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٭٭٭ کامران پروانک و ٭٭ سهراب ایمانی،٭حسن  قهاري   
 

 
  چکیده

وپروفزین و پیـري   کش گرم بر لیتر از حشره    میلی پنج و   5/2،  یک،  5/0هاي     غلظت اثر  بـر فـن   پروکـسی  هاي ـب
ک گلخانـه    هـاي یـک و چهـار روزه و نیـز سـنین مختلـف پـورگی و شـفیره         تخم  Trialeurodesي سـفید باـل

vaporariorum  16 درصـد و     80) ±5(گراد، رطوبت نسبی       درجه سانتی  26 )±2(دماي  میانگین  اي با     ، در گلخانه 
کش بـا افـزایش    تأثیر هر دو حشرهمیزان .  شدبررسیپسند درختی  روي گیاه شاهبر روز ساعت روشنایی در شبانه   

هـاي چهـار روزه و     درمقایـسه بـا تخـم   مزبورهاي    کش   به حشره   هاي یک روزه    حساسیت تخم . بیشتر بود غلظت  
 میانگین درصـد خـروج   .هاي سنین سوم و چهارم و نیز شفیره بیشتر بود هاي سنین اول و دوم نسبت به پوره    پوره

ترتیـب  فن به پروکسی گرم بر لیتر پیري  میلی5/2هاي سنین اول تا چهارم و شفیره در غلظت          حشرات کامل از پوره   
، 0، 0، 0ترتیبفن به پروکسی گرم بر لیتر پیري  میلیپنج درصد، در غلظت 7/95) ±7/3( و 3/61) 1/11±(، 0،  0،  0
ه       میلی5/2 درصد، در غلظت    1/98) ±2/1( و   2/54) 6/10±( ر لیتـر بـوپروفزین ـب ، 9/19) ±7/7( ترتیـب گـرم ـب
گــرم بــر لیتــر  ی میلــپــنج درصــد و در غلظــت 9/91) ±6/6( و 8/85) 2/7±(، 3/60) 4/11±(، 4/48) 1/12±(

  . ودب درصد 3/92) ±1/7( و 3/79) ±0/9(، 9/45) ±9/7(، 7/34) ±0/9(، 2/12) ±6/4(ترتیب بوپروفزین به
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  مقدمه
، )Homoptera: Aleyrodidae(هـا   سفید بالـک 

زراعی، زینتی، درختـان  مهم انواع گیاهان    آفات   از
هاي زیر پوشـش   مثمر در مزارع، کشت  مثمر و غیر  

هـاي زراعـی و طبیعـی         سیـستم   طورکلی اکـو  هو ب 
ــی ــن م ــه ). 6(د باش ــین گون ــف  در ب ــاي مختل   ه

 Bemisia tabaci( هـا، عـسلک پنبـه    سفید بالـک 

Gennadius(  و ســـــفید بالـــــک گلخانـــــه  
)Trialeurodes vaporariorum (Westwood)( 

میزبانی بسیار وسیع و نیز      به دلیل پراکنش و دامنه    
زاي  هاي بیماري س اي از ویرو    انتقال طیف گسترده  

هـا اهمیـت      نـه   گیاهی، به مراتب بیشتر از سایر گو      
ترکیبات شیمیایی علیـه ایـن      ستفاده از   ا). 8 (دارند

تـاکنون  هاي قبـل  سالگروه از آفات کشاورزي از  
 خطرات زیست محیطی ناشی     رایج بوده است، اما   

هـا    مت سریع سفید بالک     ها و نیز مقاو     کش  از آفت 
، )بـه دلیـل چنـد نـسلی بـودن     (هـا    کـش   به حشره 

 .)29 (باشدمورد سوال می  استفاده از این ترکیبات     
 1 هاي انتخابی   کش  حشرهاستفاده از   به همین دلیل    

جودات زنـده     موبر  نها  آسوء  اثر   کم بودن به دلیل   
 مـؤثر در    وشـهاي  عنـوان یکـی از ر      هدف بـه    غیر

مواد ). 38(ها رایج گردیده است   کنترل سفید بالک  
 از جملـه ترکیبـات      2 حـشرات   رشـد   کننـده تنظیم

هـاي    آنها در سـال   از   استفادهباشند که     انتخابی می 
این ترکیبات نسبت   ). 22(اخیر افزایش یافته است     

  هـاي تاکـسونومیک حـشرات اختـصاصی      به گروه 
  ستها شدید نی   اکوسیستمها بر   منفی آن اثر  بوده و   

                                                
1 - Selective insecticides 

2 - Insect Growth Regulator (IGR) 

کننده رشد، با ایجاد اختالل مواد تنظیم). 35 و   28(
در تعــادل هورمــون رشــد حــشرات و یــا مختــل 
نمودن سنتز کیتـین باعـث کنتـرل جمعیـت آفـت       

تأثیر این مواد بـه     ). 37 و   13(گردند    مورد نظر می  
 و  ))12(تماس با قطرات سم     (دو صورت مستقیم    

از .  است ))7(در معرض بخارات سم      (مغیرمستقی
هـا،   کننـده رشـد سـفید بالـک    مهمترین مواد تنظیم 

). 22(باشـند      می 4 فن پروکسی  و پیري  3 بوپروفزین
ر بفزین یک ترکیب ضدسنتز کیتین است که         پرو  بو

 عـسلک پنبـه و سـفید بالـک          نسـ کـم   هاي    پوره
هـاي آنهـا      شفیرهولی بر    ،گلخانه اثر شدیدي دارد   

این ترکیب همچنـین    ). 44 و   41(باشد    ر می تأثی  بی
هـاي    اري و درصـد تفـریخ تخـم       زگ ر میزان تخم  ب

اري در  ز از تخمگـ   قبـل هـایی کـه       حاصل از مـاده   
ثر ا، دارندتماس مستقیم و یا غیرمستقیم با آن قرار 

  ). 12(منفی دارد 
  از دیگـــر ترکیبـــات فـــن پروکـــسی پیـــري

اي ه  باشد که در سال     کننده رشد حشرات می   تنظیم
ها و نیز سـایر آفـات          کنترل سفید بالک   براياخیر  

ــت   ــج گردیــده اس ــب یکــی از   . رای ایــن ترکی
میزان که ) 24( است 5 هاي هورمون جوانی   آنالوگ

 نسبتاً کم استبندپایان غیرهدف سمی بودن آن بر 
ـ هـاي جـوانی       تأثیر هورمون ). 45( هـاي   ر پدیـده  ب

و  17(باشـد   فیزیولوژیک حشرات بسیار وسیع می    

                                                
3 - Buprofezin 

4 - Pyriproxifen: 2- [1-methyl-2 (4-phenoxyphenoxy) 

ethoxy] piridin (MPEP) 

5 - Juvenile Hormone Analog (JHA) 
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  یک ترکیب فن به عنوان     پروکسی ، اما اثر پیري   )32
  

شبه هورمون جوانی، به صورت اختالل در رشد و 
 و 1 نمو و تشکیل جنین، جلـوگیري از دگردیـسی   

توقــف رشــد و نمــو مراحــل مختلــف زیــستی و 
 و  13(درنتیجه عدم ظهور حـشرات کامـل اسـت          

ـ فـن    پروکسی تاکنون تأثیر پیري  ). 14 ر حـشراتی   ب
، )21(تـسه   ، مگـس تـسه  )15(انگی مانند مگس خ 
، )42 و 4(، ملـخ آسـیایی     )36 و   16(مگس سرکه   

، کـرم سـیب، پروانـه    )20 و 18(سوسري آلمـانی    
و  )Grapholita molesta Busch(میــوه شــرقی 

و ) 13(ها    ، سفید بالک  )26(مرکبات   هاي    شپشک
ــد  ــدادي از پارازیتوئی ــک   تع ــفید بال ــاي س ــا  ه ه

[Encarsia spp. (Aphelinidae)]) 22 ( شــناخته
  . شده است

ثر اارزیابی  هدف از انجام پژوهش حاضر
هاي بوپروفزین و  کش هاي مختلف حشره غلظت
ر مراحل مختلف زیستی سفید بفن  پروکسی پیري

بالک گلخانه و زمان صحیح استفاده از این 
  حداکثر تلفات در سفید بالکبرايترکیبات 

  .باشد ها می  گلخانه و نیز سایر سفید بالک
  

  مواد و روشها
ــر  ــار غلظــت اث ــک، 5/0چه ــنج و 5/2، ی  پ

هـاي بـوپروفزین    کـش  گرم بر لیتـر از حـشره      میلی
فــن  پروکــسی و پیــري)  درصــد25پــودر وتابــل (
گلخانـه، در   ر سفید بالـک ب)  درصد 10امولسیون  (

 متــر، بــا دمــاي 15×  5 × 3اي بــه ابعــاد  گلخانــه
  نسبیگراد، رطوبت      درجه سانتی  26) ±2(متوسط  

                                                
1 - Metamorphosis inhibitor 

ــد و 75) 5±( ــنایی در 16 درصـ ــاعت روشـ    سـ
  

ــبانه روز،  ــشـ ــاهبـ ــاه شـ ــی ر گیـ ــسند درختـ   پـ
)Lantana camara (جمعیـت اولیـه   .  شدبررسی

پسند درختـی     گلخانه از روي گیاه شاه     سفید بالک 
ــدران   ــتان مازن ــائم (و از اس ــتان ق ــهرشهرس ) ش

پـسند    هـاي گلـدانی شـاه       بوتـه . آوري گردید   جمع
متـر کـه       سانتی 25 تا   20سط  درختی به ارتفاع متو   

هاي آن به جـز یـک بـرگ میـانی قطـع        تمام برگ 
اي شفاف بـه   هاي استوانه گردیدند، در داخل قفس 

داده متـر قـرار     سـانتی  25 و قطر دهانـه      40ارتفاع  
بــه منظــور یکــسان نمــودن شــرایط داخــل . شــد
هـا   هاي مزبور با محیط گلخانه، سقف قفـس       قفس
 از خروج حشرات،     جلوگیري برايداشته شد و      بر

  رهـا  رايب.  مش مسدود گردید   50با پارچه توري    
ها، سوراخی به     ها به داخل قفس      سفید بالک  کردن
ها ایجاد  متر در بدنه هر یک از قفس  سانتیسهقطر 
  .شد

نر و ماده براي   جفت سفید بالک   100حدود  
ي هـا   ساعت در داخل هر یـک از قفـس    24مدت  
 به طـور کامـل       و سپس   نموده فوق رها در   مذکور

 با طی مراحل رشد و نمو جنینـی          .خارج گردیدند 
 روز پس   19 و   16،  12،  10 ،7 گلخانه سفید بالک 

هاي سـنین اول، دوم،      ترتیب پوره اري به زگ  از تخم 
گلخانـه ظـاهر     سوم، چهارم و شفیره سفید بالـک      

بــا ظهــور هــر یــک از مراحــل . )39 و 1( شــدند
ها و  ها، پوره مگلخانه، تعداد تخ زیستی سفید بالک

 و به طور هها شمارش شد   هاي روي برگ    یا شفیره 
جداگانه داخل یـک بـشر مـدرج محتـوي حجـم            

   10یکسان از غلظت مورد نظر سـم بـراي مـدت            
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ــا  بــرگ. شــدور  ثانیــه غوطــه هــاي تیمــار شــده ب
) آب(هـا و شـاهد        کش  هاي مختلف حشره    غلظت

 تا پایان دوره رشد و نمو هر یک از مراحل زیستی
ــک  ــل ســفید بال ــهو ظهــور حــشرات کام   گلخان

 تعداد حشرات خـارج شـده      ،نگهداري و در پایان   
به منظور جلوگیري از مفقود شدن . ندشدشمارش 

هاي خـارج شـده، در ابتـداي       احتمالی سفید بالک  
ها یک   ها و قفس    آزمایش در زیر هر یک از گلدان      

قـرار  و بـه رنـگ تیـره        کاغذ مقوایی چهـارگوش     
ها نیز با پارچـه    روي خاك گلدان همچنین. گرفت

 که مصادف با 27در پایان روز    . توري پوشیده شد  
هـا از    زمان خروج تمام حشرات کامل سفید بالک      

آوري و     سهولت در جمـع    برايباشد،    ها می   شفیره
ها بـه     هاي خارج شده، گلدان    شمارش سفید بالک  

هــا و پوشــش زیــر آنهــا بــه داخــل  همــراه قفــس
گراد   اي حدود صفر درجه سانتی    باتوري با دم    انکو

هـایی   سپس سـفید بالـک  ). 6 و 1( منتقل گردیدند 
حرکت شده بودند، با استفاده از  که در اثر سرما بی 

بـه ایـن   . آوري و شـمارش شـدند       آسپیراتور جمع 
کـش    ترتیب تأثیر چهار غلظت مختلف دو حـشره       

فـن روي هـر یـک از         پروکسی بوپروفزین و پیري  
گلخانه از تخم تا شفیره  لکمراحل زیستی سفید با 

باتوجـه بـه    . بررسی و بـا شـاهد مقایـسه گردیـد         
طوالنی بودن نسبی طول دوره رشد و نمو جنینـی      

، تأثیر  استگلخانه که حدود یک هفته  سفید بالک 
هـاي یـک و چهـار روزه بـه      ر تخم بها    کش  حشره

آزمـایش درقالـب    ). 5(شـد   طور جداگانه بررسی    
شامل ( تیمار   پنج با   هاي کامل تصادفی    طرح بلوك 

و در  ) کـش و شـاهد      هاي مختلـف حـشره      غلظت
هاي مربوط به درصـد   داده.  تکرار انجام شد هشت

خروج حشرات کامل از هر یک از مراحل زیستی         
هـا   کـش  هاي مختلـف حـشره      تیمار شده با غلظت   

تصحیح و سپس با    ) 2(ابتدا براساس روش ابوت     
 تحلیـل   تجزیـه و  ) SAS) 33افـزار     استفاده از نرم  

بـا اسـتفاده از آزمـون     هـا نیـز         میانگین. شدآماري  
  . شدندبندي  و گروه مقایسه 1 چنددامنه دانکن

  
  نتایج و بحث

 مورد مطالعـه  هاي    کش   حشره 2 کشی   تخم اثر
داري  طـور معنـی  ها به کش با افزایش غلظت حشره  

هاي   که حداکثر تلفات تخم   طوري به یافت،افزایش  
گـرم بـر     میلی پنج و   5/2هاي    یک روزه در غلظت   

ــر بــه   درصــد بــراي  100 تــا 4/99ترتیــب لیت
ــسیفن و  ــا 9/91پیریپروک ــراي  1/93 ت ــد ب  درص

ها، میزان تأثیر     با افزایش سن تخم   .  بود بوپروفزین
یعنـی  ). P> 05/0(کـاهش یافـت     هـا     کـش   حشره

هاي  تخمنسبت به   روزه    هاي چهار   تخمحساسیت  
هـا    کـش   هاي مختلـف حـشره       روزه به غلظت    یک

هـاي    که حـداکثر تلفـات تخـم      طوري به .کمتر بود 
گـرم بـر       میلی 5 و   5/2هاي    چهار روزه در غلظت   

 9/87 و 2/65فن به ترتیب   پروکسی لیتر براي پیري  
  درصـد  6/85 و   7/63ترتیب  و براي بوپروفزین به   

ــود ــزان کــارآیی ). 1جــدول  (ب پیریپروکــسیفن می
هـاي   مدر از بین بردن تخـ   درمقایسه با بوپروفزین    

  .  )P> 01/0(یشتر بود ها ب سفید بالک

                                                
1 - Duncan Multiple Range Test 

2 - Ovicidal effect 
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  ) = 24n(ي سفید بالک گلخانه   و چهار روزه هاي یک روزه ر میانگین درصد تفریخ تخمبفن و بوپروفزین  پروکسی هاي مختلف پیري  تأثیر غلظت- 1جدول 

  

    هاي یک روزه  درصد تفریخ تخم)خطاي معیار ±(میانگین   

  کش غلظت حشره  بوپروفزین  فن پروکسی پیري

  چهار روزه  یک روزه  چهار روزه  یک روزه  ) بر لیترگرم میلی(

5/0  b7/2±9/9  b3/11±6/70  b6/8±3/40  b4/8±8/82  

1  c9/0±2/3  c2/7±6/47  b4/9±7/38  c7/10±6/55  

5/2  d3/0±7/0  d4/6±8/34  c9/3±8/8  d5/9±3/36  

5  d0/0  e2/5±1/12  c07/3±9/6  e4/6±4/14  

  a3/5±4/94  a7/4±8/93  a4/4±1/92  a1/3±8/94  شاهد

 ). > 01/0P( است دار هاي داراي حروف غیرمشابه معنی میانگیندر هر ستون تفاوت 

 
، )13 و 3 (اتگـــزارش سـایر   نتـایج بـا     این  

کـش پیریپروکـسیفن      مبنی بر تأثیر مطلوب حـشره     
ـ ترتیب به  Spodoptera  littoralisهـاي   ر تخـم ب

(Boisduval) و B. tabaci )مطابقت ) عسلک پنبه
هاي  ها روي تخم کش عملکرد متفاوت حشره . دارد

اسـتفاده از   کـه   دهـد    نشان مـی   یک و چهار روزه   
 1 ي بالسـتوکینز    فـن قبـل از مرحلـه       پروکسی پیري

ي سـن اول در داخـل    گیـري پـوره   یا شـکل  ) 37(
تخم، رشد و نمو جنینـی را متوقـف و یـا مختـل              

 اثـر کـاربرد     زایـی در    مختل شدن جنـین   . نماید  می
هاي هورمـون جـوانی در رابطـه بـا سـایر              آنالوگ
 و 30(پولکـداران   هاي حشرات از جمله بـال    گروه

) 25 و   3(و جوربـاالن    ) 40(بالپوشان    ، سخت )31
  . نیز به اثبات رسیده است

                                                
1 - Blastokinesis 

ـ فـن    پروکـسی  کارآیی پیري  ر سـنین مختلـف     ب
 گلخانه درمقایسه با بوپروفزین    پورگی سفید بالک  

هـاي سـنین اول و دوم بـه     ر پورهبر آن تأثیبهتر و  
هاي سنین سـوم و چهـارم و        مراتب بیشتر از پوره   

 درصـد خـروج حـشرات کامـل از        .ودنیز شفیره ب  
هـاي     غلظـت  کلیـه هاي سنین اول و دوم در         پوره
 درصـد خـروج     ولـی . بـود فن صفر    پروکسی پیري

حشرات کامل از سنین مختلف پورگی تیمار شده        
و  ها صفر نبود  یک از غلظتبا بوپروفزین در هیچ  

ــشره   ــت ح ــزایش غلظ ــت   اف ــاهش یاف ــش ک   ک
)05/0 <P( .هــــاي مختلــــف تــــأثیر غلظــــت  

 ر شفیره سـفید بالـک     کشهاي مورد مطالعه ب   حشره
  .)3 و 2جداول (د دار نبومعنی
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  ) = 24n( گلخانه براساس میانگین درصد خروج حشرات کامل ر مراحل زیستی نابالغ سفید بالکب) گرم بر لیتر میلی(فن  پروکسی هاي مختلف پیري  تأثیر غلظت- 2 جدول

 

     درصد خروج حشرات کامل)خطاي معیار ±(میانگین 

  

  غلظت
  پوره

  سن اول

  پوره

  سن دوم

  پوره

  سن سوم

  پوره

  سن چهارم
  شفیره

5/0  b0/0  b0/0  b4/3±2/9  b6/9±3/83  a5/2±3/95  

1  b0/0  b0/0  b9/2±7/7  c7/8±7/76  a6/4±9/94  

5/2  b0/0  b0/0  c0/0  d1/11±3/61  a7/3±7/95  

5  b0/0  b0/0  c0/0  e6/10±2/54  a1/1±1/98  

  a2/9 ±5/87  a1/7±1/90  a4/6±2/92  a4/3±8/95  a8/2±9/96  شاهد

 ). > 01/0P( است دار هاي داراي حروف غیرمشابه معنی میانگیندر هر ستون تفاوت 

  
  

  ) = 24n(ر مراحل زیستی نابالغ سفید بالک گلخانه براساس میانگین درصد خروج حشرات کامل ب)  بر لیترگرم میلی(هاي مختلف بوپروفزین   تأثیر غلظت- 3 جدول

  

     درصد خروج حشرات کامل)خطاي معیار ±(میانگین 

  

  غلظت
  پوره

  سن اول

  پوره

  سن دوم

  پوره

  سن سوم

  هپور

  سن چهارم
  شفیره

5/0  b3/13±4/51  b4/9±5/77  b7/6±6/80  a1/3±7/94  a2/6±6/92  

1  c1/11±6/37  c1/10±2/65  c4/9±4/77  a3/4±7/93  a4/5±0/93  

5/2  d7/7±9/19  d1/12±4/48  d3/11±3/60  b2/7±8/85  a6/6±9/91  

5  e6/4±2/12  e0/9±7/34  e9/7±9/45  c0/9±3/79  a1/7±3/92  

  a5/4±5/93  a0/5±7/92  a7/4±8/93  a1/6±8/92  a9/5±6/92  شاهد

 ). > 01/0P( است دار داراي حروف غیرمشابه معنیهاي  میانگیندر هر ستون تفاوت 
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بـا  هـاي مرفولوژیـک نـشان داد کـه            سیبرر
هـاي مـذکور علیـه سـنین          کـش   حـشره استفاده از   

مختلف پورگی، روند رشد و نمو و تبدیل آن بـه            
 که طی 1 مرحله هیستوژنزیابد ولی ادامه میشفیره 

شـود، دچـار      گیري حشره کامل انجام می      آن شکل 
گردد و خروج حـشره کامـل صـورت            می اختالل
هـاي   کـش  به این ترتیب کـاربرد حـشره    . گیرد  نمی

مذکور تا قبل از مرحله هیستوژنز باعـث تخریـب         
هاي مختلـف بـدن    هاي مسئول تشکیل اندام    سلول
اســتفاده از شـود امـا پــس از مرحلـه مزبـور،      مـی 

ترکیبات فوق تأثیري در رونـد تکـاملی حـشرات          
درصـد خـروج حـشرات     وت  لذا تفـا  . کامل ندارد 

معنـی دار  ي تحت تیمار با شاهد     ها  کامل از شفیره  
، 008/0هـاي     تـأثیر غلظـت   در یک تحقیـق،     . نبود
ــک، 2/0، 04/0 ــنج و ی ــیپ ــر از    میل ــر لیت ــرم ب گ

ـ فـن    پروکـسی  کش پیري   حشره ر درصـد خـروج     ب
حشرات کامل عسلک پنبه در شـرایطی کـه پـوره           

واره کش قرار داشت هم سن دوم در معرض حشره
، 38) ±2(ترتیـب   صفر و براي پوره سن سـوم بـه        

ــین  7) 3±(، 5)2±(، 9) 2±( ــد تعی ــفر درص  و ص
 97) ±2(   و95) ±2(با شاهد تفاوت آن  گردید که   
) ترتیـب بـراي پـوره سـن دوم و سـوم          درصد بـه  

تـشکیل  تفـاوت   کـه   درحـالی ). 12(دار بـود    معنی
مرحله شفیرگی براي هر دو سن پورگی در تمـام          

 . نبـود دار معنـی بـا شـاهد   کـش   اي حشره ه  غلظت
 مربـوط  نتایج حاصل از بررسی حاضر با گـزارش       

به عنوان (فن  پروکسی خاصیت بازدارندگی پیريبه 
  از تـشکیل حـشره کامــل  ) شـبه هورمـون جــوانی  

  .)34 (مطابقت دارد) Diptera: Culicidae(ها  پشه
  

                                                
1 - Histogenesis 

پیریپروکـسیفن علیـه سوسـري آلمـانی        استفاده از   
)Blatella germanica L.( عالوه بر جلوگیري از ،

خروج حشرات کامل، باعث اختالالت و صدمات       
گـردد   مرفولوژیک و نیز ممانعت از تولیـدمثل مـی     

، )23 (اتهمچنــــین براســــاس گزارشــــ). 19(
 پـنج  و   یـک هـاي     هاي غذایی شامل غلظـت      رژیم
 80خـروج   مـانع   گرم بر لیتر پیریپروکـسیفن        میلی

هاي  نگی از تخمحشرات کامل مگس خا  درصد از   
) فضوالت مرغ و خوك(هاي دامی     موجود در کود  

پاشـی    حیوانات اهلـی، محلـول    در  . )23 (گردد  می
فـن در   پروکـسی  ها بـا پیـري    روزانه سطح بدن دام   

گـرم بـر کیلـوگرم وزن          میلی 1/0 و   004/0مقادیر  
هاي خـانگی     بدن حیوان، باعث کنترل مؤثر مگس     

فاده از  اسـت ). 23(شـود     هاي صـورت مـی      و مگس 
گـرم بـر لیتـر      میلی01/0 و   05/0،  یکهاي    غلظت
  فـن علیـه سـنین مختلـف پـورگی          پروکـسی  پیري

Bemisia argentifolii Perring & Bellows    ، 
 درصـد تلفـات در سـنین        100 تا   97باعث ایجاد   

شود که ایـن میـزان بـراي          اول تا سوم پورگی می    
تـا    3/1 و براي شفیره     31 تا   6/3پوره سن چهارم    

حساسیت سـنین اولیـه     . )22 (باشد   درصد می  3/2
فن، در   پروکسی گلخانه به پیري   پورگی سفید بالک  

چندین گونه از جورباالن دیگر مانند عسلک پنبـه         
 Aonidiella(، شپـشک قرمـز کالیفرنیـا    )10 و 9(

aurantii Maskell(   ــدا ــومی فلوری ــشک م ، شپ
)Ceroplastes floridensis Comstock ( و

) Icerya  purchasi Maskell(ترلیایی شپشک اسـ 
مراحـل زیـستی    .  نیز مشاهده گردیده اسـت    ) 26(

سـفید  ) هاي سـنین سـوم و چهـارم         پوره(تر    مسن
 بـرخالف   فن  پروکسی  نسبت به پیري  گلخانه   بالک

تـر از سـنین اولیـه پـورگی           عسلک پنبه، حـساس   
که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت     ) 14(باشند    می

ت حساسیت بیـشتر سـنین اولیـه      اگرچه عل . ندارد
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پورگی به ترکیبات شبه هورمون جوانی مـشخص        
تر و  رسد پوشش مومی ضخیم نیست اما به نظر می

تر بودن نسبت حجم بـه سـطح بـدن در      نیز بزرگ 
سنین پورگی از دالیل احتمالی مقاومت یا تحمـل         

. )9 (بیشتر آنها بـه ایـن گـروه از ترکیبـات باشـد            
 سمی مشابه آنچـه کـه در     و دفع ترکیبات   1 تجزیه

توانـد    مگس خانگی به اثبات رسیده است نیز مـی        
هـاي    عامل دیگـري در جهـت مقاومـت در پـوره          

  ترین اثـر ترکیبـات شـبه     اصلی. )27 (تر باشد   مسن
ها   هورمون جوانی به صورت باند شدن با پروتئین       

باشد که شـدت و کیفیـت         و بلوکه نمودن آنها می    
تر به مراتب بیشتر  کمن  هاي سنی   باند شدن در پوره   

  ).36 و 17، 4(باشد   مییشترسنین بهاي  پورهاز 
فـن بـا سـایر ترکیبـات      پروکسی مقایسه پیري 

ــوپروفزین،  تنظــیم ــده رشــد حــشرات ماننــد ب کنن
  کهدهد  مینشان) 26 (3 کارب   و فنوکسی  2 متوپرن

 کـم در  هـاي     تأثیر پیریپروکسیفن حتی در غلظـت     
  بهتـر اسـت،   هـا     الـک مراحل زیستی نابالغ سفید ب    

ــه ــوريب ــسی  ط ــوپرن و فنوک ــه، مت ــارب در  ک ک
ـ  ppm1000  ز ایشترهاي ب غلظت ر سـنین اولیـه   ب
 ترکیبـات   درضمن،. )26 (باشند  ها مؤثر می    شپشک
  خاصــیت) کــارب متــوپرن و فنوکــسی (فــوق 

  کــــامالً انتخــــابی داشــــته و روي زنبــــور   
Aphytis holoxanthus De Bach)  ــد پارازیتوئی

تأثیر بوده و امکان    کامالً بی ) وریداشپشک مومی فل  
  .بیولوژیک وجود دارد تلفیق آنها با عوامل کنترل

کننده  هاي تأثیر مواد تنظیم اگرچه مکانیسم
ر بهاي جوانی  رشد حشرات و نیز شبه هورمون

، اما نیستدستگاه تولیدمثل حشرات شناخته 
براساس تحقیقات انجــام شده روي ترکیب 
                                                
1 - Detoxification 
2 - Methoprene 
3 - Phenoxycarb 

 

هاي هورمون  کی از آنالوگمتوپرن به عنوان ی
این ترکیب عالوه مشخص شده که ، )17(جوانی 

 Drosophila(بر اینکه در مگس سرکه 

melanogaster ( تبدیل الرو به شفیره را به طور
  حشره نماید، روي غدد ضمیمه کامل مختل می

  و موجب عقیمیداشته مزبور نیز تأثیر منفی 
 انواع فن در بین پروکسی پیري). 43(ردد گمی

هاي هورمون جوانی داراي کارآیی بسیار  آنالوگ
تسه  هاي مگس تسه  در عقیم نمودن مادهخوب

)Glosina palpalis (باشد می) تأثیر . )21
ر سوسري آلمانــی به صورت بفن  پروکسی پیري

جلوگیري از رشد تخمدان، کوچک ماندن کیسه 
از طرف دیگر ). 18(باشد  اسپرم و مرگ جنین می

ر ب تأثیر ترکیبات شبه هورمون جوانی امکان
 حشرات نیز وجود آمیزشرفتارهاي تولیدمثل و 

ها  باتوجه به مقاومت سریع سفید بالک). 31(دارد 
کننده رشد حشرات، نکته حائز به مواد تنظیم

 این گروه از ترکیبات استفاده ازاهمیت در 
شیمیایی، رعایت اصول صحیح کاربرد آنها در 

 1 ها کش  مقاومت به حشرهراستاي مدیریت
استفاده ضمن به این ترتیب . )11 و 10(باشد  می
غلظت مؤثر از این مواد و در زمان مناسب، از 

 مقاومت را به تأخیر انداخته و اثر سوء  بروز پدیده
هدف مانند  ر موجودات زنده غیربآنها 

   .یابد میها و شکارگران کاهش  پارازیتوئید
کننده رشد ت تنظیمباتوجه به ساخت ترکیبا
هاي جوانی متعدد در  حشرات و نیز شبه هورمون

هاي اخیر و تنوع این ترکیبات، پیشنهاد  سال
کشی سایر ترکیبات نیز  شود تا اثرات حشره می

روي سفید بالک گلخانه و نیز سایر جورباالن 
مورد بررسی ) ها به ویژه عسلک پنبه و شته(آفت 

                                                
1 - Insecticide Resistance Management (IRM) 



 
 
 

   بر سفید بالک گلخانه) IGRs(کننده رشد حشرات تاثیر دو تنظیم
 

 

 85

ترین  و در مناسبقرار گیرد تا مؤثرترین ترکیب 
  .   شوداستفادهغلظت شناسایی و 

 
 تشکر و قدردانی

قایان شادروان هوشنگ بیات اسدي، آاز 
هادي استوان، محمود شجاعی  و حمید ساکنین  

هزینه انجام این پژوهش از . گرددمیقدردانی 
اعتبارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري و 

پرداخت واحد علوم و تحقیقات تهران تأمین و 

و تشکر شده است که به این وسیله قدردانی 
  .  گردد می
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Effect of Two Insect Growth Regulators (IGRs) on Trialeurodes 

vaporariorum (Homoptera: Aleyrodidae) 
 
 

H. Ghahari ٭, S. Imani ٭٭ and K. Parvanak ٭٭٭ 
 
 

Abstract 
 

The effect of four concentrations (0.5, 1, 2.5, and 5 mg/lit) of two insect growth regulators 

(IGRs) of Buprofezin and pyriproxifen on 1 and 4-day eggs, different nymphal instars, and 

pupae of Trialeurodes vaporariorum (Homoptera: Aleyrodidae), was studied at 26 ± 2 °C, 80 ± 

5% RH, and 16: 8 (L: D) on Lantana camara in the greenhouse. The effect of both IGRs was 

positively related to increasing of concentrations. The susceptibility of one-day eggs of T. 

vaporariorum to the insecticides was more than four-day ones, and also early nymphal instars 

(1st and 2nd) than 3rd, 4th, and pupa. The mean percentage of adult eclusion from first to fourth 

nymphal instars and pupa in 2.5 mg/liter of pyriproxifen was 0, 0, 0, 61.32 ± 11.06, and 

95.73 ± 3.66, in 5 mg/liter of it was 0, 0, 0, 54.16 ± 10.55, and 98.09 ± 1.14, in 2.5 mg/liter of 

buprofezin was 19.88 ± 7.67, 48.35 ± 12.05, 60.28 ± 11.34, 85.84 ± 7.18, and 91.85 ± 6.55, and in 

5 mg/liter of it was 12.15 ± 4.60, 34.72 ± 8.96, 45.92 ± 7.87, 79.27 ± 8.95, and 92.28 ± 7.13 

percent, respectively.  
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