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 :چکیده

فرنگی نقش مهمی در شود. گوجهای کشور محسوب میهای محصوالت گلخانهترین آفتیکی از مهم سفید بالک جالیز

باشد. این ها میکشآفت، استفاده از آفت های کنترل اینترین روش. یکی از متداولکنند میداران ایفا اقتصاد گلخانه

خوری ها مقاومت نشان داده است. لذا با توجه به مصرف تازهکشدر مقابل آفت شدت بهآفت به دلیل تعدد نسل 

به جهت کاهش مصرف  ها روغنبا  ها آنخطر و جایگزین کردن های کمکشای، الزم است از آفتمحصوالت گلخانه

-کلوپراید، تیومتوکسام، دینوتفوران، اسپیرومسیفن و پایریا، استفاده نمود. تیها آناثیر سموم و حتی افزایش ت

ها در کنار روغن سیتووت، کش. با کاربرد این آفتشوند میها مصرف هایی هستند که در گلخانهکشفن آفتپروکسی

 مطلوبی رسید.توان به کنترل می ،هاکشبا هدف کاهش مصرف سموم و افزایش تاثیر این آفت

 .، سینرژیسمسفید بالک جالیزروغن سیتووت،  ،هاکشآفت :کلمات کلیدی
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 مقدمه:

فرنگی از محصوالتی است که در تغذیه و گوجه   

دارد. سطح زیر کشت و سالمت انسان نقش مهمی 

 886311میزان تولید این محصول در ایران به ترتیب 

(. 8931باشد )اشتری،می تن 1636888 هکتار و

فرنگی آفات گوجه ترین مهمجالیز یکی از  سفیدبالک

در گلخانه و همچنین سایر محصوالت زراعی، صیفی و 

در نواحی گرم،  ویژه بهای در اکثر مناطق جهان گلخانه

باشد )ارجمندی نژاد و له و خشک دنیا میمعتد

(. این آفت با تغذیه از شیره 8931شیخی گرجان، 

ویروسی خسارت  های بیماریگیاهی و انتقال برخی از 

به  .8(2182ویرا و باف، کند )قابل توجهی را وارد می

در  کند، میدلیل خسارت باالیی که این آفت ایجاد 

فرنگی به دفعات های گوجهطول فصل زراعی گلخانه

. از طرفی استفاده گیرند میقرار  پاشی سممورد 

های های شیمیایی باعث آلودگیکشگسترده از حشره

ها،  انسان، کاهش امنیت غذایی محیطی زیستفراوان 

یائو و ) شود میو تاثیر سوء بر حشرات مفید  مقاومت

میزان سمیت  طی آزمایشاتی رو ازاین . 2(2181نگ، ژ

های تیاکلوپراید، تیومتوکسام، کشفتآو کارایی 

دینوتفوران، اسپیرومسیفن و پایری پروکسی فن و 

به منظور  ها آنروغن سیتووت و همچنین اختالط 

و کاهش مصرف آن مورد  کش آفتافزایش تاثیر 

 گردد.بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه می

 :پراکنش و دامنه میزبانی

همه جایی بوده و در ای تقریبا این حشره گونه   

تمامی نواحی گرمسیر در طبیعت و در مناطق 

ها فعالیت می کند. از عمده ترین سردسیر در گلخانه

                                                           
1
 Vieira and Boff 

2
 Yao and Zheng 

گیاهان میزبان آن می توان به ریحان، کاهو، سیب 

زمینی، خیار، خربزه، کدو، توتون، گوجه فرنگی، ژربرا، 

شمعدانی و داودی، گل کاغذی، بگونیا،گل میمون، 

تمی چینی اشاره نمود )فرید و همکاران، شاپسند و خ

8938.) 

 شناسی شکل

-دیده می دیسف رنگ به ها بال و بدن: کامل حشره    

 چسبناکى و رنگ دیسف مومى پودر از ناشى شوند که

-1/8 بدن طول .پوشاند یم را بدن روى که است

 نر افراد از تر بزرگ معموالً ها ماده و بوده متر یلیم8

 .هستند

 که هستند متر یلیم 16/2 باًیتقر و شکل یضیب: تخم

 در رهیت رنگ به سپس و بوده زرد به لیمتما سبز ابتدا

 اهیگ بافت داخل که هستند هیپا یدارا هاتخم. ندیآ یم

 برگ ریز در یا دسته ای یانفراد صورت به. دارد قرار

 .رندیگیم قرار ایدایره معموالً یهادسته در

 سبز رنگ به خارج شده تخم از تازه هاىپوره: پوره

( 8931 ان،ییصحرا) دارند پهن بدنى و بوده روشن

 (.2 شکل)

 روش انجام آزمایش )نویسنده(  -8 شکل
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سفید بالک جالیز )فرید و رشدی  مختلف مراحل  -2 شکل

 (8938همکاران، 

 

 زیست شناسی

 محیط دماى تابع گی سفیدبالک جالیززند سیکل    

 یک نسل روز 21 تا 83 هر معمول طور به و است

 پورگى مرحله چهار داراى حشره این .کندمى ایجاد

 شفیرگى واقع مرحله در پورگى چهارم مرحله و است

8حشره اصطالحا خزنده  این الرو به  .است
گویند مى 

                                                           
1
 Crawlers 

 ها برگ زیرین در سطح عموماً هاپوره و کامل افراد

 دستجات در و ها برگ زیر در ها تخم. شوند می یافت

 تخم دسته هر .دهند میقرار  شکل کروى معموالً

 ماده حشره هر. باشد می تخم عدد 1 -81 حاوى

 خود عمر طول در و عدد 1 -1  متوسط طور به روزانه

 دوره طول کندمى تولید تخم عدد 811 -811 نیز

 در جنینى مرحله .باشد روز می 9-8  گذاری تخم

 . رسد می اتمام به هفته 8-2 در گلخانه عادى شرایط

 است متغییر محیط دماى بسته به مرحله این طول

 تولید نسل 8-82 سال در مختلف شرایط به بسته.

 (.8938کند )فرید و همکاران، مى

 

 خسارت

 سبب میزبان گیاهی شیره از تغذیه با آفت این       

 باعث نیز عسلک با ترشح و شده هابوته شدن ضعیف

 عسلک روی همچنین و شود می خاک و گرد جلب

 گیاهان و کرده رشد ساپروفیت های قارچ ،شده ترشح

 ناقل بیش آفت این آیند.مى در روشن اىقهوه رنگ به

 تغذیه است گیاهی یزابیماری عامل گونه 83 از

 باشد.کامل مى حشره از شدیدتر بسیار ها پوره

 محصول کیفیت  حتى و یابدمى کاهش دهى محصول

 حشره این کنترل عدم صورت در یابد.کاهش می نیز

شوند )صحراییان،  خشک کامالً گیاهان دارد امکان

8931.) 

هایی که توسط این آفت یکی از مهمترین بیماری   

گوجه فرنگی  یبرگ زردو شود پیچیدگی منتقل می

است. در صورتی که آلودگی در مراحل اولیه رشد به 

های کم و ریز و گیاهان آلوده دارای میوه، وقوع پیوندد

در برخی موارد فاقد میوه به دلیل ریزش پیش از 

موعد گل می باشند. نشانه های مشخص آلودگی در 



 28                                                   / جلد دوم / شماره دوم                       8931مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

ها قاشقی شدن ابتدا به صورت زرد شدن حاشیه برگ

دیاز )باشد های انتهایی میآنها و ریز شدن شدید برگ

 .8(2181پندون و همکاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روی برگ  سفید بالک جالیزنحوه خسارت   -9شکل 

 (8938)فرید و همکاران،  فرنگیگوجه

 

 نتایج 

                                                           
1
 Diaz-Pendon 

های مورد استفاده در آزمایش در جدول کشآفت   

 این ترکیبات،بین  زااند. شماره یک نشان داده شده

تاثیر قابل توجهی در کنترل  تنهایی بهروغن سیتووت 

نداشت بالک جالیز سفیداز مراحل رشدی  یک هیچ

باعث افزایش  هاکشآفتبا هر یک از  اختالطولی در 

 کشحشرهد. شدر کنترل آفت مذکور  ها آناثر 

اثرات مطلوبی در کنترل افراد بالغ این کلوپراید اتی

کش در بنابراین استفاده از این حشرهداشت.  آفت

زان یک در زمان مشاهده افراد بالغ زیر برگ به می

روز بعد قابل  81هزار توصیه می شود. در صورت لزوم 

به  تیومتوکسامکش باشد. همچنین دو حشرهتکرار می

در  1/2دینوتفوران به میزان و  در هزار 1/1میزان 

ها و حشرات بالغ این هزار تاثیر خوبی در کنترل پوره

روز(،  1-81آفت داشتند و به دلیل دوام کم )بین 

جهت استفاده در گلخانه مناسب هستند هر چند بین 

به دلیل اینکه از طریق این دو، تاثیر تیومتوکسام 

از انتقال  ای و دور کنندگی مانعتغذیهخواص ضد 

شود، زردی گوجه فرنگی میپیچیدگی و برگ ویروس 

فن نیز پروکسیپایری دینوتفوران بوده است.بیشتر از 

روز( بوده و تقریباً همه  1کشی بادوام کوتاه )تا حشره

این . کند میرا کنترل بالک جالیز سفیدزیستی  مراحل

با شود. در هزار  توصیه می 8کش به میزان حشره

ظاهر  تأخیربا  کش حشره نوجودی که اثرات ای

تولید  خصوصیاتولی به دلیل تاثیر روی  شود می

. دهد میباروری را کاهش  حشره، میزان مثلی

به کشی است که کنه - کشاسپیرومسیفن نیز حشره

بالک پوره سن اول سفیدروی در هزار  1/1میزان 

نئونیکوتینوئیدی  های کش حشرهمقاوم به گروه  جالیز

 کند.را محدود می تولیدمثل وبوده و زادآوری  مؤثر
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 ترویجی هایتوصیه

باال بیشتر برای  نسبتاً مکلوپراید به دلیل دوااتی       

مزرعه قابل شرایط در  بالک جالیزسفیدکنترل 

 1/1با غلظت تیومتوکسام کش حشرهاستفاده است. 

و ها در هزار برای کنترل مراحل بلوغ و پوره

در هزار برای کنترل حشرات  1/2با غلظت دینوتفوران 

ولی تاثیر خاصی روی  بالغ این آفت مناسب هستند

بعدی  های نسلجهت کنترل آن برای  حشرهزادآوری 

-پایری موردبررسی هایکشآفتندارند. از بین 

 بالک جالیزسفیدفن و اسپیرومسیفن زادآوری پروکسی

واقع خواهند  مؤثررا کاهش داده و برای نسل بعد نیز 

های به با غلظت کشآفتشد. لذا کاربرد این دو 

جهت کنترل مراحل در هزار  1/1در هزار و 8ترتیب 

جهت جلوگیری از  در تناوب با موارد قبلبالغ و نابالغ 

 .باشند میقابل توصیه  ،بروز مقاومت

در سیتووت خاصیت سینرژیستی روغن  با توجه به    

سازگاری دارد و  ی مورد بررسیهاکشآفت اختالط با

و روغن  ها کش حشرهآن با محیط زیست، مخلوط این 

 .باشد میقابل توصیه درصد  8به میزان 

هرز، کاشت  های علفو  گیاهی بقایایاز بین بردن     

های بیشتری در سطح برگ ارقام مقاوم که کرک

داشته باشند، کاهش مصرف کودهای ازته و استفاده از 

 211هر  عدد در 8زرد چسبنده به تعداد  های کارت

تا  مترمربع 81عدد در هر  8جهت ردیابی و  مترمربع

جهت شکار انبوه نیز  مترمربع 2عدد در هر  8حداکثر 

متر مربع جهت  جهت کنترل آفت قابل توصیه است.

  شکار انبوه نیز جهت کنترل آفت قابل توصیه است.

 

 استفاده آفت کش های مورد -8جدول 

 شرکت سازنده غلظت توصیه شده نام تجاری آفت کش ها

Thiacloprid        OD 24%   افرا سم در هزار 8 کالیپسو 

Thiamethoxam  SC 24% گیاه گستر دشت قزوین در هزار 1/1 مموری 

Dinotefuran SG 20% کیان مهر در هزار 1/2 استارکل 

Spiromesifen SC  24% بهرویش هزاردر  1/1 رونبا 

Pyriproxyfen EC 10  % شیمی کشاورز در هزار 8 آدمیرال 

Citowett oil گیتا شیمی سهند درصد 8 روغن سیتووت 
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