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  چکیده

 Oliveriaو لعل کوهستان   Mentha piperita، نعناع فلفلی Mentha longifoliaهاي پونه هایی از اسانسپس از تهیه فرموالسیونپژوهش در این 

decumbens هاي ساخته شده بر اساس روش ، کیفیت فرموالسیونFAO هاي کشکشی این ترکیبات در مقایسه با آفتبررسی شد. سپس کارایی حشره

اي مورد در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه  Phenacoccus solenopsisپنبه آردآلود شپشک کامل حشرات و اول سن پوره پرید علیهدایابون و استامی

تکرار انجام گرفت. تعداد پوره سن اول و حشره کامل شپشک  چهار با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب اي درمزرعه هايگرفت. آزمایشبررسی قرار 

فرموالسیون پونه، نعناع فلفلی، لعل کوهستان، دایابون،   50LC هاي یک روز قبل و سه، هفت و چهارده روز بعد از تیمار شمارش شد. میزاندر نوبت

، 41/171، 55/164ساعت از زمان تیمار به ترتیب  48پرید در آزمایشگاه روي حشرات کامل شپشک با گذشت ابون+ روغن کنجد و استامیدای

، 32/65، 13/55، 77/49هاي سن اول به ترتیب گرم بر لیتر و میزان همین شاخص در مورد پورهمیلی 28/69و  58/3316،  85/6177، 92/195

ات قابل قبولی اثر شده فرموله هاياسانس که داد نشان ايمزرعه سنجیزیست گرم بر لیتر برآورد شد. نتایجمیلی 45/16و  89/2159، 10/4256

 آن اثر زمان گذشت با اما داشت ترکیبات سایر به نسبت بیشتري سمیت پریداستامی کشآفت. داشتند پنبه آردآلود شپشک رشدي مراحل روي

فرآوردة  یک عنوان بهد نتوانمی و شده شناخته امیدبخش ترکیبات عنوان به ي فرموله شدههااسانس داد نشان کلی طور به نتایج. یافت کاهش

  .دنگیر قرار استفاده مورد آفت این تلفیقی مدیریت در کاربردي

  .شپشک آردآلود پنبه، فرموالسیون ،پرید، دایابونهاي گیاهی، استامیاسانس: يدیکل کلمات
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Abstract  
In this research after formulating essential oils of Mentha longifolia, Mentha piperita and Oliveria decumbens, quality of 

the prepared formulations was studied according to the FAO standards. Then insecticidal efficacy of these compounds 

was investigated in comparison with Dayabon (Dayabon®) and acetamiprid (Mospilan®) against first instar nymphs and 

adults of Phenacoccus solenopsis in lab and field conditions. The LC50 values of formulated essential oils of M. longifolia, 

M. piperita, O. decumbens, Dayabon, Dayabon+ sesame oil and  acetamiprid on the adults and the nymphs of P. solenopsis 

were 164.55, 171.41, 195.92, 6177.85, 3316.58, 69.28 and 49.77, 55.13, 65.32, 4256.10, 2159.89 and 16.45 mg/l, 48h 

after treatment respectively. Field experiments were also conducted with four replications in a randomized complete block 

design. The numbers of P. solenopsis (nymph and adult) on branch samples were counted before treatment and 1, 3, 7 

and 14 days after treatment. The field bioassay results showed that formulated essential oils had acceptable effects on 

developmental stages of P. solenopsis. Acetamiprid toxicity was higher than the other treatments but gradually reduced. 

The total results revealed that formulated essential oils were known as promising compounds in integrated management 

of this pest. 

Keywords: Acetamiprid, Cotton mealybug, Dayabon, Essential oils, Formulation.  
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  مقدمه 

از خانواده   Hibiscus rosa-sinensis (L.)درختچه ختمی چینی

گیاهی همیشه سبز بوده و یکی از  (Malvaceae) پنیرکیان

هاي شهر هاي گل دهنده براي کاشت در بوستانمتداولترین بوته

 Phenacoccus solenopsisباشد. شپشک آردآلود پنبه اهواز می

(Tinsley) که زاي این گیاه است ت مهم و خسارتکی از آفای

 با گردد. شپشکها و تنک شدن بوته میباعث خشکیدگی شاخه

 ریزش ها، بدشکلی،برگ شدن زرد سبب گیاهی شیره از تغذیه

 ویروسی هايانتقال بیماري گیاه، رشد کاهش ها،میوه و هابرگ

 در همچنین. شودمی گیاه سبب مرگ شدید آلودگی هنگام در و

 بستري عنوان به که کرده تولید عسلک يادیز ریمقاد هیتغذ حین

 و هابرگ سطح دوده، کپک مولد هايرشد قارچ براي مناسب

 فتوسنتز، در اختالل سبب اعمال این. دهدمی را پوشش هامیوه

 و کیفیت کاهش نتیجه در و گیاه هايفعالیت سایر تنفس و

 .Nagrare et al. 2011; Zhou et al)شوند می کمیت محصول

 با کشور 99از  بیش از پنبه تاکنون آردآلود شپشک. (2013

 در حاضر حال در و  شده گزارش متفاوت شناختی بوم شرایط

 حضور آسیا و آفریقا مرکز آمریکا، و جنوب از متعددي مناطق

 اخیر هايسال در شپشک این). Ben-Dov et al. 2014(دارد 

 ایجاد ایران جنوب در چینی ختمی شدیدي روي هايآلودگی

 آلوده مناطق در گیاهی میزبان 211 از بیش تاکنون روي و کرده

 ;Moghaddam & Bagheri 2010( است آوري شدهجمع

Mossadegh et al. 2012, 2015(.  در استان  1358از سال

هاي خوزستان مشاهده شده است و اولین میزبان آن درختچه

 شهر در این آفت ظهور زمان از باشند. متأسفانهختمی چینی می

 ختمی هايخشکیدگی درختچه و شدید خسارت دلیل به اهواز

اند شده قطع هاي آلودهدرختچه از زیادي تعداد چینی،

Mossadegh et al. 2015)(.  براي مبارزه با شپشک آردآلود

هاي شیمیایی، بیولوژیکی و زراعی مورد استفاده قرار روش

 گیرد.می

 Cucchi & Becerra (2009) هاي براي کنترل شپشک

هاي شیلی از ایمیداکلوپرید و سموم ارگانو فسفره مثل تاکستان

دیمیتوات و پریمیفوس متیل و همچنین از دشمنان طبیعی مثل 

Chrysoperla asoralis (Banks)  وAngyrus sp.  استفاده

 پاپایا آردآلود براي کنترل شپشک  Tanwar et al. (2010)کردند. 

Paracoccus marginatus (Williams & Granara de 

Willink) ها با هاي مختلفی مانند تخریب کلنی مورچهروش

، و صابون (NSKE 5%) کلرپایریفوس، استفاده از سم گیاهی نیم

 پروفنوفوس، يهاکشحشرهروغن ماهی و در مرحله آخر کاربرد 

دیمیتوات، تیومتوکسام و  ن،یبوپروفز فوس،یریکلرپا

  ایمیداکلوپرید را پیشنهاد دادند. 

Mossadegh et al. (2015)  شپشک طبیعی کارآترین دشمنان 

 ،Chrysoperla carnea (Stephens) هايرا گونه پنبه آردآلود

Hyperaspis polita (Weise) ،Nephus arcuatus (Kapur)  و

Aenasius bambawalei (Hayat) هاي در سال. کردند معرفی

هاي کشی اسانسآفت اثر با رابطهاخیر تحقیقات وسیعی در 

 .Sardar et alگیاهی صورت گرفته است.  بر اساس تحقیقات

هاي گیاهی به کار برده شده علیه شپشک ، از بین عصاره (2018)

 Azadirachta  آردآلود پنبه در شرایط آزمایشگاهی، عصاره

indica (A. Juss.) ، کشی را داشت. ترکیبات بیشترین اثر حشره

هاي مدیریت آفات هستند. گیاهی ابزار مهمی در بسیاري از برنامه

زیرا این ترکیبات براي کنترل آفات موثر بوده و براي دشمنان 

 Isman & Machial)ها اثرات سوء کمتري دارند طبیعی آن

عث شده که با ترکیبات، ناپایداري این و فرّاربودن  . اما(2006

ها قبل کاربردي درآیند. این معایب اسانس صورت به ها کمترآن

از این که به عنوان جزیی از سیستم کنترل آفت مورد استفاده 

هاي این حلترین راهقرار گیرند باید بر طرف شود. یکی از مهم

معایب ارائه فرموالسیون جدید و ایجاد تغییراتی است که بتواند 

ها را افزایش یر آنها، کیفیت و میزان تاثبا اعمال بر روي اسانس

با توجه به گسترش سریع و . (Emamjomeh et al. 2018)دهد 

هاي اخیر در ایران و دامنه در سال پنبه آردآلود وسیع شپشک

میزبانی وسیع آن، در صورتی که اقدامات مناسب علیه آن انجام 

رود که خسارت اقتصادي جدي به فضاي سبز نشود، احتمال می

 وارد بادمجان و یفرنگگوجهزراعی نظیر و نیز محصوالت مهم 

آردآلود  هاياز آنجا که مبارزه شیمیایی با شپشک نیهمچن. کند

چه از نظر اقتصادي و چه از نظر گسترش آفات و از بین رفتن 

دشمنان طبیعی، مقرون به صرفه نیست و محیط زیست و 

 اندازد،ها و فضاي سبز را به خطر میسالمت بازدیدکنندگان پارك

 .Mهاي پونه اسانس کشندگی اثرات بررسی با مطالعه، این لذا در

longifolia  ، نعناع فلفلیM. piperita   و لعل کوهستانO. 

decumbens  کارایی تا است سعی شده فرموله شده به صورت 

 هايفرموالسیون کمک با گیاهی ترکیبات دوام و کشیحشره

همچنین توان کشندگی این ترکیبات  .یابد افزایش مختلف

 کشگیاهی دایابون و حشره کشفرموله شده در مقایسه با حشره

پنبه در شرایط  آردآلود پرید روي شپشکشیمیایی استامی



    13                                                                                                                1399) 3( 9هاي کاربردي در گیاهپزشکی/ جلد پژوهش

بودن  امیدبخش صورت آزمایشگاه و مزرعه بررسی شد. در

 و هاي آزمایشگاهیآزمون اساس بر ساخته شده هايفرموالسیون

 در کاربردي يفرآورده یک به پژوهش ماحصل این اي،مزرعه

   .شد خواهد تبدیل آفت این تلفیقی مدیریت

  هامواد و روش

  ترکیبات مورد استفاده

 خصوصیات ترکیبات مورد استفاده در این مطالعه در جدول

  ذکر شده است.  2و 1 هاي

  

  .این مطالعههاي مورد استفاده در کشآفت .1 جدول

Table 1. Pesticides used in this research. 
Company and 

Country 
  

RFC* 
(ppm) 

Formulation 
  

Chemical group 
  

Trade name 
  

Common name 
  

Nano Fanavaran Daya 
  

5000 SL 10%  Biorational insecticide 
  

®Dayabon 

  
Dayabon 

  

Aria Shimi  250  SP 20%  Neonicotinoid 
  

Mospilan® 
  

Acetamiprid 
 

*Recommended field concentration.      
  

  .گیرياسانس براي شده آوريجمع گیاهان مشخصات .2 جدول

Table 2. Characteristics of collected plants for essential oil extraction. 
Origin 

  
Plant organs used  Family 

  
Scientific name 

  

Cultivated (Ahvaz) Leaves 
 

Lamiaceae  Mentha longifolia L. 
  

Cultivated (Dezful)  Leaves 
 

Lamiaceae Mentha piperita L. 
  

Cultivated (Dezful)  Flowers and seeds  Umbelliferae  Oliveria decumbens Vent. 
  

  

  پرورش حشرات

 زمینیسیب هاياز غده ،پنبه آردآلود شپشک پرورش جهت

به عنوان میزبان گیاهی  .Solanum tuberosum Lزده جوانه

هاي هایی از مادهسپس، نمونه (Khodaman 1992). استفاده شد

زمینی قرار هاي سیبپنبه در کنار جوانه آردآلود کامل شپشک

ها به روي ره، این پواولهاي سن داده شد تا پس از ظهور پوره

زمینی منتقل شوند. کلنی شپشک در ظروف هاي سیبجوانه

ها به متر که درپوش آنسانتی 42×  29×  29پرورش به ابعاد 

منظور تهویه با پارچه مش ریز پوشیده شده، در انکوباتور در دماي 

 دوره درصد و 65	± 5 نسبی رطوبت سلسیوس، درجه 25	±	1

  .شد داريساعت تاریکی نگه 8یی و روشنا ساعت16 ينور

  تهیه اسانس گیاهی

 در (Clevenger) کلونجر دســتگاه توســط گیرياســانس

شــهید گروه باغبانی دانشــکده کشــاورزي دانشــگاه  آزمایشــگاه

 گرم 100-50 گیريمرتبه اسانس هر شد. در انجام چمران اهواز

 مقطر در آب لیترمیلی 1200 همراه یا پودر شــده به خرد گیاه

ستگاه  سانس  و شد  ریخته د  انجام ساعت  سه  مدت به گیريا

سانس  ستفاده  زمان شده تا  آوريجمع هايگردید. ا  ظروف در ا

 يریآبگ از پسو  شده  داده لیتر قرارمیلیپنج  حجم به ايشیشه  

ــولفات  با  ــد سـ  لی فو با  نوري هی تجز از ريیجلوگ براي م،یسـ

 خچالی در وسیسلس   درجه چهار دماي در و پوشانده  ومینیآلوم

  .دیگرد دارينگه

  و روغن کنجد گیاهی هاياز اسانس تهیه فرموالسیون
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شامل  شد، گرفته کار به هافرموالسیون ساخت در که موادي

پلی آریل فنیل اتر سولفات  )امولسیفایر( امولسیون کننده عامل

پلی ونیل  چسباننده درصد)، عامل soprophor® )6-4یا 

درصد،  70درصد)، حالل هیدروالکلی  PVP6-3 ( پیرولیدون یا 

گیاهی کنجد   روغن پایه درصد) و 5-10ها) (اسانس( موثره ماده

 محاسبۀ اثرات و بررسی فوق، مواد نوع انتخاب درصد) بود. با3-1(

هنگام فرموله  در مواد نسبت این زیادکردن و کم و هاآن شیمیایی

براي تهیه  هاي مورد نظر ایجاد شد. کردن، فرموالسیون

سی روغن سی 50فرموالسیون روغن جهت حاللیت در آب، 

 پنجسی زایلن مخلوط شد؛ از طرف دیگر مقدار سی پنجکنجد با 

سی زایلن با مگنت به سی 5/0با  Tween 80سی محلول سی

زن قرار گرفت. سپس این دو دقیقه روي دستگاه هم پنجمدت 

زن قرار داده شد ي همساعت با مگنت به رو نیممخلوط به مدت 

.(Saghafi & Emani 2015)  در نهایت دایابون و فرموالسیون

. هاي موردنظر تهیه شدو غلظت) مخلوط 1:  3روغن به نسبت (

فرموالسیون T2: فرموالسیون پونه،  T1:تیمارها عبارت بودند از: 

دایابون + T4: فرموالسیون لعل کوهستان،  T3:نعناع فلفلی، 

پرید استامی T6: دایابون و  T5:)، 1:  3روغن کنجد (با نسبت 

  ).3(جدول 

  

  .هامواد به کار رفته در تهیه فرموالسیونمشخصات  .3جدول

Table 3. Characteristic of materials used in the preparation of the formulations. 

 
 

Essential oil 
  

 
 

Formulations 
 

  Compounds                     (%)                     
Methanol 

70% 
  

Emulsifier 
  

Binding 
agent 
  

Essential oil 
  

Sesame oil 
  

Mentha longifolia 
  

P1 85  5.5 3  5  1.5  
P2 83  4.5  5.5  5  2  

Mentha piperita 
  

P3 79  4  4  10  3  
P4 77  6  6  10  1  

Oliveria decumbens 
  

P5 78  4.5  4.5  10  3  
P6 77  5 5.5  10  2.5  

  هافرموالسیون پایداري ارزیابی

 ساعت 48ها، فرموالسیون پایداري میزان تعیین منظور به

مقدار معینی از هر فرموالسیون وارد  فرموالسیون، تهیه از بعد

 گردیده و عمل مترسانتی 10 طول و یک قطر به فالکون یک

 از انجام شد. پس آن روي بر rpm  2000سرعت با سانتریفوژ

 پایداري سانتریفوژ، زمان از دقیقه 60و  30، 15، 5گذشت 

 (pH)اچ گرفت. پی قرار بررسی مورد هاي تهیه شدهفرموالسیون

ها تا یک ماه آن زمان تهیه از زمانی، یک دوره ها طیفرموالسیون

 ایجاد عدم نظر ها ازگردید. همچنین فرموالسیون گیرياندازهبعد 

مورد بررسی  (Coalescence) کوالسانس و (Creaming) کرمینگ

 رسیدن از دمایی، پس آزمایش تغییرات انجام قرار گرفتند. براي

 انتخاب فرموالسیون هر تعادل، سه نمونه از ها بهفرموالسیون

 دیگري گراد،سانتی درجه 6 تا 4 دماي در هااز نمونه یکی .گردید

 درجه 50تا  45گراد و سومی در دماي سانتی درجه 25دماي  در

ها از لحاظ گراد قرار داده شد. بررسی فرموالسیونسانتی

ساعت، یک هفته و یک ماه بعد  24ظاهري به ترتیب  خصوصیات

  (FAO 2006).صورت گرفت 

   

  آزمایشگاهیسنجی در شرایط هاي زیستآزمایش

هاي مقدماتی به منظور به دست سري آزمایشابتدا یک

هاي حداقل و حداکثر ترکیبات ذکر شده روي آوردن غلظت

حشرات کامل و پوره سن اول شپشک آردآلود پنبه انجام گرفت. 

هایی که به صورت ها، غلظتسپس بر اساس نتایج این آزمایش

هاي نظور و آزمایشلگاریتمی انتخاب شدند بین این دو غلظت م

هاي به دست آمده براي هر کدام از تیمارها و با نهایی با غلظت

هاي مورد استفاده در نظر گرفتن تیمار شاهد انجام شد. غلظت

عبارتند از: فرموالسیون پونه، نعناع فلفلی و لعل کوهستان روي 

گرم بر میلی 250و  220، 190، 160حشرات کامل شپشک (
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گرم بر میلی150و  110، 80، 60ره سن اول آن (لیتر) و براي پو

لیتر) از  بر گرممیلی 20و  50، 100، 200هاي (لیتر)، غلظت

، 20، 50پرید براي حشرات کامل و (کش شیمیایی استامیآفت

هاي لیتر) براي پوره سن اول آن، غلظت بر گرممیلی 5و  10

کش تلیتر) از آف بر گرممیلی 8000و  7000، 6000، 5000(

و  5000، 4000، 3000گیاهی دایابون براي حشرات کامل و (

هاي لیتر) براي پوره سن اول آن و غلظت بر گرممیلی 6000

لیتر) از مخلوط  بر گرممیلی 4000و  3500، 3000، 2600(

، 1700هاي (دایابون + روغن کنجد براي حشرات کامل و غلظت

ي پوره سن اول آن لیتر) برا بر گرممیلی 3000و  2500، 2000

 مرتبه تکرار شد چهار هاآزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. این

 استفاده مورد آلی حالل عنوان به( متانول از شاهد تیمار در و

 .Amini Jam et alروش  اساس بر. شد استفاده) گرفت قرار

 هايغلظت در ثانیه 15 مدت به چینی ختمی هاي، برگ(2014)

 تا شد داده اجازه و شده ورغوطه تیمارها از یک هر از نظر مورد

 ادامه در. شوند خشک هابرگ سطح ساعت، نیم گذشت از پس

 به پتري هايتشتک کف در ها،برگ داشتننگه مرطوب جهت

 مترسانتییک   ارتفاع درصد به یک آگار متر،سانتی هشت قطر

 هايتشتک داخل به انفرادي صورت به هابرگ از یک هر و ریخته،

 سن پوره عدد 10 تکرار، هر براي سپس شد؛ داده انتقال پتري

 هايبرگ روي به مو قلم با) سنهم( پنبه آردآلود شپشک یک

 درون پتري هايتشتک. شد داده انتقال پتري درون شده تیمار

 هايپتري درب. شد دارينگه شده ذکر ثابت شرایط با انکوباتور

 چسبانده توري و سوراخ مترسانتی سه قطر به و واردایره آزمایش

. ندشد شمارش ساعت 48 گذشت از بعد حشرات تلف شدهشد. 

 هاشاخک و پاها وقتی که بود این مرده حشرات تشخیص مالك(

) شدنمی دیده العملیعکس هیچ شد،می تحریک مو قلم توسط

 آبوتمعادله  طبق )CM(مرگ و میر اصالح شده  درصد سپس

Matsumura 1985)( که در این معادله محاسبه شد .P  نشان

میزان تلفات در  0Pدهنده میزان تلفات در تیمار مورد نظر و 

باشد. البته این معادله وقتی معتبر است که تعداد تلفات شاهد می

 .Mobarakian et al)درصد جمعیت باشد  20در شاهد کمتر 

2015).   

%�� =
� − �0

100 − �0

×  [	معادله	1]																																															100

 طریق به پنبه آردآلود شپشک کامل حشرات روي هاآزمایش این

  . شد انجام اول سن پوره براي شده ذکر

  ايهاي مزرعهآزمایش

به منظور بررسی اثرات ترکیبات ذکر شده روي فراوانی 

 هاي کامالًبلوك طرح قالب شپشک آردآلود پنبه، آزمایشی در

در  تکرار چهار در شاهد (آب) همراه به تیمار شش با تصادفی

متر مربع واقع  300در زمینی به ابعاد تقریبی  1397-1398سال 

هاي ختمی چینی در شهر اهواز انجام گرفت. فاصله بین درختچه

متر بود. واحد  سههاي کاشت از هم متر و فواصل بین ردیف سه

به  ییهاهاي زنده، سرشاخهبرداري جهت شمارش شپشکنمونه

ختمی  درختچه هر براي که گردید تعیین مترسانتی 10 طول

 در چهار جهت جغرافیایی به طور سرشاخه چهارتعداد  چینی

 هامتري آنسانتی 10 در موجود هايشپشک انتخاب و تصادفی

ها ها توسط شپشکدرختچهگردید. با آلوده شدن  شمارش

ها به طور طبیعی به شپشک آلوده شدند)، عملیات (درختچه

 32دستی در صبح زود با دماي  پاشسم از استفاده پاشی باسم

درصد به صورت یکنواخت انجام  75گراد و رطوبت درجه سانتی

گرفت. تیمارهاي مورد آزمایش عبارت بودند از: فرموالسیون پونه 

 250م بر لیتر)، فرموالسیون نعناع فلفلی (گرمیلی 250(

 بر گرممیلی 250لیتر)، فرموالسیون لعل کوهستان ( بر گرممیلی

لیتر)،  بر گرممیلی 4000کش دایابون + روغن کنجد (لیتر)، آفت

کش شیمیایی لیتر) و آفت بر گرممیلی 5000کش دایابون (آفت

 بود ترتیب بدین رکا لیتر). روش بر گرممیلی 250پرید (استامی

 در همچنین و پاشیمحلول از قبل روز ها یکسرشاخه که،

 هايپاشی اندامیک، سه، هفت و چهارده بعد از محلول روزهاي

 هايکیسه در باغبانی توسط قیچی قطع از پس و هوایی انتخاب

منتقل شدند. در  آزمایشگاه و به داده قرار الیه دو پالستیکی

هاي زنده از طریق شمارش جمعیت شپشکآزمایشگاه تراکم 

 از استفاده ها باهاي سن اول آنمستقیم حشرات کامل و پوره

  . گردید تعیین بینوکوالر،

  

  هاتجزیه و تحلیل داده

مربوط به تلفات حشره کامل و پوره سن اول  هايداده

و با استفاده از نرم افزار  Finneyشپشک آردآلود پنبه، به روش 

. Finney 1971)، تجزیه پروبیت شدند (SPSS ver. 16آماري 

ها محاسبه ترکیبات و حدود اطمینان آن 90LCو  50LCمقادیر 

 و 2 معادله از استفاده با نسبی سمیت و سمیت گردید. شاخص

   .)Sun 1950( شد محاسبه 3
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T. I. = �
غلظت	کشنده	50		درصدي	موثرترین	ترکیب

غلظت	کشنده	50		درصدي	سایر	ترکیب
�×  [		معادله2]													100

  

R. P. L. = �
	ترکیب اثرترینکم غلظت	کشنده	50		درصدي	

غلظت	کشنده	50		درصدي	سایر	ترکیب
 								�		معادله�3																�

اي درصد تاثیر هر یک از تیمارها با در آزمون مزرعه

تیلتون  تعیین گردید  -هندرسون فرمول از استفاده

)Henderson & Tilton 1955.(   

Efficacy	% = �1 −
�� × ��
�� × ��

�×  			[		معادله4]																																								100

: میانگین جمعیت آفت در تیمارها بعد Taدر این فرمول 

بل : میانگین جمعیت آفت در تیمارها قTbاز اعمال روش کنترل، 

د : میانگین جمعیت آفت در تیمار شاهCaاز اعمال روش کنترل، 

ر : میانگین جمعیت آفت در تیماCbبعد از اعمال روش کنترل و 

ها داده واریانس باشد. تجزیهشاهد  قبل از اعمال روش کنترل می

 ها بایانگینم تصادفی و مقایسه هاي کامالًبلوك طرح قالب در

  .دانکن در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت کمک آزمون

  

  نتایج

  وشیمیاییفیزیک هايآزمایش

 فرموالسیونشش  هر کوالسانس و در آزمایش کرمینگ

 دماي شرایط در نگهداري ماه یک طی در توانستند شده تهیه

بر  .نمایند حفظ خوبی به را خود کیفیت گراد،سانتی درجه 25

 هفته یک ها تادمایی، فرموالسیون تغییرات اساس نتایج آزمایش

 نشان را تغییري هیچ گوناگون دماهاي در گرفتن قرار از پس

 مالحظه ماه یک از ها بعدفرموالسیون بررسی اما در ندادند؛

   .است داده رنگ تغییر اندکی 4 شماره فرموالسیون گردید

مرکز  از گریز نیروي برابر در بر اساس آزمایش پایداري

 پایداري توانستند خوبی به فرموالسیون شش هر ،)سانتریفیوژ(

 کدام هیچ در و نمایند حفظ مرکز از گریز نیروي برابر در را خود

ها در فرموالسیون pHتغییرات  .نشد دیده فازها شدن جدا

 طی pHاندك  بسیار گزارش شد. تغییرات 4/6 -8/6محدوده 

 خوب پایداري دهنده نشان نیز ماهه کی زمانی دوره یک

فرموالسیون شش ). لذا از Poucher 1993بود ( هافرموالسیون

هاي براي آزمایش 5و  3، 1هاي شماره تهیه شده، فرموالسیون

  ).5و  4هاي سنجی انتخاب شدند (جدولزیست

  .هاي مختلفها در زمانفرموالسیون pHپایداري   .4جدول

Table 4. Stability of pH of formulations at different times. 

 
Time 
  

       
Formulations  

    

P1 P2 P3 P4 P5 P6  
  

Preparation time   0.1±6.4    0.1±6.5    0.1±6.6    0.2±6.5    0.2±6.5   0.1 ±6.7   
48h later    0.1±6.8   0.2 ±6.4   0.3 ±6.5   0.2 ±6.5    0.1±6.7   0.1 ±6.7   

1-Week later   0.1±6.5  0.3 ±6.4    0.2±6.4   0.1 ±6.4    0.2±6.6   0.2 ±6.6   
1- Month later  0.3 ±6.5   0.3±6.5   0.1±6.6   0.1±6.4    0.1±6.7  0.3 ±6.4  

  

 هاوشیمیایی فرموالسیونهاي فیزیکنتایج آزمایش .5جدول

Table 5. Results of physicochemical experiments of formulations. 

 
Experiments 

  

*Formulations         

 
P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

 
P6  

Creaming and Coalescence  +  +  +  +  +  +  

Centrifugal   +  +  +  +  +  +  

Temperature Changes +  +  +  -  +  +  

* Signs are expressed as results of stability experiment, (-) Stability formulation,  (+) Instability of formulation.  
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  سنجی آزمایشگاهیزیست

سنجی ترکیبات مورد هاي زیستنتایج تجزیه پروبیت داده

 7آزمایش روي حشرات کامل شپشک آردآلود پنبه در جدول 

، 1T ،2Tتیمارهاي   50LC ذکر شده است. بر اساس نتایج، میزان

T3 ،T4 ،T5  وT6 ،48 55/164  به ترتیب ساعت بعد از تیمار ،

 بر گرممیلی 28/69و  85/6177،  58/3316، 92/195، 41/171

درصد،  90و  50غلظت کشنده  در هر دو سطح لیتر برآورد شد.

حشرات کامل شپشک آردآلود  براي پریدکش استامیسمیت آفت

ن مقایسه تیمارها با مدنظر قرار داد بیشتر از سایر ترکیبات بود.

نیز نشان داد در این زمان،  ها50LCشاخص سمیت بر مبناي 

) بیشتر از سایر 100پرید (شاخص سمیت سمیت استامی

به ترتیب   T1 ،T2 ،T3 ،T4 ،T5ترکیبات (شاخص سمیت 

) بود. بر اساس نتایج،  12/1و  08/2، 36/35، 41/40، 10/42

ها حساسیت کمتري نسبت حشرات کامل شپشک نسبت به پوره

ترکیبات مورد آزمایش نشان دادند. همچنین مقایسه سمیت  به

 50ترکیبات ذکر شده با مدنظر قرار دادن هر دو شاخص کشنده 

پرید براي کش استامیدرصدي نشان داد میزان سمیت آفت 90و 

هاي شپشک آردآلود نیز بیشتر از سایر ترکیبات بود. چنانچه پوره

ساعت بعد  1T ،2T ،3T ،4T ،5T 6T  ،48تیمارهاي  50LCمیزان 

، 32/65، 13/55، 77/49 ها به ترتیببراي پوره از تیمار

لیتر برآورد شد.  بر گرممیلی 45/16و  10/4256، 89/2159

هاي همچنین بر اساس مقایسه شاخص سمیت براي پوره

) بیشتر از 100پرید (شاخص سمیت شپشک، سمیت استامی

به ترتیب  T1 ،T2 ،T3 ،T4 ،T5سایر ترکیبات (شاخص سمیت 

). مقایسه 6) بود (جدول  38/0و  76/0، 18/25، 83/29، 05/33

50LC هاي گیاهی روي پوره سن اول و هاي اسانسفرموالسیون

حشره کامل شپشک آردآلود نشان داد فرموالسیون پونه به ترتیب 

پرید کش استامیبعد از آفت 55/164و  77/49معادل  50LCبا 

کش گیاهی دایابون یت بود. همچنین آفتداراي بیشترین سم

سمیت قابل قبولی روي پوره سن اول و حشره کامل شپشک 

کش دایابون، ضمن کاهش داشت. با افزودن روغن کنجد به آفت

هاي به کار برده شده، میزان سمیت نیز افزایش یافت؛ به غلظت

دایابون به تنهایی روي پوره سن اول  50LCطوري که میزان 

 گرممیلی 89/2159به  10/4256دآلود به ترتیب از شپشک آر

به  85/6177لیتر و میزان همین شاخص براي حشره کامل از  بر

  لیتر کاهش یافت. بر گرممیلی 58/3316

  

  اي سنجی مزرعهزیست

 حشره و اول سن پوره تعداد بر اساس نتایج، میانگین

 هايبردارينمونه در تیمارها تمامی در پنبه آردآلود شپشک کامل

بوده و از لحاظ  سطح یک در تقریباً سمپاشی عملیات از قبل

). 2و  1هاي داري را نشان ندادند (شکلآماري اختالف معنی

هاي یک روز پس از تیمار مشخص شد برداريهمچنین در نمونه

درصد را در پوره سن اول  90تمامی تیمارها کارایی باالتر از 

نمودند. میزان کارایی تیمارها یک روز پس شپشک آردآلود ایجاد 

 ). نتایج9و  8از تیمار در مرحله حشره کامل نیز باال بود (جدول 

 دو اثر که داد نشان فاکتوریل طرح با واریانس تجزیه از حاصل

 ;F = 21.342; df = 3,48( قراردهی معرض در زمان مدت فاکتور

P = 0.00 (سم نوع و )F = 12.084; df = 5,48; P = 0.000 (هر 

 اثر همچنین. بود دارمعنی کارایی تیمارها روي تنهایی به کدام

 نیز سم نوع و قراردهی معرض در زمان مدت عامل دو متقابل

 F = 2.896; df  = 15,48; Pدار بود (معنی کارایی تیمارها روي

= 0.01.(  

ــان داد میزان بردارينمونه هاي چهارده روز بعد از تیمار نشـ

هاي ســـن اول شـــپشـــک آردآلود در کارایی تیمارها روي پوره

درصد)    29/80( T6درصد) و   T5 )79/83قطعات تیمار شده با  

ــایر تیمارها،    به طور معنی   T1 )56/92داري کمتر از کارایی سـ

 95/90(  T4و درصد)  30/90( T3درصد)،  92/91( T2درصد)، 

 )F = 39.30; df = 5, 18; P = 0.0000(درصد) در این زمان بود  

). همچنین در حشرات کامل شپشک آردآلود پنبه نیز    8(جدول 

نه  مار نشـــان داد میزان       بردارينمو عد از تی هارده روز ب هاي چ

درصــد) و   T5 )23/82کارایی تیمارها در قطعات تیمار شــده با 

T6 )74/76 ــایر ر معنیدرصـــد) به طو داري کمتر از کارایی سـ

صد)،   T1 )92/91تیمارها،  صد)،   T2 )74/84در   T4 )66/89در

  F = 31.79; df = 5, 18; Pدرصد) بود (  39/85(  T5درصد) و  

سه، هفت و چهارده  ). اگرچه در زمان9) (جدول 0.0000 = هاي 

ــن اول و   روز بعد از تیمار بین کارایی تیمارها در پوره       هاي سـ

 T5حشرات کامل شپشک آردآلود پنبه در قطعات تیمار شده با     

دار آماري وجود نداشت، اما در قطعات تیمار  اختالف معنی  T6و

ــایر ترکیبات در زمان  ــده با س ارده روز بعد از هاي هفت و چهش

ــرات کامل  تیمار، کارایی تیمارها در پوره ــن اول و حشـ هاي سـ

داري باالتر از کارایی تیمارها در شــپشــک آردآلود به طور معنی

صل از تجزیه واریانس با طرح     سه روز بعد از تیمار بود. نتایج حا

 F = 53.489; df(فاکتوریل نشان داد که اثر مرحله رشدي آفت 
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= 1,48; p = 0.85( شد در حالی   روي کارایی تیمارها معنی دار ن

روي کارایی  )F = 53.489; df = 1,48; P = 0.85(که اثر نوع سم 

ــد. همچنین اثر متقابل دو فاکتور مرحله      تیمارها معنی   دار شـ

 ;F = 0.16(دار نبود رشدي و نوع سم روي کارایی تیمارها معنی

df = 5,48; p = 0.975.(  

  

  .Phenacoccus solenopsisسنجی روي پوره سن اول شپشک آردآلود هاي زیستنتایج تجزیه پروبیت داده .6جدول

Table 6. Probit analysis of bioassay data on Phenacoccus solenopsis first instar nymph. 
Relative *

potency  
Toxicity *

index  
ᵪ2 (df)  Slope (±SE)  LC90 (ppm) 

(Confidence limits) 
  

LC50 (ppm) 
(Confidence limits) 

  

Treatment 
     

85.51 33.05 3.14(3) 2.89 ± 0.80 137.81  
(110.38-255.96) 

49.77 
(24.35-63.55)  

T1 
 

77.20 29.83 2.57(3) 2.79 ± 0.76 
 

158.68  
(123.18-331.14) 

55.13 
(30.09-68.80) 

T2 
  

65.15 25.18  2.25(3) 2.21 ± 0.70 246.93 
(162.89-1321.70) 

65.32 
(34.06-81.56) 

T3 
  

1.97 0.76 2.14(3) 6.60 ± 1.18 3377.60 
(2977.94-4311.01) 

2159.86 
(1988.91-2326.67) 

T4 
  

1 0.38 3.09(3) 6.84 ± 1.05 6566.26 
(5857.40-7973.02) 

4256.10 
(3941.08-4535.42) 

T5 
  

258.72  100 2.64(3) 1.72 ± 0.30 91.51 
(54.31-250.78) 

16.45 
(12.33-22.44) 

T6 
  

50Toxicity index and relative potency based on LC*  

  Phenacoccus solenopsisشپشک آردآلود  افراد بالغسنجی روي هاي زیستنتایج تجزیه پروبیت داده .7جدول

Table 7. Probit analysis of bioassay data on Phenacoccus solenopsis adults. 

Relative *

potency  
Toxicity *

index  
(df) 2ᵪ  Slope (±SE)  LC90 (ppm) 

(Confidence limits) 
  

LC50 (ppm) 
(Confidence limits) 

  

        
Treatment  

  

37.54 42.10 3.33(3) 5.73 ± 1.51 275.33 
(240.88-402.11)  

164.55 
(131.15-180.93) 

T1 
  

36.04 40.41 1.91(3) 4.42 ± 1.43 351.68 
(275.19-1208.46) 

171.41 
(115.44-192.02) 

T2 
  

31.53  35.36 2.76(3)   4.79 ± 1.42 362.55 
(288.53-826.12) 

195.92 
(171.17-217.59) 

T3 
  

1.86  2.08 3.07(3) 8.73 ± 1.58 4648.97 
(4187.82-5718.20) 

3316.58 
(3134.33-3526.84) 

T4 
  

1 1.12 3.02(3) 6.56 ± 1.40 9683.0 
(8440.7-13277.1) 

6177.85 
(5661.34-6647.98) 

T5 
  

89.17 100  2.99(3) 1.75 ± 0.30 171.05 
(127.40-240.69) 

69.28 
(51.80-92.76) 

T6 
  

   50Toxicity index and relative potency based on LC*  
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هاي سن اول شپشک آردآلود پاشی علیه پورهروز بعد از سم14و  7، 3، 1 خطاي استاندارد) تیمارهاي مختلف در  ±(میانگین کارایی  .8جدول

  .ايمزرعه آزمایش پنبه در

Table 8. Mean efficiency  (± SE) of different treatments at 1, 3, 7 & 14 days after spraying against first instar nymphs of 
Phenacoccus solenopsis in field experiment. 

14 Days after 
treatment 

  

7 Days after 
treatment 

  

3 Days after 
treatment 

   

1 Days after 
treatment 

  

Concentration 
  

Treatment             
  

a1.24 ± 92.56 a0.64 ± 91.27 b1.05 ± 89.66 a0.65 ± 93.21 250 T1 
a1.62 ± 91.92 ab1.62 ± 90.62 b0.64 ± 88.69 a1.45 ± 91.59 250  T2  
a1.29 ± 90.30 b1.74 ± 87.67 c0.14 ± 84.41 a1.23 ± 91.92 250  T3  
a2.11 ± 90.95 bc1.23 ± 89.98 c0.70 ± 88.37 a0.75 ± 92.89  4000  T4  
b1.58 ± 83.79  b3.33 ± 85.78 b2.68 ± 86.00 a1.62 ± 90.62 5000 T5  
b3.05 ± 80.29 b2.81 ± 83.44 b2.56 ± 81.51 a1.23 ± 94.50 250 T6 

.(Duncan test)level  5%Means with different letter in each column are significantly different at *  

پنبه ُپاشی علیه حشرات کامل شپشک آردآلود روز بعد از سم14و  7، 3، 1 تیمارهاي مختلف در ) استاندارد خطاي ±(میانگین کارایی   .9 جدول

  .ايمزرعه در آزمایش 

Table 9. Mean efficiency (±SE) of different treatments at 1, 3, 7 & 14 days after spraying against adults of Phenacoccus 
solenopsis in field experiment. 

14 Days after 
treatment  

7 Days after 
treatment 

   

3 Days after 
treatment 

   

1 Days after 
treatment   

Concentration 
  

Treatment 
                       

a1.23 ± 91.92 b1.48 ± 88.37 b1.23 ± 89.33 a0.65 ± 92.56 250 T1 
c2.22 ± 84.74 ab0.74 ± 90.30 bc2.66 ± 86.75 a0.74 ± 91.59 250 T2  
a1.05 ± 89.66 b1.29 ± 82.55 b2.2 ± 81.58 a1.23 ± 91.92  250 T3  
bc2.90 ± 85.39 ab2.66 ± 88.69 c1.23 ± 80.94 a2.79 ± 90.95 4000 T4  
b1.62 ± 82.23 b2.5 ± 85.06 b2.1 ± 85.96 a1.23 ± 89.98 5000 T5 
b1.82 ± 76.74 b1.94 ± 79.00 b1.24 ± 79.64 a0.65 ± 93.21 250 T6  

*Means with different letter in each column are significantly different at 5% level (Duncan test). 

  بحث

سیون  ها از در این تحقیق، براي تعیین میزان پایداري فرموال

ــانس، تغییرات دمایی، تغییرات   آزمایش   هاي کرمینگ و کوالسـ

pH  مفهوم این به کرمینگ ســانتریفیوژ اســتفاده شــد. پدیده و 

ست  سیون،  معلق در قطرات و ذرات که ا  ثقل نیروي اثر در امول

مت  به  ــ ــورتی در. کنند می حرکت  پایین  یا  باال  سـ  در که  صـ

خت  هاي لخته  کرمینگ  ــ ید   وجود به  سـ یا  به  زدن، هم به  با  ن

ــانس. گرددبرمی خود اول حالت   به  راحتی  معناي  به  نیز کوالسـ

ستن  شت  پیو ست  قطرات در   ناپایداري عالیم از پدیده دو این .ا

سیون  ستند. پایداري فرآورده ها فرموال  از گریز نیروي برابر در ه

  پایداري داشــتن براي کننده تعیین از فاکتورهاي یکی نیز مرکز

  فازي چند یا دو احتمال صــورت این غیر در. باشــدمناســب می

). Poucher 1993اسـت (  زیاد زمان گذشـت  طی شـدن فرآورده 

 اهمیتحایز  نیز  pH تغییرات لحاظ ها ازفرموالســیون بررســی

شد می شانه  تواندمی تغییرات این زیرا. با   قارچی فعالیت عوامل ن

ها تخریب فرموالســـیون ســـبب نوعی به که باشـــد میکروبی یا

سیون  پایداري بررسی  ). برايPoucher 1993شود ( می ها فرموال

ــول در ــرایط مختلف فصـ   آزمایش از وهوایی، آب گوناگون و شـ

 تســـریع با دمایی تغییرات. شـــوداســـتفاده می دمایی تغییرات

ــیون هاي واکنش عث    ها، داخلی فرموالسـ یداري    کاهش  با  پا

ــیون لذا گردند؛می   هايدوره در بتواند باید مطلوب یک فرموالس

هاي    و معین ما ناگون  در د یت  گو  خواص نظر از را خود کیف

سکوزیته  بو، رنگ، ارگانولپتیک مانند نماید   حفظ یکنواختی و وی

)Poucher 1993تحقیقات انجام شده توسط (   ). درHeydari & 

Alizadeh et al. (2016)،       شونده غلیظ سیون  سیون امول فرموال

به دســـت آمد. در این  A. indicaبر پایه عصـــاره گیاه چریش، 

گرم عصاره  میلی 130گرم روغن طبیعی آفتابگردان با پنج روش 

سیون کننده  خآزادیرا  Tweenتین به همراه مقادیر مختلف امول

با یکدیگر مخلوط شد و فرموالسیون مورد نظر به دست آمد.   85

هاي ساخته شده بر اساس پس از تایید کیفیت فرموالسیون
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  دهند).درصد را نشان می 5سطح احتمال دار در برداري (حروف غیر مشابه اختالف معنیهاي مختلف نمونهپنبه (به ازاي هر شاخه) در زمان آردآلود هاي سن اول شپشکمیانگین پوره .1 شکل

Figure 1. Mean first instar nymphs of Phenacoccus solenopsis (per branch) at different time of sampling (different letters showed significant differences at P≤0.05). 
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  دهند).درصد را نشان می 5دار در سطح احتمال برداري (حروف غیر مشابه اختالف معنیهاي مختلف نمونهپنبه  (به ازاي هر شاخه) در زمان آردآلود میانگین حشرات کامل شپشک .2 شکل

Figure 2. Mean adults of Phenacoccus solenopsis (per branch) at different time of sampling (different letters showed significant differences at P≤0.05). 
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هاي مختلف آزمایش کرمینگ و دو فاز شدن، کارآیی غلظت

فرموالسیون تهیه شده در مقایسه با پیریمیکارپ، دیازینون و 

بررسی  Myzus persicae (Sulzer) هلو سبز دلتامترین روي شته 

تواند به عنوان یک میشده  تهیه شد. نتایج نشان داد فرموالسیون

ها مورد استفاده قرار کشجایگزین و یا در تناوب با سایر حشره

  گیرد.

ــرایط     ــده در این تحقیق، در ش ــب ش ــاس نتایج کس بر اس

پرید سمیت بیشتري در   کش استامی آزمایشگاه و مزرعه، حشره  

ترکیبات داشــت. کشــندگی بیشــتر ترکیبات ســایر مقایســه با 

ترکیبات گیاهی در سـایر تحقیقات نیز  شـیمیایی در مقایسـه با   

ساس تحقیقات      ست. به طور مثال بر ا  Rastegariگزارش شده ا

et al. (2015)     شگاه، حشره شرایط آزمای ایمیداکلوپرید   کش، در 

صاره       سه با ع شتري در مقای  Lawsoniaحنا  متانولی سمیت بی

inermis L (Lythraceae)  روي حشــرات کامل شــته برگ برنج

.L Rhopalosiphum padi  50داشـــت. میزانLC کش حشـــره  

ید    یداکلوپر تانولی  عصـــاره و ایم نا  م یب     ح و   0318/0به ترت

 از حاصـــل نتایج اســـاس گرم بر لیتر برآورد شـــد. بر 53/469

ــی ــط  بررس ــگاهی توس ،   Khajehoseini et al. (2013)آزمایش

شره  سن       کشح شترین مرگ و میر را روي الرو  سام بی تیامتوک

ــبز  دو ــفیرگی بالتوري سـ ــه با      Ch. carneaم و شـ در مقایسـ

، بذر شــوید   Rubia tinctorum (L.) هاي ریشــه روناسعصــاره

Aniethum graveolens (L.)  و بذر باریجهFerula  gummosa 

(Boiss.) داشت.  

کش گیاهی جدید و زیست سازگار است دایابون یک آفت

). Rezaeian et al. 2016که از روغن کرچک تهیه شده است (

کشی دایابون در تحقیقات مختلفی گزارش شده خاصیت حشره

 Heydari et al. 2015; Seyfi et al. 2015; Vahabi) است

Mashhour 2016; Vahabi Mashhour et al. 2016(.  در تحقیق

حاضر نیز دایابون کنترل موثري روي مراحل مختلف زندگی 

 مصرف مدیریت و سازيبهینه هدف با شپشک داشت. از طرفی

 به) کنجد روغن( سنتی سینرژیست یک اثر ها، بررسیکشآفت

صورت گرفت.  پنبه آردآلود دایابون روي شپشک کشهمراه آفت

 ترکیب دو اختالط نهیزم در جالب دهیپد نیترمهم اثر دیتشد

هاي موثر در است که در بیشتر موارد با مهار کردن آنزیم

شود. اولین مورد تشدید اثر، مربوط به روغن زدایی حاصل میسم

کشف شد  اضافه کردن روغن به  1940کنجد بود که در سال 

ها در برخی موارد باعث افزایش کارایی کشعنوان ماده همراه آفت

 Saghafi & Emaniقات ها شده است. به طور مثال در تحقیآن

 از کشآفت سه همراه به کنجد روغن بررسی اثر (2015)

 حشرات روي کیولوژیب و دینوئیکوتینئون د،یروئیتیریپا يهاگروه

 .گرفت صورت Duval (Tribolium confusum(آرد  شپشه کامل

کشی آفت اثر داراي تنهایی به کنجد روغن که داد نشان نتایج

-300 هاي مصرفی ازکشآفت اثر تشدید باعث آن بر عالوه و بوده

 قابل طور به را هاکشآفت مصرف برابر شد؛ همچنین میزان 100

داد. جهت تکمیل برنامه کنترل میکروبی  کاهش ايمالحظه

در مدیریت  L.( Orizaphilus surinamensis(دار شپشه دندانه

با تلفیقی آفات انباري خرما، تعیین فرموالسیون مناسب قارچ 

هاي گیاهی ضروري بود. بر اساس نتایج این استفاده از روغن

پژوهش، روغن گیاهی کنجد براي فرموالسیون قارچ پیشنهاد شد 

 بود و داراي بیشترین اثر سینرژیستی در خواص زهرآگینی قارچ 

Latifian (2012)   در تحقیقی دیگر، بررسی کارایی آزادیراختین

هاي خیار در ها با روغن کنجد در بوتهو ماترین و اثر ترکیبی آن

شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. نتایج نشان داد افزودن روغن 

کشی را هاي آزادیراختین و ماترین اثر حشرهدرصد به غلظت 25

رمال کاهش دهد، کش را تا حد دز نتا حدي که ماده موثره حشره

دهد. اثر سینرژیستی نشان داده شده توسط ترکیب افزایش می

دهد تا غلظت توصیه شده آزادیراختین و روغن کنجد اجازه می

 & Saberfarتجاري آزادیراختین بدون کاهش اثر کاهش یابد 

Shyikhi Garjan (2014)  در تحقیق حاضر نیز افزودن روغن

ظت، باعث افزایش کارایی کنجد به دایابون ضمن کاهش غل

دایابون شد. با مقایسه سمیت ترکیبات ذکر شده در شرایط 

پرید سمیت کش استامیاي مشخص شد گرچه حشرهمزرعه

باالیی هم در مرحله پوره هم حشره کامل شپشک داشت اما با 

 برخی داده نشان کاهش یافت. تحقیقات کارایی آنگذشت زمان 

 شرایط در آفات براي باالیی تسمی ممکن است هاکشحشره از

 اثرات این ايمزرعه شرایط در اما باشند آزمایشگاهی داشته

باال نباشد. دالیل مختلفی ممکن است براي این موضوع  چندان

شدن  تجزیه تواندمی امر این دالیل از وجود داشته باشد. یکی

 يبراآن  کارایی کاهش در نتیجه و طبیعی شرایط در کشحشره

). به طور مثال در Eijaza et al. 2015( باشد آفت حشرات

مشخص شد  Golmohammadi et al. (2017)تحقیقات 

پرید هاي عصبی و سریع االثر کلوتیانیدین و استامیکشحشره

 پاشی روي پسیلکنترل بسیار باالیی در سه روز پس از سم

 شرایط در Diaphorina citri  (Kuwayama)مرکبات آسیائی
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نشان دادند. مشابه این نتایج در مطالعه دوام  ايمزرعه

و ایمیداکلوپرید در کنترل پسیل  هاي تیامتوکسامکشحشره

ارزیابی شد. نتایج حاصل نشان داد که کاربرد   D. Citriمرکبات

درصد را در سه تا پنج روز بعد  80ها کارایی باالي کشاین حشره

در تحقیق حاضر   ).Yamamoto et al. 2008پاشی داشتند (از سم

درصد در  90تا  80پرید کشندگی حدود کش استامینیز حشره

یک تا سه روز بعد از تیمار داشت. همچنین گسترش مقاومت 

در اثر کاربرد متوالی  (Cross-resistance) تقاطعی

هاي نئونیکوتینوئیدي گزارش شده است. به طور مثال کشحشره

کاربرد متوالی   ،Li et al. (2000)هاي طبق گزارش

پرید باعث هاي ایمیداکلوپرید، تیامتوکسام و استامیکشحشره

مقاومت تقاطعی در سفید بالک گلخانه شده است. از طرفی با 

هاي شیمیایی اختصاصی کشتوجه به این که بسیاري از حشره

کنند، لذا استفاده از سموم شیمیایی باعث کاهش عمل نمی

 شودایش جمعیت آفات میبیعی و افزجمعیت دشمنان ط

(Trumper & Holt 1998).  همچنین کاربرد برخی

گذاري آفات و در نتیجه نئونیکوتینوئیدها باعث تحریک تخم

  Troxclair (2007)شود. به عنوان مثالها میافزایش جمعیت آن

گزارش کرد که کاربرد نئونیکوتینوئیدها در پنبه باعث افزایش 

دار جمعیت کنه تارتن در مقایسه با قطعات تیمار نشده با معنی

کش شده است. بسیاري از محققان اثر کشندگی این آفت

هاي شیمیایی در شرایط کشترکیبات گیاهی در مقایسه با آفت

 Kabiri Raeis قات اند. بر اساس تحقیمزرعه را بررسی کرده

Abad & Zaree (2017) تري کش تنداکسیر دوام اثر طوالنیآفت

میت روي تخم و بالغ کنه تارتن پیروکسیکش فننسبت به کنه

 کشحشره کشندگی در شرایط مزرعه داشت. بررسی اثرات

ایندوکساکارب روي  شیمیایی کشحشره تنداکسیر و گیاهی

نشان داد  Tuta absoluta (Meyrick)گوجه فرنگی  مینوز پرهشب

 از باالتر تنداکسیر کشیحشره اثر ايمزرعه شرایط در

 از پس روز 21 هايبرداريدر نمونه چنانچه بود، ایندوکساکارب

 فرنگیگوجه مینوز الرو و تخم در شده ایجاد تلفات درصد تیمار،

 باالتر داريمعنی طور به کشحشره این با شده قطعات تیمار در

 Kabiri Raeisabad)بود  ایندوکساکارب با شده تیمار قطعات از

توسط  ايمزرعه بررسی از حاصل نتایج اساس اما بر. (2015

Honarmand et al. (2016) هالوترینالمداساي کشحشره 

 گندم سن هايپوره و کامل حشرات براي ییباال تیسم

Eurygaster integriceps (Puton) در مقایسه با دو عصاره 

 بررسی به توجه با. و پالیزین داشت سیرینول گیاهی تجاري

 گیاهی ترکیبات تاثیر ايبررسی مزرعه از گزارش اولین این منابع،

اثر قابل قبول فرموالسیون . باشدمی شپشک آردآلود پنبه روي

هاي گیاهی روي کنترل مراحل مختلف شپشک آردآلود اسانس

ها را فراهم نماید. ن فرموالسیونتواند امکان تولید انبوه ایمی پنبه

کش توان گفت اگرچه آفتبه طور کلی با توجه به نتایج فوق می

پرید توانست بالفاصله بعد از تیمار تلفات باالیی استامی شیمیایی

روي شپشک آردآلود پنبه ایجاد کند اما رفته رفته از اثرات 

ا حفظ ها توانست بکشندگی آن کم شد؛ اما فرموله کردن اسانس

ها را نیز افزایش دهد. بنابراین اثرات کشندگی اسانس، کارایی آن

هاي آینده با استفاده از تکنیک فرموله کردن و توان در طرحمی

هایی با اثرات کشندگی باالتر در همچنین با استفاده از اسانس

هاي جهت کنترل سایر آفات اقدام نمود و بر بسیاري محدودیت

 در کنترل آفات غلبه کرد. همچنین نتایجاستفاده از اسانس 

 داخل، تولید فرآوري شده دایابون که داد نشان حاضر پژوهش

کنترل شپشک آردآلود پنبه  براي بخش امید و موثر ترکیبی

  باشد.می

  سپاسگزاري

 فناوري دانشگاه و پژوهش معاونت مالی حمایت از بدینوسیله

 در )GNSCU.AP98.323(پژوهانه  قالب در اهواز چمران شهید

  .گرددمی قدردانی  و تشکر تحقیق این انجام
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