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و پاليزين  (WG, %50) متروزين، پي(WP, %50) ، پيريميكارب(WG, %50) يكاميدنفلو هايكشحشرهثر ا

 در شرايط گلخانه ، Aphis gossypii ،روي شته جاليز

 

 1و ولي اهلل بني عامري 2، علي جعفري ندوش1غالمرضا گل محمدي

پزشکی، مرکز بخش تحقیقات گیاه -2 ، تهران، ايران.پزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترويج کشاورزيشناسی کشاورزي، موسسه تحقیقات گیاهبخش تحقیقات حشره -9

 ، يزد، ايران.تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی يزد، سازمان تحقیقات آموزش و ترويج کشاورزي

 

 90/99/9099تاريخ پذيرش:                 99/92/9999تاريخ دريافت: 

 چكيده:

ع دلیل پراکنش وسیه ب واست اي گلخانههاي کشتزا در هاي خسارتترين شته( يکی از مهمAphis gossypiiشته جالیز )

 ا توجه به پتانسیل باالي مقاومت اين حشره به ترکیبات . باسته، داراي اهمیت اقتصادي زيادي و دامنه میزبانی گسترد

جديد با نحوه عمل متفاوت امري ضروري و اجتناب ناپذير است. اين تحقیق هاي کشلزوم ثبت و بررسی آفت ،کشیحشره

 تیمار و چهار تکرار انجام شد. تیمارها عبارت 6کامالً تصادفی با  الب طرحدر ق هاي استان تهران )ورامین( و يزددر گلخانه

در  2/9( به نسبت WG, 50% ؛®فلونیکامید )تپکی در هزار، 9( به نسبت WP, 50%هاي پیريمیکارب )کشحشره ند ازبود

 در هزار، 2/9( به نسبت WG, 50% ؛®متروزين )چسپیدر هزار،  22/9( به نسبت WG, 50% ؛®هزار، فلونیکامید )تپکی

روز قبل از  9هاي آزمايشی برداري از کرتپاشی(. نمونه در هزار و تیمار شاهد )آب 2/2کش پالیزين به نسبت صابون حشره

تجزيه واريانس شده و جهت  SASافزار آماري ها با استفاده از نرمپاشی انجام گرديد. دادهروز پس از سم 90و  8، 9 تیمار و

ها سه روز پس يی تیمارها علیه پورهآاي دانکن استفاده شد. میانگین کاردامنه برآورد مقايسه میانگین تیمارها از آزمون چند

، 79/98ترتیب بهمتروزين، و پالیزين پیريمیکارب، پیدرهزار،  2/9تپکی در هزار،  22/9تیمارهاي تپکی  از سمپاشی در

ب در ترتیه يی بآترين درصد کاردرصد بود. هفت روز پس از سمپاشی باالترين و پايین 90/86و  09/72، 8/78، 29/99

مشاهده گرديد. درصدکارايی تیمارها علیه حشرات کامل در ( % 8/97( و پالیزين )% 28/92در هزار ) 22/9تیمارهاي تپکی 

یب ترتهمتروزين و پالیزين بدرهزار، پیريمیکارب، پی 2/9و  22/9منطقه يزد در سه روز پس ازسمپاشی براي تیمارهاي تپکی 

لی در ل قبوکش جديد تپکی کنترل قابطور کلی حشرهبرآورد گرديد. به درصد 22/82و  80/77، 27/76، 66/89، 22/99

 .کنترل شته جالیز در شرايط گلخانه نشان داد

 .خیار کش، شته جالیز، فلونیکامید و گلخانهحشره هاي كليدي:واژه

 

 

                                                           
  :محمديغالمرضا گل مسئول مكاتبات ،golmohammadi@iripp.ir 
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 :مقدمه

ها از آفات بسیار مهم محصوالت کشاورزي شته

که ساالنه سبب خسارت و کاهش عملکرد محصول  هستند

( Aphis gossypii Gloverشوند. شته جالیز يا شته پنبه )می

زا در گلخانه و مزارع ترين شته هاي خسارتيکی از مهم

دلیل پراکنش وسیع و دامنه میزبانی گسترده، هاست که ب

. اين شته با استفاده از استادي زيادي داراي اهمیت اقتص

مکنده خود، بافت گیاه را سوراخ  -قطعات دهانی زننده

کرده و از شیره گیاهی موجود در آوند آبکش تغذيه 

 (.Auclair, 1963)شود نموده و سبب ضعف گیاه می

 2و غیرمستقیم 9خسارت شته جالیز به دو صورت مستقیم

یاهی شته از شیره گ صورت تغذيهه. خسارت مستقیم باست

موجود در آوند آبکش گیاه و خسارت غیرمستقیم 

روز هاي گیاهی بصورت ترشح عسلک و انتقال بیماريهب

ی که در اثر تغذيه شته جالیز در گیاه يکند. خسارت هامی

ايجاد می شود، ممکن است بصورت کوتاه شدن طول 

گیاه، کاهش سطح برگ، کاهش حجم يا بیوماس ريشه، 

انشعابات ساقه اصلی و کاهش فتوسنتز بروز کند کاهش 

(Bagwell et al., 1991; Laytoh et al., 1996; 

Rosenheim et al., 1997 مشکل ديگري که شته جالیز .)

که اثر  استروي گیاه سبب می شود، دفع عسلک 

 ;Isley, 1946گذارد )میمحصول نامطلوبی بر کیفیت 

Carter, 1992برگ سبب  (. تجمع عسلک روي سطح

( و در شرايط Dorschner, 1990کاهش فتوسنتز شده )

مناسبی را براي رشد قارچ هاي  يمرطوب، منبع غذا

 Capnodium spp.، Cladosporiumساپروفیت از جمله 

spp.  وFumago spp.  روي برگ، میوه و شکوفه هاي باز

(. بر Hillocks and Bretell, 1992) کندشده، فراهم می

اين شته روي چه محصولی وجود داشته باشد  کهحسب اين

                                                           
1 Direct 
2 Indirect 
3 metasystox 
4 dimicron 
5imidacloprid 
6 pirimicarb 

تیب کند. بدين ترکش براي مبارزه با آن فرق مینوع شته

که اگر شته مزبور روي پنبه فعالیت داشته باشد از سموم 

  0و يا ديمیکرون 9سیستمیک بادوام مانند متاسیستوکس

 چه شته روي گیاهان جالیزتوان استفاده کرد ولی چنانمی

خیار خسارت وارد نمايد، مصرف سموم مذکور ويژه هب

و بايد از سم کم دوام استفاده  ممنوع روي اين محصول

 .(Behdad, 2002)نمود 

وي ر اين شتهمديريت توصیه شده براي هاي کشحشره 

 22/9) 2در ايران شامل ايمیداکلوپرايد محصوالت مختلف

کیلوگرم در هکتار(،  2/9-9لیتر در هکتار(، پی متروزين )

در  9-2/9) 8در هزار(، تیومتون 8/9 -2/9) 6پیريمیکارب

-2/9) 9در هزار(، ماالتیون 2/9 -2) 7(، دي کلرووسهزار

 ,Meschi) استدر هزار(  9) 99( و هپتنوفوسهزار 9

 آمیداتانولحاوي دي 99. صابون حشره کش پالیزين(2006

در هزار نیز  2/9 -2درصد به میزان  69-89گیل روغن نار

ده اي به ثبت رسیجهت کنترل شته جالیز خیار گلخانه

ی صورت تماسکش بههاي حشرهاست. نحوه تاثیر صابون

با بدن  طور کاملاست. به بیان ديگر محلول صابون بايد به

ن و فیلم نازکی از محلول صابوپیدا کند حشره آفت تماس 

هاي اثر فرمول Butler et al. (1993). بپوشاندآفت را  بدن

هاي باغبانی را در کش و روغنمختلف صابون حشره

کنترل سفید بالک پنبه در کدو مسمايی و گوجه فرنگی 

 فتند که غلظت يکمورد بررسی قرار دادند و نتیجه گر

درصد تلفات روي  72بیش از  کشدرصد صابون حشره

ی هچنین نتايج مشابداشته است. همهاي سفید بالک پوره

 Gill دست آوردند.اي علیه سفید بالک بهروي خیار مزرعه

and Raupp (1989) 92کش اسفیتدر مقايسه تاثیر حشره 

7thiometon 
8dichlorvos 
9malathion 
10heptenfos 
11Palizin® 

1 acephat 
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 2کش با غلظت درصد و صابون حشره 922/9با غلظت 

 هکدرصد براي کنترل شپشک آزالیا به اين نتیجه رسید 

درصد تلفات  999،  درصد و اسفیت 76کش صابون حشره

داشته است. پیريمیکارب از سموم انتخابی براي شته ها 

که به دلیل غیرسمی بودن بر موجودات غیرهدف  است

( 9979بسیار کاربرد دارد. اولین بار فورک و همکاران )

را نسبت به پیريمیکارب عنوان  A. gossypiiمقاومت 

ه سبت بمقاومت شته جالیز ن 2999چنین در سال هم .نموند

 هلندسه، ی نظیر ايتالیا، اسپانیا، فرانيپیريمیکارب از کشورها

 (. Nauen and Elbert, 2003) ه استو يونان گزارش شد

 هايکش( يکی از حشرهWG, %50 ؛®)تپکی 9فلونیکامید

توسط شرکت  9999تمیک است که در اواخر دهه سسی

ISK (Ishihara Sangyo Kaisha)  ژاپن به بازار معرفی

لف هاي مختی علیه گونهيشد. اين ترکیب کارايی باال

زمینی گندم و ساير محصوالت ها روي سیب، هلو سیبشته

هاي پژوهشسبزي و صیفی از خود نشان داده است. بنابر 

هاي مفید و دشمنان اين ترکیب روي گونه منتشر شده

 Fanigliuloمثال  طبیعی اثر سوئی از خود نشان نداده است.

et al. (2009) د، پريدر تحقیقی اثر ترکیبات استامی

ايمیداکلوپريد، تیامتوکسام و فلونیکامید را در حداکثر دوز 

 گونه)مخملی  افشانتوصیه شده روي زنبورهاي گرده

Bumbus terrestris  )ا هبررسی نمودند. بنابر گزارش آن

روز پس از کاربرد  90کش جديد فلونیکامید تا حشره

ب اين حشره مفید بود. اين ترکی ترين اثر سوء برداراي کم

 آمیدها است که نحوه عمل آناز گروه پیريدين کربوکسی

فاوت کش مانند نئونیکوتنوئیدها متاز ساير ترکیبات شته

ها ست. فلونیکامید سبب مهار برگشت ناپذير تغذيه در شتها

گردد اين ترکیب اثر کنترلی و ساير آفات مکنده می

لذا با توجه به ضرورت ثبت ترکیبات طوالنی مدت دارد. 

 کش فلونیکامید با غلظتخطر، آزمايش حشرهجديد و کم

 مصرفی کم انجام گرديد.

                                                           
1 Flonicamid (Teppeki®) 

 :هامواد و روش

هاي  استان تهران )ورامین( و يزد تحقیق در گلخانهاين 

انجام تیمار و چهار تکرار  6تصادفی با کامالً  در قالب طرح

 %29کش پیريمیکارب )حشره تیمارها عبارتند از: شد.

,WP 50% ؛®در هزار،  فلونیکامید )تپکی 9( به نسبت 

,WG 50% ؛®در هزار،  فلونیکامید )تپکی 2/9( به نسبت 

,WG 29 ؛®متروزين )چسهزار، پی/. در 22( به نسبت% 

,WG )2؛®پالیزين(کش /. در هزار، صابون حشره  ,SL

 در هزار و تیمار شاهد )آب(. 2/2به نسبت  (%65

متر  9999 گلخانه در هر منطقه يکانجام اين بررسی  براي

که رقم خیار میرسلطان در آن کشت شده بود در مربعی 

 طولی خط يک شاملنظر گرفته شد. هر واحد آزمايشی 

 29به فاصله  هاي خیار در دو رديفکه بوته متري 99

بوته  90در هر واحد آزمايشی  .متري کشت شدندسانتی

 979طور میانگین به هها بکشت شده بود. ارتفاع بوته

 2رسید. از ابتدا و انتهاي هر واحد آزمايشی می مترسانتی

هاي آزمايش يک رديف بوته و بین هر رديف حامل کرت

عنوان فاصله براي جلوگیري از همپوشانی احتمالی به

تیمارها در نظر گرفته شد. دو رديف نیز از طرفین گلخانه 

 زمان انجام عملیاتدر  عنوان حاشیه در نظر گرفته  شد.به

ي کامل آفت سمپاشی میانگین تعداد پوره و حشره

 زابراي سمپاشی بوته بودند.  عدد روي هر 7و  99ترتیب به

لیتري با میزان آب مصرفی براي  999اش فرغونی سمپ

 لیتر استفاده گرديد. 9/9هربوته خیار حدود 

 8، 9برداري از واحدهاي آزمايشی قبل از تیمار و نمونه

پاشی انجام پذيرفت. براي روز پس از سم 90و

بوته و از هر بوته سه  99برداري از هر واحد آزمايشی نمونه

 ه شد و جمعیت پوره و حشراتبرگ انتهايی در نظر گرفت

ها شمارش شدند. درصد کارايی بر اساس کامل روي برگ

 .(Bozsik, 1996)تیلتون تعیین گرديد  -فرمول هندرسون

http://www.iskweb.co.jp/eng/index.html
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    999 × (Ca) × Cb / Tb × (Ta -9 )= درصد تلفات 

Ta ي کامل در بوته در تیمار بعد از = تعداد پوره يا حشره

 محلولپاشی

Ca ي کامل در بوته در شاهد بعد = تعداد پوره يا حشره

 محلولپاشیاز 

 Tbي کامل در بوته تیمار شده قبل = تعداد پوره يا حشره

 محلولپاشیاز 

Cbي کامل در بوته در شاهد قبل از = تعداد پوره يا حشره

 محلولپاشی

تجزيه  SAS Ver, 9افزار آماري ها با استفاده از نرمداده

ه و جهت برآورد مقايسه میانگین تیمارها از واريانس شد

اي دانکن استفاده شد. قبل از آنالیز داده دامنه آزمون چند

ها انجام گرديد که در مواردي ها آزمون نرمال بودن آن

( log +10)که داده نرمال نبودند از تبديل داده لگاريتمی 

 استفاده گرديد. 

 

 :نتايج

ها سه روز پس از سمپاشی نتايج تجزيه واريانس داده

 هاي شته جالیز در جدولبه تفکیک حشرات کامل و پوره

 نشان داده شده است. بنابر نتايج، از نظر درصد 9شماره 

ها و هاي مورد آزمايش روي پورهکشکارايی حشره

 .داري مشاهده نگرديداختالف معنی حشرات کامل

 به روشدر تهران روي پوره ها مقايسه میانگین تیمارها 

نشان داده  9جدول شماره  اي دانکن درآزمون چند دامنه

شده است. با توجه به جدول، سه روز پس از سمپاشی 

درصد  99/98در هزار با  22/9کش تپکی با غلظت حشره

الیزين ا منشاء طبیعی پکش بباالترين میزان کارايی و حشره

هاي آفت ترين کارايی را روي پورهدرصد کم 62/87با  

ار قرکشی در يک گروه هاي حشرهنشان دادند. همه تیمار

شاء کش پالیزين علی رغم اينکه ترکیب با منگرفتند. حشره

( در شرايط 62/87طبیعی است ولی کنترل قابل قبولی )

گلخانه روي پورهاي آفت نشان داد. 

ز سم هاي شته جالیز در روزهاي مختلف بعد امقايسه میانگین درصد تلفات حاصل از مصرف ترکیبات مختلف علیه پوره -9جدول 

 .در ورامین اي دانکنر مبناي آزمون چند دامنهپاشی ب

Table 1. Mean comparison of mortality percentage results of use different compound against nymphs of 

melon aphid in different days after spraying based on Duncan Multiple Range Test in Varamin.  

Mean of Mortality of days after Spraying  

Treatments 
+14 +7 +3 

concentration 

(ppm) 

50.82±3.75 b 79.48±2.37 b 93.89±4.3 a 1(1000) Pirimicarb 

75.71±3.16 a 98.30±2.25 a 97.11±2.7 a 0.25(250) Teppeki 

45.12±3.36 bc 82.30±3.35 ab 88.46±3.45 ab 0.20(200) Teppeki 

34.33±3.48 c 53.86±4.63 c 89.95±3.65 ab 0.50(500) Pymetrozine 

34.33±3.48 c 53.86±4.63 c 78.62±3.75 a 2.5(2500) Palizin 

* Means within a column followed by the same letter are not significantly different at the 0.05 probability level. 

 



99                                                                                                                    (  9999، 9جلد ، 2پزشکی )شماره ها در علوم گیاهکشآفت   

 

هاي مورد آزمايش روي کشنتايج مقايسه میانگین حشره

داري را نشان داد. ختالف معنیاحشرات کامل در ورامین 

ارايی ترين درصد کگی باالترين و پايینمشابه مرحله پوره

در هزار( و پالیزين  22/9هاي تپکی )غلطت کشرا حشره

درصد نشان دادند.  99/22و  79/98در هزار بترتیب با  2/2

نکته قابل توجه اينکه درصد تاثیر تیمار پالیزين روي 

 تر از حشرات کامل بود. دلیل اينهاي شته جالیز بیشپوره

امر احتماال به دلیل تحرک باالتر حشرات کامل نسبت به 

.استها تر بودن جثه پورها و کوچکهپوره

 

مقايسه میانگین درصد تلفات حاصل از مصرف ترکیبات مختلف علیه حشرات کامل شته جالیز در روزهاي مختلف بعد  -2جدول 

 .در ورامین اي دانکناز سم پاشی بر مبناي آزمون چند دامنه

Table 2. Mean comparison of mortality percentage results of use different compound against adults of 

melon aphid in different days after spraying based on Duncan Multiple Range Test.  

Mean of Mortality of days after Spraying  

Treatments 
+14 +7 +3 

concentration 

(ppm) 

63.71±4.36 ab 72.11±5.6 ab 87.70±3.73 ab 1(1000) Pirimicarb 

73.10±4.47 a 95.27±5.32 a 97.83±4.28 a 0.25(250) Teppeki 

 87.20±4.56 a 90.53±2.36 ab 0.20(200) Teppeki 

 56.6±5.37 bc 82.43±2.33 b 0.50(500) Pymetrozine 

 38.7±3.25 c 55.09±4.56 c 2.5(2500) Palizin 

* Means within a column followed by the same letter are not significantly different at the 0.05 probability level. 

 

جالیز  تههاي شنتايج تجزيه واريانس تاثیر تیمارها بر پوره

ظر داري از نها اختالف معنینشان داد که بین تیماردر يزد 

وجود ندارد. اما روز بعد از سم پاشی  9درصد کارايی در 

 2روز پس از سمپاشی اين اختالف در سطح  90و  8در 

 دار است.درصد معنی

نشان داده شده  9شماره  مقايسه میانگین تیمارها در جدول

هاي مورد آزمايش در سه روز کشبر نتايج حشرهاست. بنا

رار ه قپس از سمپاشی از نظر درصد کارايی در يک گرو

ترتیب در ترين درصد بهگرفتند. هرچند باالترين و پايین

( و پالیزين % 22/99) 22/9تیمارهاي تپکی با غلظت 

مشاهده گرديد. در اين منطقه نیز مشابه استان  (% 22/82)

تهران ترکیب با منشاء طبیعی پالیزين درکنترل پوره و 

حشرات کامل شته جالیز درصد کارايی قابل قبولی نشان 

و  22/9داد. در روز هفتم پس از سمپاشی، تیمارهاي تپکی

، 92/79ا ترتیب بمتروزين بهدرهزار، پیريمیکارب و پی 2/9

قرار  aدر گروه  درصد کارايی 9/88و  99/89، 22/82

 bدرصد در گروه  29/69کش پالیزين با گرفتند. حشره

روز پس از سمپاشی کارايی همه ده رفت. چهارقرار گ

تیمارها مشابه نتايج استان تهران کاهش يافت. البته اين 

کاهش براي تیمار تپکی چشمگیر نبود. تیمارهاي تپکی با 

، aدرصد باالترين کارايی و در گروه  9/82و  29/79

 22/69و  29/62متروزين با تیمارهاي پیريمیکارب، و پی

ترين درصد کم 02/02و پالیزين با  bدرصد در گروه 

قرار گرفتند. cدرصد کارايی و در گروه 
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مقايسه میانگین درصد تلفات حاصل از مصرف ترکیبات مختلف علیه پوره و حشرات کامل شته جالیز در روزهاي مختلف  -9جدول 

 .در يزد اي دانکنبعد از سم پاشی بر مبناي آزمون چند دامنه

Table 3. Mean comparison of mortality percentage results of use different compound against nymphs 

and adults of melon aphid in different days after spraying based on Duncan Multiple Range Test in Yazd.  

Mean of Mortality of days after Spraying  

Treatments +14 +7 +3 Dose (ppm) 

62.51±3.45 b 73.91±4.71 a 86.28±4.85 a 1(1000) Pirimicarb 

81.23±2.52 a 89.32±5.11 a 90.25±5.35 a 0.25(250) Teppeki 

72.3±3.23 ab 75.55±3.27 a 79.66±4.66 a 0.20(200) Teppeki 

60.25±4.25 b 77.3±3.63 a 88.74±4.12 a 0.50(500) Pymetrozine 

42.45±5.21 c 60.53±4.25 a 75.25±4.25 a 2.5(2500) Palizin 

* Means within a column followed by the same letter are not significantly different at the 0.05 probability level. 

 

 :بحث

تجزيه واريانس تیمارها در تهران نشان داد که اختالف 

هاي مورد آزمايش از نظر درصد کشداري بین حشرهمعنی

کارايی روي پوره ها و حشرات کامل وجود دارد. در زمان 

اير سترکیب جديد تپکی با  ،سه روز پس از سمپاشی

 هاي مورد آزمايش از جمله ترکیب پالیزين درکشحشره

ی روز پس از سمپاش يک گروه قرار گرفته است. در هفت

ها بین تیمارها بجز در مورد پالیزين ي پورهاز نظر اثر رو

روز علی رغم کاهش  90 داري نبود. بعد ازاختالف معنی

هاي پیريمیکارب، پی متروزين کشدرصد کارايی حشره

از  یشب و پالیزين، درصد کارايی حشره کش جديد تپکی

 درصد بود. 89

در استان يزد کارايی ترکیبات به دلیل عدم شمارش 

حشرات کامل و پوره ها به تفکیک، میانگین کل مجموع 

هر دو مرحله زيستی در نظر گرفته شد. نتايج تجزيه 

 داريواريانس تیمارها در يزد نشان داد که اختالف معنی

هاي مورد آزمايش در سه روز پس از کشبین حشره

روز پس از  90اما در هفت و سمپاشی وجود ندارد. 

دار است. هر چند مشابه نتايج سمپاشی اين اختالف معنی

استان تهران در هفت روز فقط ترکیب پالیزين با ساير 

دار بود. چهارده روز پس از تیمارها اختالفات معنی

سمپاشی کارايی همه تیمارها مشابه نتايج استان تهران 

مگیر یمار تپکی چشکاهش يافت. البته اين کاهش براي ت

درصد باالترين  9/82و  29/79با فلونیکامید نبود. تیمارهاي 

، تیمارهاي پیريمیکارب، و aکارايی و در گروه 

و پالیزين  bدرصد در گروه  22/69و  29/62متروزين با پی

قرار  cدرصد کمترين درصد کارايی و در گروه  02/02با 

 گرفتند.

آمیدها يدين کربوکسیفلونیکامید )تپکی( از گروه پیر

ند کش ماناست که نحوه عمل آن از ساير ترکیبات شته

نئونیکوتنوئیدها متفاوت است. فلونیکامید سبب مهار 

 ها و ساير آفات مکنده ناپذير تغذيه در شتهبرگشت

گردد اين ترکیب اثر کنترلی طوالنی مدت دارد. در اين می

کنترلی قابل  روز اثر 90آزمايشات نیز حشره کش تپکی تا 

ن ترکیب فرد ايهقبولی نشان داد. به دلیل نقطه اثر منحصر ب
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کش با ساير تاکنون مقاومت تقاطعی بین اين حشره

ترکیبات گزارش نشده است. حساسیت شته نخود 

(Acyrthosiphon pisum (Harris ) به نسبت

هاي فلونیکامید، ايمیداکلوپريد، پی متروزين، کشحشره

ش نیم آزال به رو و فنپايري پروکسیفلوفنکسوران، 

ده شغذاي مصنوعی بررسی با استفاده از زيست سنجی 

اين گونه شته حساسیت زيادي به  ،نتايج  است بنابر

 . (Sadeghi et al., 2009) کش فلونیکامید داردحشره

ها تههاي مختلف شعلیه گونه اين ترکیب کارايی بااليی

گندم و ساير محصوالت  ،زمینیسیب ،روي سیب، هلو

 اين در مورد اثرسبزي و صیفی از خود نشان داده است 

وان به می ت هاي مفید و دشمنان طبیعیوي گونهترکیب ر

( اشاره کرد که در آن Fanigliulo et al., 2009پژوهش )

ثر ا ديگر در تحقیقی. اثر سوئی از خود نشان نداده است

ترکیبات استامی پريد، ايمیداکلوپريد، تیامتوکسام و 

فلونیکامید را در حداکثر دوز توصیه شده روي زنبورهاي 

بررسی نمودند. بنابر  Bumbus terrestrisافشان گونه گرده

روز پس  90کش جديد فلونیکامید تا حشرهمزبور گزارش 

بود  دروي اين حشره مفی ترين اثر سوءاز کاربرد داراي کم

(Fanigliulo et al. 2009 .) نکته قابل توجه ديگر اين است

باماتی کارکش که ترکیب پیريمیکارب که يک حشره

که مدت زمان زيادي رغم اينعصبی سريع االثر است علی

است که مصرف می شود، کارايی نسبتا قابل قبولی تا هفت 

روز پس از سمپاشی نشان داد. اين بیانگر اين نکته است که 

هاي شته در ورامین و يزد به اين ترکیب احتماالٌ جمعیت

حساسیت  Torkamand et al. (2013)اند. مقاوم نشده

شته جالیز را به ترکیبات ماالتیون و از ت جمعیت هف

ج بررسی نمودند. بنابر نتايآزمايشگاه پیريمیکارب در 

پیريمیکارب )پس  50LCترين مقادير گزارش شده، پائین

ساعت( در جمعیت ورامین نسبت به ساير جمعیت ها  20از 

برابر  9/2که جمعیت ورامین طوريهمشاهده گرديد. ب

برابر نسبت به جمعیت محمد  2/2نسبت به جمعیت يزد، 

برابر نسبت  6/9برابر نسبت به جمعیت پرديس،  8/9شهر، 

برابر نسبت به جمعیت رامسر و  2/9به جمعیت هشتگرد، 

برابر نسبت به جمعیت اصفهان حساسیت بیشتري  9/9

نشان داد. در اين  ساعت 20نسبت به پیريمیکارب پس از 

تحقیق نیز جمعیت هاي وارمین و يزد نسبت به اين ترکیب 

 کش پی متروزين نیزبراي حشرهنتايج  حساسیت دارند

  .تقريبا مشابه پیريمیکارب بود

 هاي مختلف صابون اثر فرمولدر تحقیقی ديگر 

هاي باغبانی در کنترل سفید بالک پنبه کش و روغنحشره

 .رفتگدر کدو مسمايی و گوجه فرنگی مورد بررسی قرار 

یش از کش بغلظت يک درصد صابون حشره ،بنابر نتايج

 هاي سفیدبالک داشتدرصد تلفات روي پوره 72

(Butler et al., 1993.) نتايج در بررسی مشابه چنین هم

. دمبالک به دست آفیداي علیه سمشابهی روي خیار مزرعه

ا غلظت بکش اسفیت در مقايسه تاثیر حشره اين بررسیدر 

درصد براي  2کش با غلظت درصد و صابون حشره 922/9

ابون ص که ندکنترل شپشک آزالیا به اين نتیجه رسید

روي درصد تلفات  999درصد و اسفیت،  76 ،کشحشره

اثر صابون  .(Gill and Raupp, 1989) داشته استآفت 

مورد بررسی  TMVدر کنترل شته ناقل ويروس  کشحشره

 99تا  9/9بسته به غلظت صابون از  شده است.قرار گرفته 

درصد نسبت به تیمار شاهد  92تا  92درصد به ترتیب 

 Zinnen) )آب( بیماري ويروسی را کنترل نموده است

and Vachris, 1990). 

ت توان از اين تحقیق داشت اين اسگیري کلی که مینتیجه

ت )تپکی( در هر دو غلظفلونیکامید حشره کش جديد که 

هاي درهزار در کنترل حشرات کامل و پوره 2/9و  22/9

 90شته جالیز در گلخانه خیار، کارايی قابل قبولی حتی تا 

با توجه به نحوه عمل چنین همروز پس از سمپاشی داشت. 

انال فرد با اختالل در کهنحصر بطور مهکش که باين آفت

گردد، ذيه میي تغب توقف برگشت ناپذيربيونی پتاسیم س

احتمال بروز مقاومت تقاطعی بین اين ترکیب و ساير 

ین است. با بسیار پاي مصرفی با نحوه عمل متفاوت ترکیبات
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ها کششود در تناوب با ساير حشرهاين وجود توصیه می

کارب پیريمی کارباماتکش رهحشچنین هم استفاده گردد.

ها رغم اينکه مدت زمان زيادي است که علیه شتهنیز علی

شود خوشبختانه هنوز و ساير آفات مکنده استفاده می

جمعیت شته جالیز حداقل در دو استان مورد بررسی به اين 

ترکیب حساسیت قابل قبولی دارد. بنابراين با توجه به دوره 

ها کشر تناوب با ساير حشرهتواند دکارنس کوتاه، می

  بکار رود.

کش نرکیب با منشاء طبیعی پالیزين که يک صابون حشره

 ويژهقابل قبولی در هر دو استان به است در سه روزکنترل

درصد( نشان داد. نکته قابل  82هاي آفت )باالي علیه پوره

سمپاشی مجدد  روز پاشش، 8ذکر اين است که پس از 

ضروري است. با توجه به اينکه نحوه عمل اين ترکیب 

فیزيکی است، احتمال بروز مقاومت در برابر آن بسیار 

لی دلیل توان تولید مثها بهشته چنینهمپايین خواهد بود. 

ي نسلی کوتاه مدت، سريعاً هاي متعدد و دورهنباال، میزبا

بنابراين  دهند.می در مقابل ترکیبات شیمیايی مقاومت نشان

براي جلوگیري از بروز و توسعه مقاومت سريع به 

فوق به همراه  کششود، حشرهها توصیه میکشحشره

صورت متناوب استفاده شوند.هاي مجاز بهکشساير حشره
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Abstract: 

The Melon Aphid, Aphis gossypii, is a key pest of greenhouse cultivated cucumber which is 

economically important due to its wide host-range and cosmopolitan status. Due to its high potential for 

evolving resistant biotypes against insecticides, it is necessary to test and present new insecticides against 

it. This research was conducted in the greenhouses of Tehran and Yazd provinces, based on a completely 

randomized design with 6 treatments and 4 replications. Treatments  included pirimicarb (WP 50%)  at the 

rate of 1/1000 L, flonicamide (Teppeki ® WG 50%)  at the rate of 0.2/1000 L and 0.25/1000 L, pymetrozine 

(Chess ® WG 50%)  at the rate of 0.5/1000 L, palizin insecticide soap  at the rate of 2.5/1000 L and control 

(water spray). The sampling was done one day before the treatment and 3, 7 and 14 days after the treatment. 

Analysis of variance of data was performed by SAS software and means were compared using Duncan 

multiple range Test. On the third day after treatment, the mean efficacy of Teppeki (0.2/1000 L), pirimicarb, 

pymetrozine, Teppeki (0.25/1000 L) and palizin was 97.83%, 87.7%, 82.43%, 90.53% and 76.94%, 

respectively. On the seventh day after treatment, the highest and the lowest efficacies were observed in 

Teppeki (0.25/1000 L) and palizin treatments, which were 92.27% and 38.7%, respectively.   The mean 

efficacy in Yazd province, on the third day after treatment was 90.25%, 79.66%, 86.28%, 88.74% and 

75.25% for Teppeki (0.2/1000 L), Teppeki (0.25/1000 L), pirimicarb, pymetrozine, palizin, respectively. 

In general, the new insecticide, Teppeki, has an acceptable efficacy against this pest in the greenhouse.  
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