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 چکيده

کننددد، هاددواره نقدد   گروهی در مزرعه ظهور می  صورتبههایی از فصل زراعی  آفات مکنده پنبه، که در بازه

های شددیایایی  عالکرد کای و کیفیت الیاف این محصول دارند. بنابراین شناخت ترکیب در کاه بسیار کلیدی 

در ایددن   بوده است.  موردتوجههاواره  ی،  پاشسم  بارکی مختلف آفات مکنده از طریق یهاگونهبرای مدیریت    مؤثر

  -4  ،ایایداکلوپرایددد  -3  ،اسپیروتترامات  -2  ،(ppm2000)یونی    محلول صابون غیر  -۱ یی تیاارهای:کارا  پژوه 

یددونی    مخلوط صددابون غیددر -۶ ،درصد( و اسپیروتترامات۱یونی ) مخلوط صابون غیر -5، 472® افوریا ک حشره

  -9  ،(®ک  بددوپروفزین )آپدد ودحشددره  -۸  ،درصد(۱و صابون ) ®ک  افوریارهحش -7 ،درصد( و ایایداکلوپراید۱)

  هیدد عل،  تیاار شاهدو    (®ک  دینوتفوران )استارکلحشره  -۱0،  درصد(۱یونی )  صابون غیرو ک  بوپروفزین حشره

سنک غوزه پنبه    و   Bemisia tabaci، سفیدبالک Aphis gossypiiسبز پنبه  شتهشامل    آفات مکنده پنبهبرخی  

Creontiades pallidus  در    های کامل تصادفی با سه تکرار در دو استان مازندران و گلستاندر قالب طرح بلوک

روز بعددد از   2۱و  ۱4، 7، 3 و هاچنددین روز قبددل یددک هابرداری. ناونددهمددورد بررسددی قددرار گرفددت  ۱397  سال

  ریوممرگکارایی هر تیاار طبق درصد   ، صورت گرفتند.به حد آستانه دنیرس با ایشرایط مزرعهی در پاشمحلول

روز بعددد( و    3نتایج تلفات ناشی از اثددرات اولیدده ). محاسبه گردید لتونیت -بر اساس فرمول هندرسون شدهاص ح

ک   روز بعددد( در هددر دو اسددتان مازندددران و گلسددتان، حدداکی از کددارایی دو حشددره  2۱ناشددی از باقیاانددده )

و شددته  درصددد(    9۱/54و    37/۸4  بیترتبدده)برای آفت سنک غوزه پنبه    یونی  غیرهاراه با صابون   یداکلوپرایدایا

یی  تنهابددوپروفزین بددهک   تیاددار بددود. حشددره  نیترمطلوب  عنوانبهدرصد(   ۱7/97و  9۱/79 بیترتبهسبز پنبه )

تیاددار در دو اسددتان    نیترمطلددوب  ونیی  غیردرصد( صابون   0۶/۶7و  9۸/۶7درصد( و به هاراه ) ۶/94و  9۱/9۱)

 مازندران و گلستان علیه سفیدبالک پنبه بود.

 ۱پنبه، صابون غیر یونی، شته سبز پنبه، سنک غوزه پنبه، سفید بالک پنبه  ی کليدی:هاواژه
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 مقدمه 

بسدیار  افتهیتوسدعه در کشدورهای، روغدن و کناالده ،یک گیاه صنعتی در تولید الیاف  عنوانبهپنبه  

میلیون هکتار و تولید آن بده  2/3۱زیر کشت پنبه در جهان به  طح، س  20۱۶در سال    .است  توجه  مورد

زیدر   حسدط  ،  2025تدا    20۱7  یهداده است کده در سدالبینی شاست و پی   دهیرسمیلیون تن    ۶/23

)محبوبی  میلیون تن برسد 2۸به  یدرصد 2میلیون هکتار و تولید آن با رشد  ۱/33ت آن در جهان کش

پس، شته، یل تریمهای از قب مکنده معاول دارای آفات  در کشور به صورت  کشت پنبه  .(۱397و آروند،  

کده مطالعده روی نحدوه   (۱392،  )ماندی و عالیشداه  دنباشدسبز پنبه می  کقوزه و زنار  ک، سنکعسل

 ای برخورداراست.از اهایت ویژه محیطهای غیرمخرب برای زیستروش خصوصاًکنترل آنها 

، عدد  بدرای دشدانان طبیعدی  بده دلیدل سدایت ندا یز  هاک  و شویندهحشره  یهاکاربرد صابون

سداو  در   مدؤثرکاه  دوز مصرف مواد  نیز  و    ستیزطیمحمحصوالت، عد  آلودگی    یباقیاانده سم رو

 .(20۱7کویسدادا و سددوف، ) یافتده اسدت شداییری گسدترش  از کشورها  یدر بسیار  حالت اخت ط،

 از متشدکل عادده طوربدهو  باشدندمدیسای  مؤثرهماده دارای اثر تااسی و فاقد   ک حشره  یهاصابون

 یددآمدی  بدستکه از واکن  هیدروکسید پتاسیم با صابون    هستند   رب  یپتاسیم و اسیدها  یهاناک

هدایی هسدتند کده اسدید  درب آن  ،کد حشره  هاینوع صابون  کاراترین.  (20۱3)هال و ریچاردسون،  

و سداختار   کننددها مواد  ربی سطح بدن حشره را حل مدیصابون.  دنداشته باش  کربن  ۱0با    شدهاشباع

بنابراین  نانچه حشرات آفت مورد اصابت قرار گیرند و یا آغشته .  کنندرا مختل می  هاآنسلولی    یغشا

 . (200۸ عامری و هاکاران،)بنی وجود دارد  هاآنبه محلول صابون شوند، احتاال مرگ 

مصدرف  هدای زیسدت محیطدی ازاقتصدادی و نیراندی یهداتیمحددوددر حال حاضر بدا توجده بده 

 نیبدنیدراسای استفاده گدردد، کده    مؤثرهو بدون ماده    ضررکمضرورت دارد از ترکیبات    ،هاک حشره

کد  در کنتدرل حشدره  یهاابونصمصرف  .  باشدتواند یک راهکار بسیار مناسب  ها میصابوناستفاده از  

 .ها در دهه اخیر رواج یافته استها و کنهو شپشک هاشته ازجالهآفات مکنده گلخانه  

 یابا کاربرد لکه ،ازجاله شته ،در برنامه مبارزه تلفیقی آفات مکنده گلخانه  (۱9۸۸)  هاکاران  و  نزیه

 ک حشره ریدر مقایسه تأث ها را کنترل کردند.سبز، جاعیت شته یک  و شکارگر بالتورصابون حشره

کنترل شپشک آزالیا به این  یدرصد برا 2ک  با غلظت درصد و صابون حشره  ۱25/0با غلظت    ۱آسفات

 (.۱9۸9)گیدل و را،،  درصد تلفات داشته است ۱00 آسفات و ۸۶ک  که صابون حشره ندنتیاه رسید

مشدخ  گرفدت و قرار  یبررس مورد 2موزاییک تنباکو ک  در کنترل شته ناقل ویروساثر صابون حشره

درصد نسبت به تیاار شداهد )آب(   92تا    35ترتیب  به  ،درصد  ۱0تا    0از    ،به غلظت صابون  شد که بسته

 
1. Acephate 

2. Tobacco Mosaic Virus (TMV) 
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اثددر  (۱993بددوتلر و هاکدداران ) .(۱990، )زنددین و واکددریس ویروسددی را کنتددرل ناددوده اسددت یبیاددار

 ییکدومسااباغبانی را در کنترل سفید بالک پنبه در    یهاروغنو    ک حشره  مختلف صابون  یهافرمول

کد  بدی  از و نتیاه گرفتند که غلظت یک درصد صابون حشدره  قراردادند  یموردبررس  یفرنیگوجهو  

در را  ی  ین محققین نتایج مشابههاچنین ا  .است  ایااد کردهسفیدبالک    یهاپوره  یدرصد تلفات رو  ۸5

اثدر   (۱997)  هاکاران  و  یاایا  .(۱993  هاکاران،  و)بوتلر    علیه سفید بالک به دست آوردند  ،مزارع خیار

قرار داده و نتیاه گرفتند که کاه  رطوبدت   یبررس  موردرا    ک حشرهرطوبت نسبی بر کارایی صابون  

  .شود ک حشرهموجب پایین آمدن کارایی صابون    تواندیمهوا 

. اسدت اناا  گرفته آردآلود شپشکروی  شتریب قاتیتحقها  در مورد کنترل آفات پنبه توسط صابون

صابون کر ک، صدابون  یاثربخش ،2009تا  2007  یهادر بین سال  ،آزمایشی در گلخانهدر    مثال  طوربه

 یبررس  Phenacoccus solenopsis Tinsley (1987) هید، اسپینوزاد و آورمکتین علیکلرپرااماهی، ایاید

شد )دیوید و هاکداران، ها اشاره  ک حشره  اها حتی در مقا  مقایسه بشد و به کارایی باال تاامی صابون

و مواد طبیعی برای کنترل شپشدک   ک حشره ندین    یاثربخش  (20۱7)  هاکاران  و  نالیهنک(.  20۱0

 را کشدور هندوسدتاندر برخی از مزارع پنبده  20۱2تا  20۱۱های در بین سال P. solenopsis آلوددآر

 ۱500و پروفنوفوس  لیتر در هکتار()میلی ۱000بوپروفزین به میزان  کردند که انیآنها ب .کردند یبررس

 در مدورد شدته پنبده  .ندرا داشت  یکنندگکنترلباالترین میزان    %۱صابون    ع وهبه  لیتر در هکتار()میلی

(1987) Glover  Aphis gossypii و صابونی بر پایده روغدن نارگیدل در گلخانده بررسدی یکنندگکنترل 

در تحقیدق دییدری کده روی  .(20۱۶ )امدامی،درصد تلفدات گدزارش گردیدد   47/7۸    ریوممرگمیزان  

ی در باروری راتیتأثکه اسپیروتترامات  مشخ  گردید ،اناا  شد در کنترل شته سبز پنبه  مؤثرترکیبات  

)گوند  و   را دارد LC70درصددی آن در    90( و کاه   LC10دوزهای زیرکشنده )حشره آفت حتی در  

بدا  ک حشرهاز دو  یمخلوط ،برخوردار است زئون یفناور  از  ایافور  یتاار  ک حشره(.  20۱۶هاکاران،  

ه کددها( ینوئیوتکیسا  )از خانواده نئونکامتویبنا  ت  کیستایسک   حشره  (۱  است:  ار گستردهیف بسیط

( 2.  شدودیمسدبب مدرگ حشدرات هددف    ،یستم عصدبیدر س  ،نیولک  لیاست  یهارندهیگ  دربا اخت ل  

اداد اخدت ل در یه با اک  یگوارش  -یدها( با اثر تااسیروئیروتین )از گروه پایهالوتریالمبداساک   حشره

 ،الرو و حشره بالغشامل تخم،  سفید بالک پنبه    یمراحل مختلف رشد  روی  یاضربه  تاثیرم و  یانال سدک

  .(20۱0)فصیحی و حیدری، گردد  آن می نترل ک سبب

ک  ایایداکلوپرایدد روی برخدی از صدفات حشدره ریتدأث  ( در مدورد20۱2تان و هاکداران )  مطالعه

 پنبه کشورمزارع در  eadiirMاز خانواده  Dur (1843)-Meyer lucorum Apolygus یزیولوژیکی سنکف

حشدره   یزیدرتخماز    منفی روی دوره پدی   راتیتأث  ک حشره ین نشان داد دوزهای زیرکشنده این  

ها بدر روی  نددین آفدت ک مطالعاتی که به کارایی برخی حشرهدر مورد    .دنتخم دار  نشو و ناوو    بالغ
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ادیکدری و   هدایآزمدای تدوان بده  می  ،ناایندزمان بر روی محصول فعالیت میصورت همبهمختلف که  

 هاراهبدده، تیامتوکسددا  اسددپیروتتراماتی هاک حشددره( اشدداره ناددود کدده کددارایی 2009هاکدداران )

ی رایج کنترل آفات مکنده مهدم پنبده نظیدر تدریپس، هاک حشرههالوترین را در مقایسه با  المبداسای

د که سیستم آنزیادی آنها بیان داشتن  مورد بررسی قرار دادند.را  زنارک و شته سبز پنبه در هندوستان  

ی مدادهی که حشدرات  زمانخصوص  ؛ بهدیناایمی یک مقاومت را در حشره ایااد  ریگشکلاستراز توان  

اند، زنده باانند. بنابراین بایستی در استفاده از این ساو  احتیاط الز  را به قرارگرفتهکه در معرض سم  

ک  دو حشددره ریتددأثدر کشددور مصددر بدده  20۱۱و  20۱0طددی دو سددال ی کدده عاددل آورد. در مطالعدده

شته سبز، سفیدبالک، زنارک و تریپس پنبده  پنبه شامل آفات مکنده  هیعلو تیامتوکسا     ایایداکلوپراید

کنتدرل آفددات مکندده در مقایسده بددا در  ی ایایداکلوپرایدداز کدارایی بدداالحداکی نتددایج گشدت، انادا  

 .  (20۱2اکاران، )تان و ه داشتتیامتوکسا   

مطالعه به  توجه  ایااد  با  و  جهان  پنبه  مزارع  در  گرفته  بازار هاتیمحدود های صورت  در  ی جدید 

ی از آفات مکنده در یک دوره زمانی  امااوعهها هاچنین بروز  ک حشره  جاله  ازی کشاورزی  هانهاده

از طریق آن   مؤثردر مزارع پنبه، هدف اصلی اناا  این تحقیق دستیابی به یک تیاار   بتوان  است که 

 پاشی جاعیت آفات مکنده را در زیر آستانه اقتصادی نیه داشت. محلول  بارکتنها با ی

 

 هامواد و روش

اسدتان مازنددران و در  یقدات کشداورزی قراخیدلایسدتیاه تحق در ۱397این پژوه  در بهار سدال 

عالیات کشت در ،  زمین  یسازآمادهاناا  شد. پس  استان گلستان  در    ایستیاه تحقیقات پنبه هاشم آباد

کاشت بدذور شد.    اناا   ،رقم گلستانبذر  با استفاده از    ،در سه تکرار  یامل تصادفک  یهابلوکطرح  قالب  

در   متدر  5/۱از هدم    متر(  ۱0خط به طول    ۸)  هاکرتو فاصله    اناا   مترسانتی  ۸0×20کاشت    الیویبا  

عالیات داشت شدامل وجدین شد.  اناا     فشار  تحتتم آبیاری بارانی  سسیتوسط  آبیاری    شد.  نظر گرفته

فنی زراعدت پنبده انادا   یهادستورالعال، بر اساس بیاری در طول فصلآو    کردن  تنک  ،هرز  ی  هاعلف

مویدان و سداو   ریتدأثبررسدی  جهتها تک بوتهبر اساس انتخاب تصادفی  به شکل یبردارناونهگرفت.  

   .شدفات اناا  آانبوهی جاعیت  بر مختلف

 ،در هزار با آب  2  شده  هیتوصبا دوز    (1APE)  یونی  غیرصابون  محلول    -۱تیاارهای آزمایشی شامل:  

لیتدر در   25/0)ایایداکلوپرایدد    کد مکندده  -3  ،لیتدر در هکتدار(  ۶/0)  اسدپیروتتراماتک   هرحش  -2

در هدزار( و  ۱) یدونی غیدرصدابون مخلدوط  -5 ،لیتدر در هکتدار( 25/0)  ®افوریا  ک حشره  -4  ،هکتار(

 

1. Alkylphenol Ethoxylates 
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درهددزار( و  ۱) یددونی غیددرصددابون مخلددوط  -۶ ،لیتددر در هکتددار( 5/0)اسددپیروتترامات  ک حشددره

 ۱)  یدونی  غیرصابون  لیتر در هکتار( و    4/0)  ®افوریا  ک حشره  -7  ،لیتر در هکتار(  2/0)  ایایداکلوپراید

بددوپروفزین  ک حشددره -9 ،لیتددر در هکتددار( 25/۱)( ®بددوپروفزین )آپدد ود ک حشددره -۸ ،(درهددزار

دینوتفددوران  ک حشددره -۱0 ،درهددزار( ۱) غیریددونیصددابون هاراه لیتددر در هکتددار( بدده ۱( )®)آپدد ود

هر تیادار در  یکنندگکنترلو میزان  بودند )آب( شاهدتیاار  -۱۱و  (در هکتار گر   75/0)  (®)استارکل

  .قرار گرفت یبررس موردشرایط مزرعه 

، برای آفت شته سدبز پنبدهآستانه عال    .اناا  شد  ستانه اقتصادیآرسیدن به    هنیا مبازره با آفات  

کدرت بده  هایدرصدد بوتده 20تا  ۱0 آلودگی ایو    (عدد  250تا    ۶0)  عدد شته در هر بوته  250حداکثر  

)ازگدور و   غوزه پنبه  عدد تاامی مراحل سنک  4  تا  2، سنک غوزه پنبه  (20۱5)کرنس و هاکاران،  آفت  

)ونددروئیت و هاکداران،  ناف در هر برگ  20بالغ و یا    ۸-۱0، وجود  سفیدبالک  برای  و  (20۱9هاکاران،

 یپاشمحلولروز بعد از  2۱و  ۱4، 7، 3 و هاچنین  پاشیاز آفات، قبل از محلول  یبردارداده.  بود(  20۱۸

واحدد د.  شد  ثبدت(  یبردارناوندهجاعیدت آفدات )تعدداد آفدت زندده در واحدد  صورت گرفدت و تعدداد  

های بوته و برای سدنک غدوزه پنبده، برگبرای شته سبز پنبه و سفیدبالک  در این آزمای     یبردارناونه

بوتده   در  هدار سدات  و  باالیی، وسدط و پدایینی  سو کیدر سه قسات  ی یک بوته  هابرگ  بود.  تورزنی

و   پنبه(  هر بوتهدر    برگ  ۱2  آزمایشی وبوته تصادفی در هر کرت    ۱0)  شدند  برداری انتخابجهت ناونه

 -بار تورزنی در هر کرت آزمایشدی ۱0برای سنک غوزه پنبه توری زنی با مااس با پوش  گیاهی است )

 . (تو در سه تکرار 30

percentage√نرمال  یهاداده  بربهترین مدل منطبق  از  ،  هادادهدر صورت عد  نرمال بودن   + 0.5  

Arcsin    در تیادار   ریدوممرگبا توجه به مشداهده  .  استفاده شدجهت نرمال کردن آنها  و یا مدل جذری

بدا )در روش اصد حی  .ندشدد اصد حتیلتدون   -بر اساس فرمدول هندرسدون  ریوممرگ  یهاداده  ،شاهد

آن قب  اعاال گشته   اثرات  نکهیا  لیدلبه  گرددیم  حذف  یآمار  زیآنالشاهد از روند    ااریمذکور، ت  (شاهد

 راهده واریدانس یدک حلیدلبرای تیاارهای مختلدف در هدر دوره بدازخوانی توسدط ت  یآمار  زیآنال.  است

(ANOVA) افزارنر  در محیط SPSS  اناا  پذیرفت. 2۶نسخه  

 

 و بحث   نتایج

 یآفات مکندده مهدم در هدر دو منطقده مدورد مطالعده طد  هیعل  یاعاال  یهاراایت  ۱جدول    براساس

روز بعد  ۱4 یبرداردر استان گلستان در دوره ناونه دبالکیسف جز آفتبه  یبردارمختلف ناونه  یهادوره

 داری نشان دادند.  تفاوت معنی  ،ااریتاعاال از 
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 ميانگين مربعات کارایي تيمارهای مختلف عليه آفت مکنده مهم پنبه در دو منطقه مورد مطالعه -1جدول 

 آفت منطقه مطالعه  روز سو   روز هفتم روز  هاردهم  روز بیست و یکم

9۱2/۶39 * 479/۱۸5ns ۸93/7۸۸ * 03۸/494  گلستان  *
 سفید بالک 

337/۸37 * 2۱9/۸53 * 522/92۸ * ۶2۶/۱۶3۶  مازندران  *

537/۱024 * 42۶/9۶3 * 9۱۱/۱۱۸7 * ۸5۶/۶53 سنک غوزه   گلستان  *

۱۶3/۱374 پنبه * 052/33۸9 * 72۶/4۱90 * ۸93/4۸22  مازندران  *

۱52/۱704 * 352/2۶۱3 * 79۸/32۸۱ * 3۱۱/۱9۶۸  گلستان  *
 شته سبز پنبه

۶33/۸05 * ۶33/۱34۱ * 75۶/۱920 * ۶۸۱/2074  مازندران  *
، با توجه اعاال اثر تیاار شاهد درجه ازادی Tukey HSDآزمون    بر اساس درصد    5در سطح    هانیانییمدار  *ردیف نشان از تفاوت معنی

 است  9تاامی تیاارها 

 

در استان مازندران، تیاارهدای مختلدف   اساس نتایج بدست آمده  بر:  پنبه  غوزه  سنک  کنترل  یيکارا

و  p-value =00۱/0) داشدتهدار معنیهم تفاوت  برداری باناونه  یهادورهدر  در کنترل سنک غوزه پنبه  

3/۱9=  cv  هایاند. تیاارنشان دادهتیاارها توان کنترل آفت مذکور را در شرایط میدانی  تنها برخی  ( اما 

سددپیروتترامات و اصددابون بددا شددامل  ندددعاددل کردروز اول(  3 ریتددأثی )بتضددر صددورتبهکدده ترکیبددی 

هدای در کرتدر مراحل مختلف سنک غوزه پنبده    ریوممرگدرصد سبب    ۱00که تا    ایایداکلوپراید بود

 ®افوریدا و  بدوپروفزینتنها و یا هاراه    یونی  غیر، صابون  ک  بوپروفزینحشره  های. تیاارشدندآزمایشی  

روز بعدد از  ۱4در اثرات مربوط به  .(2جدول ) ندادندشاهد هم نشان  نسبت به    حتی  ای راهیچ اثر ضربه

 -33/۱0۸و  0،0ترتیب بدا به  بوپروفزین  -پاشی تیاارهای اسپیروتترامات، صابون و ترکیب صابونمحلول

نتدایج اسدتان  بدر اسداس(. 2جددول ) را در کنترل سنک غوزه پنبده نشدان دادندد  ریتأثدرصد کاترین  

و   22/۸5  بدا  تیاارهدای ایایداکلوپرایددترین تیاار در بین تیاارهای پدژوه  حاضدر  مازندران، مناسب

 . (2  جدول) بود  درصد تلفات 37/۸4  با کلوپرایدترکیب صابون با اسپیروتترامات و ایایدا

 نیپژوه  در شهرستان گرگدان نشدان داد کده درصدد تلفدات اصد ح شدده بد  نیحاصل از ا  جینتا

، pvalue  ،۸9/27 = cv، 459/۸=3dayF =00/0) ندارندددد یدار یمختلدددف تفددداوت معنددد یاارهدددایت

۱4/۱۶=7dayF ،۱9۱/۱0=14dayF ،۱25/۱4=21dayF).  بدداالی ییکداراروز اول نشددان از  3درصدد تلفدات در 

در اسدتان مازنددران،  شددهکسبمشدابه نتدایج  .داشدتهاراه ایایداکلوپراید به یونی  غیرترکیب صابون  

روی سدنک  یریتأث گونهچیهمازا(  و یونی غیرحالت مخلوط با صابون    هر دو  )در  بوپروفزینک   حشره

را در   ییکاراروز( اسپیروتترامات و ایایداکلوپراید باالترین    2۱)  بلندمدتنبه نشان نداد. در اثرات  پ غوزه  

ک  پنبه حشدره  غوزه  سنکبرای  نتایج    بر اساس  درصد(.  2۱/49و    53/47)  ددناستان گلستان نشان دا

 شدکل) نشدان دادندد در اسدتان گلسدتان  را  ریدوممرگایایداکلوپراید و اسپیروتترامات باالترین درصدد  

۱Error! Reference source not found.).   
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 پاشي عليه سنک غوزه پنبه در فواصل زماني )تمامي مراحل اعم  تأثير تيمارهای سم - 1نمودار 

 ، گرگان گلستاناز پوره و حشره کامل( در استان 

 

 هاکاران وتان  جینتا با حاضر  پژوه سنک غوزه پنبه در دو منطقه    هیعل  دیداکلوپرایایا  یکنترل  اثر

 ،دیگرد سنک غوزه پنبه تیسبب کنترل جاع  زین  دیداکلوپرایایاکشنده    ریز  یهادوز  یحت  که  ،(20۱2)

خوانی زدر مراحل بدابطوریکه  بود    بوپروفزینک   تیاار در استان گلستان حشره  نیترفیضع  .بودهاسو  

در   ثبت رسید.  به  ک حشره  نیاهای متعلق به  کرت  روی  پنبه  غوزه  تعداد بیشتری سنکروز    2۱و    ۱4

ک  مخلوط روی طیف وسدیعی از آفدات ارزیدابی بخشی یک حشرهاثرنانتا  یتوسط شرکت س  یقیتحق

کننددگی طیدف وسدیعی از اثدر بخشدی کنترل  20۱7تدا    20۱۶  هایدر این ارزیابی در طدی سدال  .شد

اسدپیروتترامات تدأثیر  نتدایج حداکی از    بررسی شد.زیادی  د علیه آفات  یها هاراه لولین آلکالوک حشره

اسدپیروتترامات از گدروه  .(20۱7)هوگر،  علیه آفات مکنده بود (هاییمحصول ن یکی از اجزای اصلی در)

یدک   عنوانبدههادواره    ،بدر آفدات مکندده  کنترلدی  ریتدأثکه ع وه بدر    ،بوده  دیپیلسنتز    یندهنکمختل

ایدن   (20۱۶)وانومن و هاکداران    در تحقیق  .(20۱5،  )ژان  و هاکارانمطرح است  خطر  کمک   حشره

 Nesidiocoris شدکارگرسن های طول و زادآوریهخطر روی فراسناعنوان یک ترکیب بیک  بهحشره

Tenuis  (Hemiptera: Miridae) .معرفی شد 
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که به نا  عسلک پنبه نیز شدناخته است یکی از آفات مهم پنبه سفیدبالک : کارایي کنترل سفيدبالک

 دارمعنیآماری تفاوت    صورتبهزمانی در استان مازندران  های  دورهتیاارهای مختلف در    ریتأثگردد.  می

، value-p ،۸4/۱5 = cv، 339/۱۶=3dayF ،۶59/7=7dayF ،7۱0/7=14dayF =00/0) نشددددددان دادنددددددد

430/۸=21dayF.)    باعد  ضدعف  ،گیداه هعد وه بدر خسدارت بد این است که  اهایت سفیدبالک پنبهدلیل

کداه    تیدنها  درهدا و الیداف استحصدالی و  آلودگی وش  ،عالکرد نهایی، تولید عسلک  کاه   ،عاومی

 بایدد  نیدز  هاعسلکبه زدودن این    ،ع وه بر نیاه کنترلی به آفت عسلک  بنابراین.  شودمیارزش محصول  

ی . بر اساس نتایج در ایستیاه تحقیقات کشداورزی قراخیدل اسدتان مازنددران، بدین تیاارهداتوجه کرد

 !4Error! Reference source not found.Errorجددول شدد ) مشداهدهداری معندیتفاوت  کنترلی

Reference source not found. .)متعلدق  مددتکوتاهاثرات با کنترل سفیدبالک  ترین تیاار درمطلوب

و  نیبددوپروفز یهاک حشددرههددر کدددا  از بددود.  تلفددات درصددد ۸/94 بددا نیبددوپروفزک  بدده حشددره

نشدان  یکننددگکنترلدرصدد  32/79و  4/۸9ترتیب مخلوط بدا صدابون بده  صورتبهایایداکلوپراید نیز  

   بود.  قبولقابلدادند. کنترل آفات مذکور توسط تیاارهای اعاالی بسیار 

آباد استان گلستان در ایستیاه تحقیقات پنبه هاشم تیاارها در کنترل سفیدبالک پنبه  دارمعنی  ریتأث

، value-p ،7۸/۱7 = cv، ۱۶/4=day3F ،9۶5/3=day7F ،005/2=day14F =00/0)نیددددز مشدددداهده شددددد 

43۶/3=day21F.)    پاشدی در روز بعدد از محلول  ۱4نکته مهم عد  تفاوت آماری در تیاارهای مختلدف در

تنهدایی و یدا در حالدت  بده، نیبدوپروفز ک حشدره(.  2شدکل  )(  p-value  =0۸۸/0استان گلستان بود )

درصد کشندگی در سه روز اول برای عسدلک پنبده ایاداد نادوده اسدت؛ امدا صدابون   ۶5مخلوط حدود  

تری در کنترل سدفیدبالک پنبده در درصد تلفات، تیاار مطلوب  93/74کامل سطوح با    دالیل شستشوبه

ی بر جاعیت سفیدبالک بدون اسدتفاده از مدواد ونی ریغ خوب صابون  ریتأث(. 2شکل استان گلستان بود )

در کنتدرل سدفیدبالک در ایدن   تأمل  قابلسای و آالینده که توانسته کنترل کافی را اعاال نااید، نکته  

ی پاشدسم و  هدوابا توجده بده شدرایط رطوبدت    (200۸عامری )بر اساس تحقیق بنی  پژوه  بوده است.

های گیاه برسد، صابون تیااری موفق در کنتدرل آفدات مکندده اسدت. ی قساتتاامبهدقیق، که صابون  

هدا اسدت کده بدا جلدوگیری از ازیناز گدروه دی بدا دوا  کشی تااسی، گوارشدی وشرهح  نیبوپروفزتیاار  

برد و در صدورت برخدورد بدا ها را از بین میمانع از تغییر جلد و تکامل حشرات شده و آن  یاندازپوست

ک  خود، بهترین حشره  خاص  ریدلیل روش تأثبه  نیبوپروفز  .ها نابارور خواهد شدبالغ تخم آن  یهاماده

بدرای  سدم یداد شدده. گدرددیمحسوب م هاایر محصولسساو  در مرکبات و    بهبرای مدیریت مقاومت  

هدا و ها، زنارکها، پسدیلها، سفیدبالکها، عسلکشپشکجنس های مختلف آفات مکنده نظیر  کنترل  

در این تحقیق این است که هیچ اثری روی سدنک غدوزه پنبده   تأملقابلگردد اما نکته  مصرف می  غیره

 (.20۱9نداشته است )یوال و هاکاران، 
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 در گلستان، گرگان  تأثير تيمارهای مختلف بر عليه تمامي مراحل شته سبز پنبه -2شکل 

 

 ایجنتد کده یکی دییر از آفات مهم مکنده پنبه، شته سدبز پنبده اسدت: پنبه سبز شته کنترل یيکارا

تفداوت   ودو وجد  در اسدتان مازنددران  آن  تیدجاع  کاه   یمختلف رو  یاارهایتکارایی    یدهندهنشان

، value-p ،7۶/2۸ = cv، 55۱/2۱=3dayF ،553/۱9=7dayF =00/0) بددددوددار بددددین تیاارهددددا معنددددی

42۶/۱4=14dayF ،342/7=21dayF) .ک  ایایداکلوپرایددد و تیاارترکیددب صددابون بددا دو حشددرهکدده بطوری

درصددد و  ۸4/7۶ایایداکلوپرایددد  و هاچنددین  تیادداردرصددد  ۱4/۶9و  7۶/۶7ترتیب بدده ®افوریددا

در مدورد .  داشدتندشته سدبز پنبده    بیشترین تاثیر را در کاه  جاعیت    درصد    ۸۱/۶۱اسپیروتترامات  

 ک حشدرهکده  طوری  بدهداری مشداهده شدد  معندیتیاارهدای مختلدف تفداوت    ، بینمدتانیماثرات  

 !Error) درصد تلفات ایاداد نادود ۶/۸2و  ۸7/۸2ترتیب هبصابون با و هاراه  ییتنهابهایایداکلوپراید 

Reference source not found.  3جدولError! Reference source not found. .) 

، p-value =00/0)دار بدود تیاارهای مختلف بر شته سبز پنبه در اسدتان گلسدتان نیدز معندی  ریتأث

35/25 = cv، 599/2۶=day3F ،040/47=day7F ،۸93/37=day14F ،394/22=day21F) .نتددایج  اسدداس بددر

هاراه روی آفدت داشدتند شدامل صدابون بدهی در سده روز اول  اضدربهدست آمده تیاارهایی که اثدر  به
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 ۶5/90درصدد تلفدات و اسدتارکل بدا  ۱00ایایداکلوپراید، اسپیروتترامات، بوپروفزین )آپ ود(، هایی با 

 لوپراید و اسپیروتترامات هاراه ایایداکصابون به  بلندمدت. در مورد اثرات (3شکل درصد تلفات بودند )
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نکته مهم نق  باقیاانده ساو  در   درصد تلفات نشان داد.  5/92  و  93/92  با  ترتیببه  را  باالترین کارایی

ک  اسددپیروتترامات بدداالترین ک  ایایداکلوپرایددد، حشددرهاسددت کدده بعددد از حشددرهآفددات کنتددرل 

دلیل کداه  تدوان بده  دتوانداسدپیروتترامات میک   حشره  یکنندگکنترلرا نشان داد.    یکنندگکنترل

توسدط شدته  جاعیت  مادد  کاه  توان باروری در توسعه    شته سبز پنبه باشد.در زادآوری  تولیدمثلی  

 90کده تدا طوریهب اسدت؛ شده گزارش (20۱۶) گون  و هاکاراندر تحقیق  ک  اسپیروتترامات  حشره

  .ه استشدک  اسپیروتترامات گزارش حشره  75LCدرصد کاه  زادآوری در غلظت 

 

 
 تأثير تيمارهای مختلف بر عليه مراحل نابالغ سفيدبالک در گلستان، گرگان  -3شکل 

 

روی آفات مکنده در کشدور هندوسدتان   مختلفساو     ریتأث  منظور بررسیبهکه    مشابهدر پژوهشی  

 و ناایددکنتدرل می یخوببهسپیروتترامات تاا  مراحل پورگی آفات مکنده را امشخ  شد  اناا  گرفت  

 ء رااثر سدوکاترین و شده  عدد شته در سه برگ 5/4به  79/5۶سبب کاه  جاعیت شته سبز پنبه از 

)ادیکدری و   ک  در مبدارزه بدا آفدات مکندده بدودحشره  نیترمناسبلذا    و  داشتهدشانان طبیعی  روی  

در طی ایدن پدژوه  در دو منطقده ندوار شداالی،   مؤثرهای  ک یکی دییر از حشره  .(2009هاکاران،  

است. نتایج تحقیق حاضدر اناا  کارایی آن در دست  مورد بسیاری در هایتحقیقایایداکلوپراید بود که 

تدان و بدا پدژوه   بدوددر مبارزه با آفات مکندده  ک حشرهاین    مؤثر  یکنندگکنترل  یدهندهنشانکه  
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شته سبز پنبه و جاعیت  ترتیب در  بهرا  درصد تلفات    7/72و    3۱/93هاسو است که    (20۱2)  هاکاران

  وارد ناود. یاضربه صورتبهسفیدبالک پنبه 

  تنهدا کارایی نسبی کاتری داشت و  برای آفات مکنده  سایر ساو  رایج   به بوپروفزین نسبت    ک  حشره 

  یی کدارا آفدات مکندده  ع ی وسدنشدان داد و در کنتدرل طیدف   را   برای کنترل سفیدبالک پنبه نتایج مثبتدی 

  نظیدر  مختلدف  ی ها ک  حشدره کدارایی  کده  ( 20۱7سراتور و هاکاران ) این یافته با نتایج  . شت مناسبی ندا 

روی شدته    شدده   ه ی توصددر دوزهدای را ریفوس پی ختین، کلر را ی د ا وفوس، آز ، پروفن ایایداکلوپراید  بوپروفزین، 

Aphis craccivora   و زناددرکEmpoasca kerri    میددزان   کردنددد هاسددو بددود. در تحقیددق آنهددا   بررسددی  

درصد(  ۱00درصد( و پروفنوفوس )   ۱00درصد نسبت به ایایداکلوپراید )   74/ 23  بوپروفزین   ی کنندگ کنترل 

 . درصد( بود 94درصد( و پروفنوفوس )  ۱00درصد در مقابل ایایداکلوپراید )   ۸۸/ 75برای شته و 

 

 گيری نتيجه

بده را  یداریمعنکاه  اثر ضربتی  باترکیب که    ترینتایج موجود در این آزمای  مناسبن  بر اساس

ایایداکلوپرایددد و  شددده هیتوصددبددا دوز  یونیدد ریددغ صددابون جاعیددت آفددات مکنددده وارد ناددود مخلددوط 

روز اثرات کنترلی را در مزارع   ۱4  ند و تابود  بلندمدت  ریتأثک  دارای  این دو حشره  اسپیروتترامات بود.

آفات مکنده اسدت کده نکته حائز اهایت ایااد مقاومت در    پنبه در دو منطقه مورد ارزیابی نشان دادند.

اسداس نتدایج ایدن   بدر  قرار گیرد.  توجه  موردبایستی  های مذکور  ک مخلوط صابون با حشرهدر کاربرد  

بهترین تیاار برای کنترل سفیدبالک پنبه اسدت و در حالدت مخلدوط بدا   نیبوپروفزک   پژوه  حشره

ها از آلدودگی با پداک کدردن عسدلک  ،ع وه بر کنترل بلندمدت این آفت مهم  دتوانیونی می  صابون غیر

 .ایدالیاف در هنیا  برداشت نیز جلوگیری نا
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Abstract 
Background and objectives:  Sucking cotton pests that break out at a certain time during 

the cotton season have always played a key role in reducing yield and fiber quality. 

Therefore, efforts have always been made to develop effective chemical control methods to 

control different species of sucking pests with only one spray 

Materials and methods: In this study, the efficacy of the treatments was investigated: 1- 

non-ionic soap solution (2000 ppm); 2- spirotetramat; 3- imidacloprid; 4- Eforia® 

(thiamethoxam + lambda-cyhalothrin); 5- mixture of soap (1%) and spirotetramat; 6-

Mixture of soap (1%) and imidacloprid; 7- Eforia® and non-ionic soap (1%); 8- Buprofezin 

insecticide (Applaud ®); 9- Buprofezin with non-ionic soap (1%); 10- Dinotefuran (Starkle 

®) and control, against some important cotton aphid pests including Aphis gossypii, 

Bemisia tabaci and Creontiades pallidus were evaluated in 2018 with three replicates in a 

randomized complete block design by reaching the threshold and sampling before, 3, 7, 14 

and 21 days after spraying under field conditions in Mazandaran and Golestan provinces. 

Efficiency of treatments was calculated based on percent mortality modified by the 

Henderson-Tilton formula. 

Results: The results of mortality due to initial effects (3 days) and residues (21 days) in 

both provinces showed that the efficacy of the two insecticides imidacloprid and 

spirotetramat with nonionic soap against Aphis gossypii and Creontiades pallidus. 

Buprofezin proved to be a suitable treatment for whitefly control   

Conclusion: Non-ionic soaps can be recommended for use with insecticides. On the other 

hand, non-ionic soap eliminates not only sucking pests but also honeydew to prevent sooty 

mold and improve cleanliness. 
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