمى تفریخ هاتخم ترپایین هاىغلظت در و کندمى جلوگیرى

 صـحرایى  ملخ هاىماده موضعى . تیمار)26(است  زیاد الروى تلفات
 اسـت  هبود همراه کشىتخم ضعیف اثرات با فنپروکسىپایرى توسط

 بـراى  منـاطق  از بسـیارى  در فـن  پروکسى پایرى از ). استفاده8و 5(
 Aonidiella aurantii جملـه  از هاشپشک و سپردار حشرات کنترل

 پورگى دوم سن کردن تیمار). 29( است شده توصیه مرکبات باغات در
 در فن پروکسى لیترپایرى در گرممیلى 5/0 تا04/0 با سفید بالک پنبه

 کامل حشرات کلیه ظهور از و داشته اثر پوپاریومى مرحله طبیعى رشد
 با شده تیمار و پورگى سن سومین در همچنین. است کرده جلوگیرى

 کامـل  حشـرات  ظهـور  از درصـد  100 تـا  91 میزان به مشابه غلظت
 جـوانى  هورمـون  شـبه  یک فن پروکسى پایرى .)16( کرد جلوگیرى

 مستقیم طور به پنبه الکسفید ب تخم تفریخ از مؤثرى طور به و است
 که آزمایش یک در). 17( کندمى جلوگیرى هاماده بر تأثیر طریق از یا

 شـامل  سـفید بالـک   داخلى پارازیت سه روى فن پروکسى پایرى اثر
Encarsia pergandiella، E. transvena و E. formosa بررسى 

 E. pergandiella بـراى  فـن  پروکسـى  پایرى که گردید معلوم شد
 بـویژه ( E. formosa بـراى  و امن نسبتاً E. transvena براى ن،ما

هاي کاربرد روغن براي کنترل شپشک ).24( است سمى نسبتاً )شفیره
ثر ؤگذرانی و به طور کلی مرحله تخم حشرات منباتی در حالت زمستان
ها به کشها به طور معمول در فرموالسیون آفتاست. همچنین روغن
با بکـار بـردن    ).6(شوند چسباننده استفاده می عنوان پخش کننده و

در هزار روغن سیتوویت روي مراحل نابالغ عسلک پنبه نتایج  4غلظت 
توسط حسـینی   2010در تحقیقی که سال  ).18(مطلوبی حاصل شد 

روغن سیتووت بـراي حشـره    LC50 ،) انجام شد19نوه و همکاران (
و مشـخص شـد کـه    ام تعیین گردیـد  پیپی 140کامل شته سبز هلو

 روغن سیتوویت داراي اثر کشندگی مطلوبی روي شته سبز هلو است.
 زیسـتى  مختلف مراحل حساسیت بررسى تحقیق این ز این رو هدفا

  و روغن سیتووت می باشد.  پایري پروکسی فن به سفید بالک پنبه
  

  هامواد و روش
  پرورش گیاه میزبان و حشره

 انتخـاب  مترسانتی 18 ارتفاع و 18 قطر به پالستیکى هاىگلدان
 شـدن  سـبز  از پـس . شـد  کاشته فرنگىگوجه بذر هاگلدان در. گردید

 براى. شدند حذف هاگلدان از ضعیف هاىبوته فرنگى،گوجه هاىبوته
 رها فرنگىگوجه هاىگلدان روى کامل حشره زیادى تعداد نابالغ، تهیه
 هابرگ روى تىزیس مراحل کلیه رهاسازى از پس هفته چهار و شدند

 بـه  پنبـه  سفید بالـک  کامل حشرات تخم، تهیه براى. گردید مشاهده
 هـا گلـدان  در شـده  کاشـته  و فرنگـى گوجه هاىبوته روى زیاد تعداد

 هـا بـرگ  بینـوکلر  وسیله رهاسازى به از پس روز سه. شدند رهاسازى
 تخـم  عدد 40 حداقل داراى که هایىبرگ و گرفتند قرار بررسى مورد
 به هایىشدند قفس انتخاب براى آزمایش بودند پوره از عارى و بوده
 و شد ساخته مترسانتی 90 ارتفاع و قاعده در مترسانتی 70×100ابعاد

 قـرار  قفس روى طورى ریز بسیار سوراخ با مش) 50( تورى ايپارچه
 یـک  از آبیـارى  براى شد. پوشیده خوبى به آن جوانب همه که گرفت
 به فرنگىگوجه هاىبوته که هنگامى. گردید استفاده سرم ظرف سرى
 انتقـال  هـا قفس داخل به شده آورىجمع رسیدند، حشرات کافى رشد

 .یافتند
 

  استفاده مورد ترکیب
کـش پـایري   ترکیبات مورد استفاده در این تحقیق شامل حشـره 

ژاپـن و   Sumitomoساخت شرکت  )RAdmiral%10پروکسی فن (
  آلمان بود. BASFروغن سیتوویت ساخت شرکت 

 
  الزم هاىغلظت محدوده تعیین آزمایش

 کـه  بـود  سم هاىغلظت از اىدامنه تعیین هدف از این آزمایش،
 نماید ایجاد نظر مورد جمعیت در درصد 75 و 25 معادل میرى و مرگ

 تیمـار  یـک  و سـمى  محلول از غلظت پنج با آزمایش مقدماتى. )33(
 هـاى غلظـت  مقـدماتى  اىهـ غلظت روى از. یافت انجام )آب( شاهد
ها درصـد تلفـات شـاهد بـا     در همه آزمایش .گردیدند محاسبه اصلى

  .)2(استفاده از فرمول آبوت اصالح شد 
  

   کشی دو ترکیب روي حشره کاملبررسی اثر حشره
شـدن از   ، بدون جـدا را فرنگىگوجه از هایىبرگ جهت آزمایش،

 نظـر  مـورد  لظـت غ از لیتـر میلـى  500 در ثانیـه  پـنج  مـدت  به گیاه،
 یکبار ظروف داخل آنها شدن خشک از بعد و کرده ورغوطه کشحشره

 شـده  تعبیـه  دمبرگ گرفتن قرار براى شیارى آن کناره در که مصرف
 در مـورد . )30گرفتنـد (  قـرار  شدمى مسدود تورى با آن دهانه و بود

 کامـل  حشره تعدادى آسپیراتور با ابتدا پنبه سفید بالک کامل حشرات
 میـر  و مـرگ . شدند منتقل ظروف به آنها سپس و گردیده آورىجمع

بعد (به دلیل کوتاهی طول عمر حشره کامل  ساعت 24 کامل حشرات
 مورد استفاده هاىغلظت .گردید شمارش آزمایش از سفید بالک پنبه)

 ام وپـى پـى  3470و 1540، 680، 300، 130فن شامل پروکسىپایرى
. بودنـد  امپـى پـى  4322 و 1659، 646، 250، 100 سیتوویت شـامل 

آب بـه عنـوان تیمـار     آزمایش هر در تکرار انجام شده و 5آزمایش با 
ها از آب استفاده شد. تعداد براي رقیق کردن غلظت .رفت کار شاهد به

حشرات کامل مورد استفاده براي هر غلظـت در هـر تکـرار بـه طـور      
  عدد بود. 26متوسط 

 روي مرحله تخم کشی دو ترکیببررسی اثر حشره
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 بودنـد،  تخم کافى تعداد داراى که هایىبرگ ابتدا جهت آزمایش،
 غلظت از لیترمیلى 500 در ثانیه پنج مدت به شدن از گیاه، جدا بدون
 داخل در هابرگ شدن، خشک از پس. )31( شدند ورغوطه کشحشره
پـا   بـراى  استفاده مورد هاىغلظت. گرفتند قرار مصرف یکبار ظروف

 روغن براى امپىپى 320و  130، 60،  20 ،10فن شامل پروکسىیرى
ــد. امپــىپــى 2352و  891،  339،  129، 50ســیتوویت شــامل   بودن

آب بـه عنـوان تیمـار     آزمایش هر در تکرار انجام شده و 5آزمایش با 
غلظت در هر  هر براى استفاده مورد هاىتخم رفت. تعداد کار شاهد به

میر تخم با توجه به طـول   مرگ و .بود عدد 46 به طور متوسط تکرار
) روز و جهت اطمینان از باز شدن همـه  7-13دوره انکوباسیون تخم (

 تیمار هاىروز شمارش گردید. بعد از این مدت برگ 15ها، بعد از تخم
 مـورد  بینـوکلر  زیر در حشرات میر و مرگ و گردیده جدا گیاه از شده

  ها از آب استفاده شد.ن غلظتبراي رقیق کرد .گرفت قرار بررسى
 

  کشی دو ترکیب روي مراحل نابالغبررسی اثر حشره
 و پـورگى  مختلـف  مراحـل  هـاى حـاوي  برگ هاآزمایش این در

 500 در ثانیـه  پـنج  مـدت  بـه  جـدا شـدن از گیـاه،    بدون را شفیرگى
 20 از پـس  و کرده ورغوطه نظر مورد کشحشره محلول از لیترمیلى
به دلیـل  ). 32( شدند داده قرار مصرف یکبار ظروف در هابرگ دقیقه

) روز و اطمینان از باز شـدن همـه   3-4دوره تغییر جلد مراحل نابالغ (
غلظـت . کردن محاسبه شـد  تیمار از پس روز 4 ها درصد تلفاتتخم
و  40 ،10،20 ،5 فـن شـامل   پروکسـى پایرى براى شده استفاده هاى
 2394و  955، 380، 60،151 سـیتوویت شـامل   براى و امپىپی 120
آب به  آزمایش هر در تکرار انجام شده و 5آزمایش با . بودند امپىپی

غلظت در  هر براى مراحل نابالغ رفت. تعداد کار عنوان تیمار شاهد به
ها از آب عدد بود. براي رقیق کردن غلظت 36طور متوسط  هر تکرار

 استفاده شد.
 

 روغـن  و فـن سـى پروک پیـرى  سـم  مخلـوط  تـأثیر  بررسى
 پنبه سفید بالک زیستى مختلف مراحل روى سیتوویت

 کش پایري پروکسی فنحشره LC25 غلظت جهت این آزمایش
 مرحلـه  همـان  در سـیتوویت  روغن LC25 با غلظت را مرحله هر در

هـاي پیشـین روي   ترکیب حاصل مطابق روش ثیرأت و نموده مخلوط
   .مرحله مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت

 
  هاداده تحلیل و تجزیه

 ها به دلیل دقت بیشتر بـا اسـتفاده از  تحلیل آماري داده و تجزیه
 انجام شد. )SAS 9.1 )34 نرم افزار

  
   نتایج

ثیر پـایري پروکسـی   أسنجی سفید بالک پنبه تحت تزیست
  فن

هـاي  سـنجی هاي به دست آمده از زیسـت با تجزیه پروبیت داده
هاي کشنده غلظت ،یري پروکسی فنکش پاسفید بالک پنبه با حشره

مراحل نابالغ و حشره کامل این حشره بـرآورد   ،درصد مرحله تخم 50
). با توجه به نتایج بـه دسـت آمـده در ایـن تحقیـق      1 گردید (جدول

کش بـه مراتـب بیشـتر از سـایر     حساسیت مراحل نابالغ به این حشره
پـایري  بـه   ،باشد. مرحله تخم هم نسبت به حشـره کامـل  مراحل می

پایري پروکسی فـن   LC50پروکسی فن حساستر است. مقدار باالي 
براي حشره کامل بیانگر اثر ناچیز این سم بر این مرحله زیستی مـی 

 باشد.
  

ثیر سم أبررسی تلفات مراحل مختلف زیستی تحت ت –1 جدول
  پایري پروکسی فن

Table 1- The different developmental stages mortality 
under the influence of pyriproxyfen 

  احتمال 
Probability  

کاي 
 اسکوئر

 
(df=3)  

  عرض از مبدا
b±SE  

  شیب خط
a ±SE  

حد باال و 
پایین 

)95%(  
Lower-
Upper 

)٪95(  

غلظت 
 کشنده

50 
 درصد
LC50 
(mg/l)  

  
  مرحله

Stages  
  

0.03  8.43  -1.26±0.23  0.76±0.12  18.46 -
90.97  45.04  Egg 

  
0.62  0.93  -1.05±0.18  0.99±0.15  8.75-

14.40  11.47  Immature  

0.75  1.20  -3.32 
±0.34  1.09±0.11  858.65-

1424  1086  Adult  

 
  زیست سنجی سفید بالک پنبه تحت تاثیر روغن سیتوویت

هاي حاصل از زیست سنجی سـفید بالـک   با تجزیه پروبیت داده
 ،درصـد مرحلـه تخـم    50هاي کشنده پنبه با روغن سیتوویت غلظت

). بـا توجـه بـه    2 مراحل نابالغ و حشره کامل برآورد گردیـد (جـدول  
هاي حاصله مراحل نابالغ حساسیت بیشتري نسبت به  LC50بررسی 

که حساستر بودن مراحل نابالغ ،مرحله تخم و حشره کامل نشان دادند
تـوان بـه اثـرات تماسـی روغـن      و تخم نسبت به حشره کامل را می

  سیتوویت نسبت داد.
  

  ثیر مخلوط دو سمأسنجی سفید بالک پنبه تحت ت زیست
 و سـم  مخلـوط  بـراى  اسـتفاده  مورد هايغلظت در این آزمایش

 در ام وپىپى105 تخم براى ام،پىپى 373 بالغ حشره مرحله در روغن
اختالط روغن سیتوویت  ).3 جدول بود ( امپىپى92 مراحل نابالغ مورد

بر افزایش اثر کشندگی باعث کش پایري پروکسی فن عالوه با حشره
کاهش میزان مصرف سم شده و در نتیجه کاهش خطـرات ناشـی از   

هـا  گردد و به علت ارزان بودن و بی خطر بودن روغنمصرف آن می
براي محیط زیست و کاهش مقاومت احتمالی آفات به آن اسـتفاده از  

  شود. کش توصیه میمخلوط این دو حشره
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احل مختلف زیستی تحت تاثیر روغن بررسی تلفات مر - 2 جدول

  سیتوویت
Table 2- The different developmental stages mortality 

under the influence of citowett oil   
  

  احتمال 
Probability  

  
  

کاي 
راسکوئ  

 
(df=3)  

 
عرض از 

 مبدا
b±SE 

  

  شیب خط
a ±SE  

حد باال و 
پایین 

)95%(  
Lower-
Upper 

)٪95(  

غلظت 
 کشنده

50 
 درصد 
LC50 
(mg/l)  

  مرحله
Stages  

0.01  10.48  -2.09± 
0.30  0.70±0.096  338.87-

2146  884.79  Egg 
  

0.32  3.43  -
2.16±0.21  0.76±0.074  516.55-

915.5462  684.70  Immature  

0.05  7.62  -
1.86±0.35  0.58±0.10  354.6108-

5595  1554  Adult  

 
ثیر مخلوط دو أحت تبررسی تلفات مراحل مختلف زیستی ت –3 جدول

  سم
Table 3- The different developmental stages mortality 
under the influence of the mixture of either compound 

 مرحله
Stages 

 تعداد
Number 

 زمان
Time 

مرگ و میر 
 اصالح شده
Improved 
mortality 

مخلوط غلظت کشنده 
ري بیست و پنج درصدپای

غن پروکسی فن و رو
 سیتووت

Concentration(ppm) 
Lc25 of 

Pyriproxyfen +Lc25 
of Citowett oil 

Egg 438 15 62.32 105(6+99) 
Immature 409 4 69.19 92(2.5+89.5) 

Adult 254 1 52.36 373(264+109) 
  
 بحث

در این تحقیق پایري پروکسی فن به ترتیب براي مراحل نابـالغ،  
بی شد. در تحقیق مشابه کـه توسـط   سمی ارزیاتخم و حشره کامل، 
پـایري پروکسـی فـن را     LC50) انجام گرفت 7دکوك و همکاران (

ام و براي پـوره سـن اول   پیپی 51براي مرحله تخم سفید بالک پنبه 
ام محاسبه کردند که این نتایج بـا نتـایج تحقیـق    پیپی 18این آفت 

 روى خـود  هـاى آزمایش در محققین این همچنینحاضر تشابه دارد. 
 تـرین حساس پورگى مرحله اولین که نمودند گزارش پنبه سفید بالک

 آن تحمل پورگى) (مراحل حشره سن رفتن باال با و بوده آفت مرحله
 تحمـل  داراى هـا پوپاریوم موارد تمام در و یابدمى افزایش سم به نیز

 هـا پوپاریوم کهحالتى در. بودند پورگى مراحل تمام به نسبت باالترى
 مرحلـه  بـه  نسبت بیشترى تحمل گیرند قرار سمپاشى مورد ستقیماًم

 بزرگتر هاپوره به نسبت هاپوپاریوم زیرا دهندمى نشان خود از پورگى
 با مقایسه در آنها از یک هر کشتن براى بیشترى سم نتیجه در و بوده
 حساسـیت  علـت  کـه  کردند اعالم محققین این. باشدمى الزم هاپوره
در تحقیق مشابه  .باشدمى کوریون نفوذ غیرقابل الیه ودوج تخم کمتر

) انجـام گرفـت مشـخص شـد کـه      12که توسط قهاري و همکاران (
مراحل نابالغ سفید بالک پنبه به پایري پروکسی فن بسیار حساستر از 

ثیر پایري پروکسی فن هستند و آنها نتیجه گرفتند که تأ مراحل دیگر
ثر است. ؤنابالغ سفید بالک پنبه م هاي کم روي مراحلحتی در غلظت

هاي هورمون جوانی بیشتر در مراحلی از رشد حشره از آنجا که آنالوگ
ثرند که میزان هورمون جوانی در همولنف نسبتا باال باشد لـذا بـه   ؤم

ثیرشـان  أطور مستقیم در مرگ و میر حشره بالغ اثر چندانی ندارند و ت
ته شده توسط فرد ماده میهاي گذاشبیشتر به شکل عقیم بودن تخم

سنجی سـفید بالـک پنبـه بـا روغـن سـیتوویت       ). در زیست21( باشد
حساستر بودن مراحل نابالغ و تخم نسبت به حشره کامل مشاهده شد. 

سنجی سفید بالک پنبه با روغن سـیتوویت حساسـتر بـودن    در زیست
مراحل نابالغ و تخم نسبت به حشره کامل مشـاهده شـد. حیـدري و    

ــن را روي  14ان (همکــار ــایري پروکســی ف ــوپروفزین و پ ــرات ب ) اث
پارامترهاي جدول زندگی سفید بالک گلخانه مورد ارزیابی قرار دادند و 
با توجه به نتایج حاصله سموم پایري پروکسـی فـن و بـوپروفزین را    

در تحقیـق  . هاي مناسبی جهت کنترل این آفت معرفی کردنـد گزینه
 LC50) میـزان  19نوه و همکـاران (  مشابه انجام شده توسط حسینی

روغن سیتوویت براي حشره کامل و مرحله تخم سفید بالک گلخانه به 
پی پی ام گزارش گردید که با میزان  1310پی پی ام و  2580ترتیب 
LC50  روغن سیتوویت روي مراحل مشابه در سفید بالک پنبه تفاوت

نابالغ سفید  روغن سیتوویت براي مراحل LC50دارد. همچنین میزان 
محاسـبه   LC50ام محاسبه شد که با میزان پیپی 250بالک گلخانه 

این تفاوت مـی . شده براي مرحله مشابه سفید بالک پنبه تفاوت دارد
یـد ایـن مطلـب    ؤهاي مزبور باشد و متواند ناشی از اختالف بین گونه

است که از نظر حساسیت به روغن سیتوویت مراحـل تخـم و حشـره    
د بالک پنبه نسبت به مراحل مشابه در سفید بالک گلخانـه  کامل سفی

مراحل نابالغ در عسلک پنبه نسبت بـه سـفید بالـک     حساستر بوده و
باشد. نویسندگان مـذکور همچنـین اثـر مخلـوط     گلخانه مقاومتر می

)Lc25کش پیریمیکارب و روغن سیتووت را بر مراحل مختلف ) حشره
ر داده و با توجه به اینکـه میـزان   سفید بالک گلخانه مورد بررسی قرا

درصـد بیشـتر بـود     18تـا   15تلفات ایجاد شده از تلفات مورد انتظار 
نتیجه گرفته شد که روغن سیتووت باعث افزایش اثر پیریمیکارب می

) 28( امید بخش و همکارانشود که با نتایج تحقیق حاضر تشابه دارد. 
مراحـل بـالغ و نابـالغ     ثیر پایري پروکسی فن و بوپروفزین را رويتأ

سفید بالک پنبه در شرایط مزرعه بررسی کرده و اعالم نمودند که این 
کـه  ثیر چنـدانی نداشـتند در حـالی   أها روي مراحل نابالغ تحشره کش

سـی در  سـی  750بـه میـزان    )EC10%کاربرد پایري پروکسی فن (
ـ  ثیر بسـزایی  أهکتار در شرایط مزرعه روي حشرات بالغ سفید بالک ت

ـ 23( داشت. لی و همکاران ثرترین سـموم علیـه   ؤ) اعالم کردند که م
باشد. الس ورث سفید بالک پنبه پایري پروکسی فن و تیومتوکسام می

ین را در پنبه از مهمترین ) پایري پروکسی فن و بوپروفز9و مارتینز (
ثر علیـه سـفید بالـک پنبـه اعـالم کردنـد. سـلیمان زاده و        سموم مؤ
کش جهت کنترل سفید بالک ثیر چند حشرهبررسی تأ) با 36( همکاران
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گلخانه به تنهایی و مخلوط با روغن سیتووت، نتیجه گرفتند که روغن 
ها را تشدید کـرده و خاصـیت سینرژیسـتی    کشثیر حشرهأسیتووت ت

) مخلـوط روغـن   20( دارد. طبق مطالعـات حسـینی نیـا و همکـاران    
کش در کنترل پـوره شرهسیتووت با دلتامترین باعث تشدید اثر این ح

  شود.هاي سفید بالک گلخانه می
سـیتوویت را در مـورد    LC50) میـزان  37ن ولیزادگـان ( همچنی

با  ام محاسبه کرد کهپیپی 0529/518مراحل نابالغ سفید بالک پنبه 
تواند بـه  باشد و تفاوت مشاهده شده مینتیجه این تحقیق مشابه می

قه مبارزه با حشرات باشد. میـزان  علت تفاوت در بیوتیپ حشره و ساب
مرگ و میر حاصل از آن تعیین گردید. میزان مـرگ و میـر ناشـی از    

کش پایري پروکسی فن و روغن سـیتوویت در  حشره LC25اختالط 

درصد  36/2،  درصد) 50مقایسه با تلفات مورد انتظار از مجموع آنها (
در مرحله  درصد 19/19درصد در مرحله تخم و  32/12در حشره بالغ 

نابالغ بیشتر بود که از نظر افزایش میـزان کشـندگی پـس از اضـافه     
و  10،1،15( آمده توسـط  دست کش با نتایج بهکردن روغن به حشره

ــاهنگی دارد.) 24 ــاس هم ــایج براس ــله نت ــق از حاص ــر تحقی  و حاض
 سـفید بالـک   که گرفت نتیجه توانمى پژوهشگران سایر هاىبررسى

 زیادى بالقوه استعداد رفتارى و بیولوژیکى خاص شرایط دلیل به پنبه
 با بایستى جهت این و از دارد را سموم اکثر برابر در شدن مقاوم براى
 کنتـرل  بـه  نسـبت  صـحیح  مـدیریتى  اصول اعمال با و تردقیق دید

  شود. پرداخته آن جمعیت انبوهى
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