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  )۹/۴/۱۳۹۵ رش:يخ پذي؛ تار۱۹/۸/۱۳۹۴ افت:يخ دري(تار

 
 

  چکيده

اي بوده و در حال حاضر ويژه در شرايط گلخانهفرنگي در جيرفت و بهرين آفات گوجهت) به عنوان يکي از مهمBemisia tabaciعسلک پنبه (

شود. به منظور کاهش مصرف سموم شيميايي و توليد محصول سالم، مطالعـه  مصرف انواع سموم شيميايي تنها روش کنترل آن محسوب مي

، در ®)رو، تأثير پودر کائولين توليـد داخـل (سـپيدان   يت است. از اينتر، از جمله کاربرد پودر کائولين، بسيار با اهمهاي کنترل ايمنروش

پاشـي بـه فواصـل ده روز    بـار تکـرار محلـول    ۳و  ۲بـا  % ۳تيمار شامل پودر کائولين با غلظـت   ۸هاي کامل تصادفي با قالب طرح بلوک

کـش  ه فواصل ده روز (تيمارهاي سوم و چهارم) حشرهپاشي ببار تکرار محلول ۳و  ۲با  %۵(تيمارهاي اول و دوم)، پودر کائولين با غلظت 

پاشـي بـه فواصـل ده روز    بار تکرار محلول ۳و  ۲پاشي) با پاشي (تيمارهاي پنجم و ششم) و شاهد (آببار تکرار سم ۳و  ۲پرايد با استامي

بار تکـرار در روز اول بـا    ۳و  ۲پرايد با يکش استام(تيمارهاي هفتم و هشتم) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که تيمارهاي حشره

درصد، داراي بيشترين تأثير بوده و در اين روزهـا   ۰۵/۷۷±  ۳۲/۴و   ۵۲/۷۴±  ۴۸/۲درصد و در روز سوم با  ۲۲/۸۵±  ۹۵/۲و  ±۸۰  ۰۷/۲

هـا قـرار داشـته اسـت. امـا سـاير       نرديف بـا آ درصد، هم ۵/۶۵±  ۷۸/۳و با  ۰۲/۷۱±  ۹/۳بار تکرار، با ميزان تأثير  ۳و  %۵تيمار کائولين 

  دار وجود نداشت.دار در گروه بعدي قرار گرفتند. در مقايسه ميانگين عملکرد تيمارها، تفاوت معنيتيمارهاي کائولين با تفاوت معني

  

  

    فرنگيسفيد بالک پنبه، پودر کائولين، گلخانه گوجه کلمات کليدي:

  

  مقدمه

 :.Bemisia tabaci Gennadius (Homسفيد بالك پنبه 

Aleyrodidae( آور محصوالت كشاورزي هاي زيانيكي از گونه

ها از نقطه نظر اقتصادي است كه در مقايسه با ساير سفيد بالك

باشد هاي ويروسي حائز اهميت بيشتري ميو انتقال بيماري

  از اطراف  ١٣٢٣). اين گونه در ايران براي اولين بار در سال ۱۸(

  

پزشکي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي جنوب کرمان، سازمان تحقيقات، آموزش و تـرويج کشـاورزي،   ت گياهبخش تحقيقا. ۱

  جيرفت

  پزشکي، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تهران. مؤسسه تحقيقات گياه۲

 . مديريت حفظ نباتات، سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان، جيرفت۳

  p.namvar@areeo.ac.irکاتبات، پست الکترونيکي: مسئول م*
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كرمان توسط بشير الهي گزارش شد و پس از آن در تمام مناطق 

  ).۳کاري کشور گسترش يافت (پنبه

افراد ماده و مراحل نابالغ ايـن حشـره، بـا تغذيـه از شـيره      

آوندهاي آبكش گياهـان ميزبـان و ترشـح عسـلك روي طيـف      

ينتي، مرتعي و درختان مثمـر و غيـر   وسيعي از گياهان زراعي، ز

  ).۱کند (مثمر خسارت ايجاد مي

كنترل سفيد بالك پنبه بـه دليـل خسـارت هنگفتـي كـه در      

ها و همچنين در مزارع باز مناطق گرمسيري، نظير جنوب گلخانه

كند، همواره مورد توجه كشاورزان بـوده اسـت.   کشور ايجاد مي

فرنگي آلوده، بـه  گوجه ها و مزارعدر طول فصل زراعي، گلخانه

). كوتاه بودن طول دوره ۱گيرند (دفعات مورد سمپاشي قرار مي

يك نسل و ميزان تخم زياد سبب افزايش سـريع جمعيـت ايـن    

گيـري و تخمگـذاري   شود. از سوي ديگر تغذيه، جفتآفت مي

ها، ها در سطح زيرين برگافراد بالغ و همچنين رشد و نمو پوره

  ).۱۰حشره را مشكل نموده است ( كنترل شيميايي اين

دهد که اين آفـت در اكثـر نقـاط جهـان     مطالعات نشان مي

همـين دليـل،   نسبت به سموم رايج مقاومت نشان داده است. بـه 

هـاي  هـاي ديگـر كنتـرل، از جملـه روش    محققين، توسعه شيوه

کننـد  رفتاري، بيولوژيك و ترکيبات غير شيميايي را توصـيه مـي  

)۱ .(  

زيسـت کـه تـأثيرات    کيبات سـازگار بـا محـيط   از جمله تر

مطلوب آن در کاهش خسارت برخي آفـات بـه تأييـد رسـيده،     

باشد. کائولين يك ماده معدني بـا فرمـول   ) ميKaolinكائولين (

4(OH)5O2Si2Al        به رنگ سـفيد، گـاهي اوقـات قرمـز، آبـي يـا

اي، با مقـداري ناخالصـي اسـت. همچنـين، کائولينيـت در      قهوه

پاشـي بـراي جلـوگيري از    صورت محلولرگانيك بهكشاورزي ُا

 آسيب حشـرات بـه محصـوالت زراعـي، جلـوگيري از آفتـاب      

کـار  هاي گرمـايي نيـز بـه   سوختگي محصول و ممانعت از تنش

  ).۲۳و  ۱۶، ۱۳رود (مي

کائولين، قابل اختالط با آب بـوده و در مقايسـه بـا سـموم     

ترکيـب، يـک    محيطي کمتري دارد. ايـن شيميايي اثرهاي زيست

ماده معدني خوراکي است کـه در فراينـدهاي غـذايي و نيـز در     

کار رفته و لذا بـراي پسـتانداران   ترکيباتي از قبيل خمير دندان به

غيرسمي است. بنابراين، يک ترکيب مناسـب و مطمـئن جهـت    

). در ايـن  ۱۳شـود ( برنامه مديريت تلفيقي آفات محسـوب مـي  

ند که کائولين براي محافظت از راستا، بسياري از محققين معتقد

هـاي گيـاهي قابـل توصـيه     گياهان در برابر حشـرات و پـاتوژن  

). نحوه تأثير کائولين به اين ترتيب است ۲۳و  ۱۳، ۱۲باشد (مي

صـورت يـک اليـه پـودر      که اين ماده روي گياهان مورد نظر به

ها سفيدرنگ قرار گرفته و موجب تغيير رفتار حشرات و پاتوژن

. کائولين داراي خاصيت دورکنندگي، ممانعت از تغذيـه  شودمي

شـود  ريزي بوده و منجر به کاهش بقاي حشرات آفت ميو تخم

وشوي آسـان آن از  ). از ديگر نکات بارز اين ترکيب، شست۱۲(

  ). ۱۲باشد (روي محصول پس از برداشت مي

مطالعات نشان داده کـه کـائولين بـا فرموالسـيون تجـاري      

هـاي مختلـف   ) در کنترل آفات و بيماريrroundSou®سوراند (

). در تونس، سه بـار کـاربرد ترکيـب    ۲۲و  ۱۲مؤثر بوده است (

هاي مرکبـات، در مقايسـه بـا سـموم مـاالتيون و      سوراند در باغ

اي تـأثير بهتـري داشـته و    اسپينوساد بر عليه مگس ميوه مديترانه

. بعالوه اثر خسارت ميوه در تيمار کائولين بسيار کمتر بوده است

  ). ۹باشد (مدت مي کنترلي آن طوالني

در کانــادا، کــائولين حهــت کنتــرل آفــات ســيب، انگــور و 

رود. اين ترکيب جهت مبارزه با سوسک خيار کار ميها بهسبزي

 ۵۰۰کيلـوگرم در   ۵۰تـا   ۵/۳۷ها و جاليز به ميـزان  روي سبزي

هـاي  غخوارهـا در بـا  ليتر آب در هکتار و جهت مبارزه با بـرگ 

ليتر آب در هکتار و  ۱۰۰۰کيلوگرم در  ۵۰تا  ۲۵انگور به مقدار 

  ). ۲۳گيرد (روز مورد استفاده قرار مي ۱۴تا  ۷با فواصل 

پاشي کائولين روي درختـان انـار   مطالعات مقدماتي محلول

در ايران نشان داد که خسارت آفت کرم گلوگاه انار و کنـه انـار   

درصد نسبت بـه شـاهد کـاهش     ۷۵و  ۶۳را به ترتيب به ميزان 

 دهد. ضمن اينکه مشاهدات حاکي از کاهش خسارت آفتـاب مي

  ). ۴سوختگي نيز بوده است (

هـاي  تـرين آفـات گلخانـه   از مهـم  )B. tabaciسفيد بالـك( 

هـاي اخيـر،   فرنگي جنوب استان کرمـان اسـت. در سـال   گوجه
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رويـه انـواع   ترين شيوه کنترل اين آفت، مصرف مکرر و بيرايج

سموم شيميايي بـوده کـه عـالوه بـر ايجـاد مقاومـت، سـالمت        

زيست را نيز به خطر انداخته است. از  محصول توليدي و محيط

هاي کنترل غير شيميايي اين آفت از اهميت رو توسعه روشاين

خاصي برخوردار است. پودر کائولين به دليل نحـوه تـأثير غيـر    

اير موجـودات غيـر   شيميايي و نيز عدم تأثير سوء بر محيط و س

وفـور يافـت   اي که در داخل کشور بـه هدف و نيز به عنوان ماده

باشـد، در صـورت تأثيرگـذاري    شده و مقرون به صرفه نيز مـي 

توانـد بـه عنـوان يـک گزينـه بسـيار مطلـوب در        مطلوب، مـي 

هاي مديريتي اين آفت مورد توجه قرار گيرد و از اهـداف  برنامه

  شود. اين تحقيق محسوب مي

  

  ها مواد و روش

اين مطالعه در گلخانه مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعـي  

به اجـرا در آمـد. کاشـت     ۱۳۹۲جنوب استان کرمان و در پاييز 

فرنگي به صورت نشاکاري صورت گرفت. در خزانه، کليه گوجه

عمليات کاشت و داشت مطابق عرف منطقه به انجام رسيده و به 

ي نشاها به آفت مذکور، خزانه توسـط  از آلودگ ريمنظور جلوگي

توري ضد حشره کامًال پوشيده شـد. يـک هفتـه پـس از انتقـال      

هـا، بـا نمونـه بـرداري از     نشاها به داخل گلخانه و استقرار بوته

هـا  نمونه %۲۰ها و مشاهده مستقيم، در شرايطي که حداقل برگ

و اجـراي   پاشـي هاي آفت بودند، عمليـات محلـول  حاوي پوره

هـا بـود.   برگي بوته ۸تا  ۶رها انجام شد که تقريبًا در مرحله تيما

کـش و  کش، قارچگونه حشرهدر طول دوره انجام آزمايش، هيچ

  نماتدکشي (به غير از تيمارها) مصرف نشد.

  هــاي کامــل تصــادفيتحقيــق در قابــل طــرح بلــوک ايــن

  بلــوک (تکــرار) بــه انجــام رســيد. هــر بلــوک ۴تيمــار و  ۸بــا  

  فرنگـــي رقـــم چـــف ديـــف دوخطـــه گوجـــهشـــامل دو ر 

)Chef, USA, Petoseed Co., Inc بود که مطابق روش معمول (.

تيمـار   ۸فرنگي کشت شدند. روي هر بلـوک،  هاي گوجهگلخانه

گذاري صورت تصادفي تعيين و عالمتبه رمت ۵(کرت) به طول 

شدند و بين هر کدام يک متر فاصله لحاظ گرديد. تيمارها شامل 

درصـد و بـا تعـداد دفعـات      ۵و  ۳ولين بـا دو غلظـت   پودر کائ

روز که بر اسـاس منـابع و    ۱۰بار به فواصل  ۳و  ۲پاشي محلول

ــائولين روي   ــأثير ک ســوابق تحقيقــات انجــام شــده در مــورد ت

کش رايـج در  ) و يک حشره۴مختلف تعيين شدند ( التمحصو

زير بار تکرار، به شرح  ۳و  ۲) با SP %۲۰پرايد، -منطقه (استامي

  باشند:مي

بـار،   ۲کائولين به تعداد  %۳پاشي با محلول : محلول1Tتيمار  -۱

  روز بعد. ۱۰برگي و تکرار به فاصله  ۸تا  ۶ابتدا در مرحله 

بـار،   ۳کائولين به تعداد  %۳پاشي با محلول : محلول2Tتيمار  -۲

  روز. ۱۰بار تکرار به فاصله  ۲برگي و  ۸تا  ۶ابتدا در مرحله 

بـار،   ۲کائولين به تعداد  %۵پاشي با محلول : محلول3T تيمار -۳

  روز بعد. ۱۰برگي و تکرار به فاصله  ۸تا  ۶ابتدا در مرحله 

 ۳کـائولين بـه تعـداد     %۵پاشي با محلول : محلول4Tتيمار  -۴

 ۱۰بار تکـرار بـه فاصـله     ۲برگي و  ۸تا  ۶بار، ابتدا در مرحله 

  روز.

پرايد به غلظـت  ه کش استاميپاشي با حشر: محلول5Tتيمار  -۵

روز  ۱۰برگي و تکرار به فاصـله   ۸تا  ۶در هزار در مرحله  ۵/۰

  بعد.

پرايد به غلظـت  پاشي با حشره کش استامي: محلول6Tتيمار  -۶

بـار تکـرار بـه     ۲هـا و  برگي بوته ۸تا  ۶در هزار در مرحله  ۵/۰

  روز. ۱۰فاصله 

برگي و تکرار  ۸تا  ۶پاشي با آب در مرحله : محلول7Tتيمار  -۷

  پاشي).بار محلول ۲روز بعد (براي تيمارهاي با  ۱۰به فاصله 

بار  ۲برگي و  ۸تا  ۶پاشي با آب در مرحله : محلول8Tتيمار  -۸

  پاشي).بار محلول ۳روز (براي تيمارهاي با  ۱۰تکرار به فاصله 

(مـاده   ®مورد استفاده، کائولين فرآوري شده سپيدان ترکيب

، وزن WPلين به صـورت پـودر نـرم و سـفيد رنـگ،      مؤثر کائو

متـر مکعـب) سـاخت شـرکت     گرم بر سانتي ۱-۱/۱مخصوص 

کيمياسبزآور بود. اين ترکيب حاصل فناوري مؤسسه تحقيقـات  

پزشکي کشور بوده کـه بـا مشـارکت شـرکت کيمياسـبزآور      گياه

پاش فرغوني پاشي توسط سمو توليد شده است. محلول يطراح

  پـاش شـامل مقـدار    لي بـوده و مشخصـات سـم   دار معمـو النس
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  پاشي بر اساس آزمون توکي. مقايسه ميانگين درصد تأثير تيمارها پس از سم۱جدول 

  تيمار
  )M±SEپاشي (روزهاي مختلف شمارش پس از سم

۱  ۳  ۷  ۱۴  

  1T c ۰۶/۶  ±۷/۵۰  d ۰۳/۴  ±۵۷/۴۴  b ۱۴/۱  ±۰۷/۴۷  c ۲۶/۱  ±۶۵/۱۶با دو بار تکرار  %۳کائولين 

  2T  bc ۳۵/۱  ±۲/۶۲  cd ۵۹/۲  ±۴۷/۵۵  b ۷۷/۴  ±۲۵/۵۲  b ۱۵/۴  ±۴۲/۳۸با سه بار تکرار  %۳کائولين 

  3T  bc ۸۶/۵  ±۹۷/۶۲  c ۷۳/۲  ±۵۸  b ۶۸/۵  ±۳/۵۹  b ۴۸/۳  ±۸/۴۳با دو بار تکرار  %۵کائولين 

  4T  ab ۹/۳  ±۰۲/۷۱  bc ۷۸/۳  ±۵/۶۵  b ۲۵/۴  ±۴۵/۵۷  b ۱۲/۴  ±۹۵/۴۴با سه بار تکرار  %۵کائولين 

  5T a ۰۷/۲  ±۸۰  ab ۴۸/۲  ±۵۲/۷۴  a ۸۷/۳  ±۸۷/۷۵  b ۹۲/۱  ±۷۲/۴۷رايد با دو بار تکرار استامي

  6T  a ۹۵/۲  ±۲۲/۸۵  a ۳۲/۴  ±۰۵/۷۷  a ۳/۳  ±۹۵/۷۲  a ۷۸/۲  ±۴۷/۶۳پرايد با سه بار تکرار استامي

Sx ۴۹۴/۳  ۵۰۴/۲  ۸۸۹/۲  ۶۶۹/۲  

  داري ندارند.تفاوت معني %۵ن در يک حرف مشترک هستند، در سطح احتمال هايي که در هر ستوميانگين *

  

  

  

ليتر در هكتار، عرض كـار دسـتگاه    ۲۵۰-۱۰۰۰محلول مصرفي 

ليتـر   ۱۰۰متر و ظرفيت مخزن  ۴بستگي به فشار كاري و حدود 

  باشد.مي

ــل از     ــک روز قب ــا، ي ــرداري از تيماره ــه ب ــات نمون عملي

ــول ــي و محل ــه    ۱۴و  ۷، ۳، ۱پاش ــرين مرحل ــد از آخ روز بع

 ۵پاشي انجام شد. براي نمونه برداري از هر کرت، تعداد محلول

برگچـه) بـه صـورت کـامال" تصـادفي از       ۴برگ مرکب (شامل 

بودنـد،   ينهاي حاوي پوشش کائولها که برگقسمت مياني بوته

آوري شده و در داخل پاکتي که مشخصات آن کـرت روي  جمع

هـا بـه   شده بـود قـرار داده شـد. نمونـه    اتيکت داخل آن نوشته 

هـاي موجـود در سـطح زيـرين     آزمايشگاه منتقل و تعداد پـوره 

  ها شمارش و ثبت شدند. برگ

منظور بررسي احتمال تأثير پـودر کـائولين بـر عملکـرد،      به

ميزان محصول تيمارها طـي سـه برداشـت اول، تـوزين شـده و      

  مقايسه عملکرد انجام شد.

 -بـا اسـتفاده از فرمـول هندرسـون    ا درصد كارايي تيمارهـ 

، تجزيه SASافزار ). سپس، با کمک نرم۸تيلتون، برآورد گرديد (

ها بـر اسـاس   بندي ميانگين تيمار آماري صورت گرفت و گروه

  آزمون توکي انجام شد.

  

  نتايج

  تيمارها کارايي

آماري طرح در روزهاي مختلـف شـمارش بعـد از سـم     تجزيه

بـرداري، بـين   هـاي نمونـه  امي نوبـت پاشي نشان داد کـه در تمـ  

هـا در  و بـين بلـوک   %۹۹تيمارهاي آزمايش در سـطح اطمينـان   

  دار وجود دارد.تفاوت معني %۹۵سطح اطمينان 

 ۱ها در جدول بندي آندرصد تأثير تيمارها و گروه ميانگين

گـردد، در اولـين روز   گونه که مشاهده ميارائه شده است. همان

پرايد با دو بـار تکـرار   ، دو تيمار استاميپاشيپس از آخرين سم

)5T) 6) و سه بار تکرارT  ۲۲/۸۵و  ۸۰) به ترتيب با ميزان تـأثير 

و در گروه اول قرار گرفتنـد و   اشتهدرصد، بيشترين کارايي را د

و سـه بـار تکـرار     %۵با تيمارهاي کائولين، بجز تيمـار کـائولين   

)4T  دار داشـتند.  نـي درصـد، تفـاوت مع   ۰۳/۷۱)، با ميزان تـأثير

پاشـي نيـز   همين وضعيت در ارزيابي سـومين روز پـس از سـم   

مشاهده شد. در اين روز، ميزان تأثير تمامي تيمارها کاهش پيـدا  

)، ضـمن اينکـه بـا    4Tبا سه بار تکرار ( %۵و تيمار کائولين  ردک

با سـه   %۳) و کائولين 3Tبا دو بار تکرار ( %۵تيمارهاي کائولين 

پرايد با ) در يک گروه قرار گرفت، با تيمار استامي2Tبار تکرار (

  دار نشان نداد. ) نيز تفاوت معني5Tدو بار تکرار (
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  . ميانگين عملکرد تيمارهاي مختلف۲جدول 

 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T  تيمار

  ۹۸/۹ ±۲۵/۲  ۴/۱۱ ±۱/۳  ۷۵/۱۰ ±۸/۲  ۵۶/۹ ±۴۳/۲  ۰۹/۱۰ ±۷/۲  ۵۷/۱۰ ±۰۱/۳  ۰۲/۱۰ ±۰۲/۲  ميانگين (کيلوگرم)

  

  

پاشي، تيمارهـا  ارزيابي شمارش هفتمين روز پس از سم در

پرايد بـا  در دو گروه قرار گرفتند. در گروه اول تيمارهاي استامي

و در گروه دوم تيمارهاي کائولين قـرار   %۷۲ميزان تأثير بيش از 

دار با هـم  تفاوت معني %۵۷تا  %۴۷گرفتند که با ميزان تأثير بين 

  نشان ندادند.

پاشـي، ضـمن کـاهش قابـل     روز چهاردهم پس از سـم  رد

پرايد با سه بـار  مالحظه ميزان تأثير تمامي تيمارها، تيمار استامي

درصد بيشترين کارايي را داشته  ۴۷/۶۳) با ميزان تأثير 6Tتکرار (

و به تنهايي در گروه اول قرار گرفـت و از سـوي ديگـر تيمـار     

درصـد   ۶۵/۱۶ميـزان تـأثير    ا)، ب1Tبا دو بار تکرار ( %۳کائولين 

  ).۱کمترين کارايي را نشان داد (جدول 

  

  عملکرد محصول

تجزيه آماري نشان داد که بين ميزان عملکرد تيمارهاي مختلف، 

). F=1.16و  Pr= 0.372داري وجود نـدارد ( تفاوت آماري معني

ارائـه شـده    ۲ميانگين عملکرد تيمارها در طول فصل در جدول 

  است.

گـردد، اگرچـه بـين    مشاهده مـي  ۲در جدول  همانگونه که

دار آماري مشاهده نشد، عملکرد تيمارهاي مختلف تفاوت معني

) بيش از ساير 6Tو  5Tپرايد (اما ميزان عملکرد دو تيمار استامي

) 4Tبـار تکـرار (   ۳با  %۵تيمارها بوده و از طرفي تيمار کائولين 

، حتـي شـاهد   کمترين مقدار عملکرد را نسبت به ساير تيمارهـا 

)7T.داشته است ،(  

  

  بحث

ترين تأثير مربوط بـه  نتايج حاصل نشان داد که بيشترين و سريع

) بـوده اسـت کـه بـا     6Tو  5Tپرايد (کش استاميدو تيمار حشره

کش از به عنوان يک حشره االثر و عصبي بودن آنتوجه به سريع

ميزان  باشد. از سوي ديگر،گروه نيکوتينوئيدها، قابل توضيح مي

) در روزهـاي اول و  4Tبـار تکـرار (   ۳با  %۵تأثير تيمار کائولين 

پرايد بود. اگرچه در سوم ارزيابي قابل رقابت با دو تيمار استامي

ادامه، ميزان تأثير تمامي تيمارهاي کائولين کاهش پيدا کرده و با 

  دار در گروه دوم قرار گرفتند.تفاوت معني

ــريع ح   ــأثير س ــر و ت ــارايي برت ــرهک ــشش ــروه  ک ــاي گ ه

ها طي مطالعات قبلي توسـط  نيکوتينوئيدها در کنترل سفيد بالک

محققين مختلف مورد تأييد قرار گرفته است. در پاکسـتان، سـه   

پرايــد، کــش گــروه نيکوتينوئيــدها شــامل اســتامي    حشــره

توصـيه   Bemisia tabaciدر کنترل  ومتوکساميتايميداکلوپرايد و 

اي ديگـر، بـه منظـور جلـوگيري از     عه). در مطال۲۰شده است (

ــروس  ــموزائ يزردانتقــال وي ــاربرد حشــره کي ــاش، ک کــش م

 محمـدي گلدر ايران نيز ). ۱۴(ايميداکلوپرايد توصيه شده است 

پرايـد  کش پروتئوس را که ترکيب استاميحشره )۵و همکاران (

ها و حشرات كامل سـفيد  پورهباشد، جهت کنترل و پرمترين مي

  اند.دهتوصيه نمو بالک

هاي گروه نيکوتينوئيـدي در  کشتأثير سريع و موفق حشره

کنترل ساير حشرات مکنده نيز گزارش شده است. از آن جملـه،  

تـرين آفـات مرکبـات در    پسيل آسيايي مرکبات که يکي از مهـم 

باشد، محققين مختلف در داخل جهان و جنوب استان کرمان مي

ايميداکلوپرايــد و  پرايــد،و خــارج از کشــور ترکيبــات اســتامي

، ۲انـد ( را از مؤثرترين سموم بر عليه آن ذکر نمـوده  ومتوکساميت

  ).۲۴و  ۱۱، ۷، ۶

نتايج اين مطالعه در مورد تأثير کائولين نشان داد که غلظت 

بار تکرار، در روزهـاي اول  تـا سـوم پـس از      ۳اين ماده با  ۵%

باشـد.  پرايـد مـي  پاشي، قادر به رقابت با اسـتامي آخرين محلول
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ها وجود چه گزارشي در مورد تأثير کائولين روي سفيد بالکاگر

کار برده ندارد، اما ترکيبات تجاري آن روي آفات مکنده ديگر به

انـد. کـارايي   شده و محققين از تأثير مطلوب آن گـزارش نمـوده  

  کــــائولين از ترکيــــب تجــــاري ســــوراند در مبــــارزه    

ــي   ــيل گالبـ ــا پسـ ــيل)، Cacopsylla pyricola )۱۷ بـ   پسـ

  و زنجـــــــرک )Agonoscena targionii )۲۲ پســـــــته 

 Homalodisca coagulate   ــايي ــاري باکتري ــال بيم ــل انتق عام

Pierce )۱۹(   گزارش شده است. همچنين، برخي محققين تـأثير

ــات     ــدادي از آف ــارت تع ــرل خس ــائولين را در کنت ــوب ک مطل

)، مگـس ميـوه   ۲۳خوار نظير سوسـک خيـار (  خوار و ميوهبرگ

  اند.) گزارش نموده۲۱) و مگس زيتون (۱۵اي (ترانهمدي

  ميزان تأثير کمتر کائولين در مقايسه با اسـتامي پرايـد روي  

 B. tabaci تواند ناشـي از حضـور و فعاليـت    در اين تحقيق مي

هاي پاييني ويژه برگها و بههاي آفت در سطح زيرين برگپوره

دار ده (فرغوني النـس پاش مورد استفا) و نيز نوع سم۱۰ها (بوته

معمولي) باشد که محلول سمي را عمدتًا روي سـطوح فوقـاني   

ها و ها قرار داده و به زير برگهاي خارجي بوتهها و بخشبرگ

ترتيـب کمتـر   نمايـد و بـدين  ها بسيار کمتر نفوذ مـي داخل بوته

گيرنـد. در حـالي   هاي آفت در تماس با اين ترکيب قرار ميپوره

ايد يک ترکيب سيستميک است و براي تـأثير نيـاز   که استامي پر

  ).۲۴به تماس با آفت ندارد (

هـا نتـايج حاصـل    در مورد تأثير کائولين بر عملکـرد بوتـه  

هـا نشـان   داري نشان نداد. اما تفاوت اندک ميانگينتفاوت معني

بار تکرار تا حدي سبب  ۳کائولين خصوصًا با  %۵داد که غلظت 

از شاهد شده است. اين موضوع در کاهش محصول، حتي کمتر 

هاي مختلف کـائولين را  هاي محققين ديگري که غلظتگزارش

انـد نيـز اشـاره شـده اسـت.      روي محصوالت ديگر مطالعه کرده

ها براي رفع اين مشکل، کاهش غلظـت مصـرف کـائولين در    آن

  ).۱۶اند (هاي بعدي را توصيه نمودهپاشيتکرار محلول

  

  گيري نتيجه

پرايـد  ين تحقيق نشان داد که گرچه حشره کـش اسـتامي  نتايج ا

باشد اما پـودر  داراي بيشترين تأثير در کنترل سفيد بالک پنبه مي

ــت    ــا غلظ ــائولين ب ــا    ۳و  %۵ک ــرار ت ــار تک ــس از  ۳ب روز پ

پرايد داشته و با توجه به پاشي تأثير قابل رقابت با استاميمحلول

حصول، هزينه کم و مزاياي متعدد شامل عدم آلودگي محيط و م

توانـد در برنامـه کنتـرل ايـن آفـت بجـاي       در دسترس بودن مي

هـاي شـيميايي لحـاظ شـود، خصوصـًا اينکـه دوره       کـش حشره

فرنگي جنوب هاي گوجهبحراني خسارت سفيد بالک در گلخانه

 ۳استان کرمان يک ماه اول پس از انتقال نشا بوده که با مصرف 

ز اين دوره سپري شـده و از آن  رو ۱۰مرحله کائولين با فواصل 

به بعد همزمان با کاهش دما، فعاليت و جمعيـت ايـن آفـت بـه     

شدت کاهش يافته و نيـازي بـه مبـارزه بـا آن نيسـت. بعـالوه،       

ــه   ــرايط گلخان ــائولين در ش ــاربرد ک ــي از  ک ــکالت ناش اي مش

شو در اثر بارندگي يا بادبردگي را نيز ندارد کـه خـود از   وشست

سب بودن اين ترکيـب بـراي کـاربرد در شـرايط     داليل ديگر منا

  اي است.گلخانه

  

  

  مورد استفاده منابع

 در بالـك  سـفيد  صـيد  و جلـب  در رنگـي  مختلـف  هـاي تلـه  . ارزيـابي ۱۳۸۷. خانجاني، م.، ح. باب الحوائجي و ب. عسلي فيـاض.  ۱

 .۵تا  ۱صفحات فرنگي، گوجه فرآوري و توليد فناوري ملي كنگره فرنگي. اولينگوجه هايگلخانه

) ناقل بيماري ميوه سبز مركبـات  Kuwayama  Diaphorina citri. بررسي كنترل شيميايي پسيل آسيايي مركبات (۱۳۹۰. رنجبر، س. ۲

 صفحه. ۳۵در جنوب كشور. گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي، 

 ورامـين و  پنبـه  مـزارع  در Bemisia tabaci (Hom: Aleyrodidae)جمعيـت   ديناميسم طبيعي، دشمنان شناسايي. ١٣٧٧ .ا .. طالبي، ع۳
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دکتـري   . رسـاله )Eretmocerous mundus )Hym.: Aphelinidaeو Encarsia luteaپارازيتوئيـد   زنبورهـاي  و مطالعـه  گرمسـار 

 .۳۰تا  ۱مدرس، صفحات  تربيت دانشگاه كشاورزي، دانشكده شناسي،حشره

ــد،. ۴ ــز  ۱۳۹۰. ح فرازمنـ ــودر ميکرونيـ ــأثير پـ ــي تـ ــار    . بررسـ ــاه انـ ــرم گلوگـ ــارت کـ ــاهش خسـ ــائولين در کـ ــدني کـ   ه معـ

 )Lep.: Pyralidae (Ectomyelois ceratoniaeصفحه. ۸۶پزشکي کشور، . گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي. مؤسسه تحقيقات گياه  
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