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 چکيده 

است. کنترل شیمیایی یکی از اجزای اصلی  کشورای در سراسر محصوالت گلخانهمهم از آفات مکنده  یکی شته جالیز

طور پیوسته مورد بررسی قرار هب آنخطر برای کنترل های جدید و کمکشو ضروری است حشره بودهمدیریت این آفت 

 کش حشرهتیمار  6های کامل تصادفی با در قالب طرح بلوكو  جیرفتمنطقه در  خیاری هاگلخانهدر گیرند. این تحقیق 

 ،درهزار 0/2به میزان  WG %02 متروزین یپ. تیمارها عبارت بودند از : انجام شد ،تکرار همراه با تیمار شاهد )آب( 9 و

 0 و 0/1ا دو غلظت ب EC %10عصاره سیر و فلفل قرمز تند  ، ترکیب تجاری درهزار 0/0 میزانبه  تجاری چریشعصاره 

کش صابون حشره و درهزار 0/2به نسبت  ®برتر ماده افزودنی به نامهمراه با  درهزار 0/1 )بدون افزودنی( و درهزار

نتایج نشان  پاشی انجام شدند.روز پس از محلول 12و  9، 9بل و یك روز قها بردارینمونه .درهزار 0/0 میزانبه  ®پالیزین

-و نیم متروزین یپکه طوریبهبرتر از سایر تیمارها بودند.  درهزار 0، نیم آزال و تنداکسیر متروزین یپهای کش حشرهداد 

در  درهزار 0درصد در گروه اول قرار داشته و تنداکسیر با غلظت  30با میزان تاثیر بیش از  برداریدر سه نوبت نمونه آزال

ر این ب بود.% 62کمتر از  ( با میزان تاثیرپالیزین) کش حشرهصابون  مربوط به کاراییکمترین مرحله دوم قرار گرفت. 

قابل توصیه خیار ای هکنترل شته جالیز در گلخانه برای ،متروزین یپکش و شته آزال یمنکش گیاهی حشره اساس

 .هستند

 ایگلخانه خیارآزال، های گیاهی، نیمکششته جالیز، حشره كليدي: كلمات
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 مقدمه

 Aphis gossypii Glover شته جالیز    

(Hemiptera: Aphididae)   از جمله آفات مهم در

حشره . این است و جهان ایران مزارع سبزیها و گلخانه

توسط افشار  1919سال  در برای اولین بار در ایران

های برخی از میزبان .تحت عنوان شته جالیز گزارش شد

گیاهی این شته در ایران شامل خیار، خربزه، پنبه، 

، کنجد و یفرنگ گوجهکنف، بادمجان، توتون، چغندر، 

اند و این شته در تمام گاهی پسته و مرکبات ذکر شده

 .(1992، بخش فرح) مناطق ایران انتشار دارد

از شیره گیاهی تغذیه نموده و  مکیدنبا  این حشره    

در  ی آنپتانسیل باالعالوه  هشود. بسبب ضعف گیاه می

انتقال همچنین  وهای مقاوم به  سموم ایجاد جمعیت

( خیار ییكموزااز جمله ویروس )های ویروسی بیماری

 به یك آفت خطرناك مبدل ساخته استشته جالیز را 

  (.0221، 1)پینتو و همکاران

 

ی شیمیایی هاکشفت اغلب از حشرهآبرای کنترل این 

یمیکارب با دوره رکش پاستفاده شده است. ابتدا حشره

خطر و کش کمروزه، به عنوان یك شته 9کارنس 

اختصاصی برای کنترل این شته توصیه شد )فاطمی و 

 WP متروزین ( سپس با معرفی پی1903نیکخو، 

ه پریمیکارب، و تایید کارایی برتر آن نسبت ب25%

 کیلوگرم در هکتار 0/2کش به میزان مصرف این حشره

؛ 1996و جلیانی، جواد زادهبرای این آفت توصیه شد )

عالوه بر سموم فوق، (. 1912جوادزاده و امینی خلف، 

های دیگر نظیر ایمیداکلوپراید به کشکاربرد حشره
                                                 
1
 Pinto et al 

 -0کلروس به میزان لیتر در هکتار، دی 00/2میزان 

لیتر در هکتار و  1 - 0/1هزار، ماالتیون به مقدار در 0/1

در هزار نیز برای کنترل شته  1هپتنوفوس به میزان 

  (.1916مسچی، اند )جالیز توصیه شده

کننده در نقش تعیین طرف یكازکش آفت سموم    

حفاظت گیاهان در برابر آفات داشته و از طرف دیگر 

؛ شوند محیطی میهای بهداشتی و زیست موجب آلودگی

بنابراین اتخاذ تدابیری که بتواند منجر به کاهش مصرف 

 سموم محیطیسموم پرخطر و کاهش عوارض زیست

-ستفاده از حشرها .بسیار ضروری است خطرناك شود،

ویژه آفاتی گیاهی در کنترل آفات به منشأهای با کش

 یخورتازهکه مصرف  ینروز چکه روی محصوالت 

 منشأافزون یافته است. ترکیبات با وزاهمیت ر ،دارند

گیاهی در محیط تجزیه شده و تاثیر منفی روی 

دلیل افزایش هزینه  ندارند و از طرفی به زیست یطمح

های شیمیایی و نیز بحث مقاومت کشتولید حشره

 منشأحشرات به این ترکیبات، استفاده از ترکیبات با 

، 0)استیننماید می صرفه به مقرونگیاهی را بیشتر 

1331.) 

 1303در سال چریش عصاره اثرات سمی  اولین بار    

گرفت )موردو و بررسی قرار  مورد روی ملخ صحرایی

بلند و  یدرخت(. درخت چریش، 0222، 9همکاران

و خواص پزشکی و  با رشد بسیار سریع سبز یشههم

. اثرات (0229، 9کشی فراوان است )ترن و پریآفت

                                                 
2
 Stain 

3
 Mordue 

4
 Tran and Perry 
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گونه  3های سمی عصاره درخت چریش روی پوره

مختلف شته مورد بررسی قرار گرفته و کارایی آن برای 

شته سبز هلو و شته کاهو بسیار مطلوب گزارش شده 

 (.1339، 1است )ایسمان  و الوری

توان به تنداکسیر های گیاهی دیگر میکشاز حشره    

)حاوی  پالیزین، )حاوی عصاره فلفل قرمز تند و سیر(

 )حاوی عصاره سیر( عصاره اکالیپتوس( و سیرینول

اشاره نمود. مطالعات نشان داده است کاربرد این 

به عنوان ماده  ترکیبات به همراه ترکیب تجاری اجونت

رصد تلفات در د 32ساعت حدود  91، پس از افزودنی

جمعیت شپشك آردآلود مرکبات ایجاد کرده است 

تنداکسیر و  کاربرد(. 1932)احمدی و همکاران، 

درهزار در  0/0و  0های به ترتیب پالیزین با غلظت

بوده درصد موثر  00کنترل کنه و شته انار به میزان 

مصرف . همچنین (1931)فرازمند و همکاران،  است

 32با ایجاد تلفات حدود زار دره 0 غلظت پالیزین با

موثر بوده است. البته باید جمعیت شته جالیز  درصد در

توجه داشت که برای دستیابی به کنترل بهینه الزم 

روز یکبار تکرار  9 - 9است کاربرد پالیزین در فواصل 

 92شود. بعالوه در شرایطی که دمای محیط باالی 

باید از کاربرد پالیزین به دلیل  ،درجه سلسیوس باشد

  (.1910عامری، احتمال گیاهسوزی خودداری نمود )بنی

حشرات مکنده نظیر  یرمستقیمغخسارت مستقیم و     

 ازجملهسبزی و صیفی و ای گلخانهمحصوالت  بهها شته

است.  یرناپذ اجتنابو غیره  ، گوجهکدوبادمجان، خیار، 

-سموم بادوام و پرو اهمیت حذف  ضرورت بهبا توجه 

                                                 
1
 Isman and Lowery 

خطر از فرایند تولید محصوالت سبزی و صیفی و 

-آن یجا به دوام و ایمندوام، کمجایگزینی ترکیبات بی

گیاهی  منشأهای با کشها، بررسی کارایی حشره

های مطلوب موجود، مورد توجه یکی از گزینه عنوان به

 . استبوده و هدف اصلی تحقیق حاضر 

 

 هامواد و روش

این مطالعه در گلخانه تحقیقاتی  اجراي تحقيق:محل 

 و منابع طبیعیکشاورزی  و آموزش مرکز تحقیقات

انجام   1939-1930جنوب استان کرمان در سال زراعی 

تهیه نشاء و  صورت بهشد. عملیات کاشت محصول 

انتقال آن به زمین اصلی صورت گرفت. تغذیه و آبیاری 

رشد انجام شد. برای  ها در طول دورهبر اساس نیاز بوته

های هرز نیز از روش وجین استفاده شد. در کنترل علف

کش و نماتدکشی کش، قارچگونه حشرهطول فصل هیچ

 مصرف نشد.

 ازترکیبات مورد ارزیابی  :يبررس موردهاي كشحشره

و  شده یهتوصمشخصات، نوع فرموالسیون و غلظت  نظر

 اند.ارائه شده 1مورد استفاده در جدول 

قالب طرح در این آزمایش قالب آماري و تيمارها: 

 ، یكکشتیمار حشره 6های کامل تصادفی با بلوك

به انجام رسید. تکرار و  9 و (یپاش آبتیمار شاهد )

 تیمارها عبارت بودند از: 

 درهزار 0/2متروزین به غلظت (. پیT1تیمار اول )

به غلظت  آزادیراختین )عصاره چریش((. T2تیمار دوم )

 درهزار 0/0
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 درهزار 0(. عصاره فلفل تند قرمز و سیر به غلظت T3تیمار سوم )

(. عصاره فلفل تند قرمز و سیر به T4تیمار چهارم )

 0/2به غلظت  ترکیب افزودنی+  درهزار 0/1غلظت 

 درهزار

(. عصاره فلفل تند قرمز و سیر به T5تیمار پنجم )

 درهزار 0/1غلظت 

 0/0به غلظت  کشصابون حشره(. T6تیمار ششم )

 درهزار

 پاشی(تیمار شاهد )آب

با فاصله  113رقم رویال ردیف دوتایی خیار  چهار    

بین و فاصله  متر 90و طول متر سانتی 92 × 92ها بوته

های خیار از ردیف هرکدامکشت شدند.  متر، 0 هاردیف

 0تیمار به طول  9یك بلوك و روی هر ردیف  عنوان به

متر در نظر گرفته شدند. جهت جلوگیری از تداخل 

متر لحاظ  1ها فاصله پاشی تیمارها، بین آنمحلول

با مساعد شدن  زمان هم اسفندماهگردید. از اوایل 

با انجام بازدیدهای برای فعالیت حشره، شرایط محیطی 

-نطقه، اقدام به جمعهای خیار ممتعدد در سطح گلخانه

سپس و  گردیدهای حاوی شته آوری تعداد زیادی برگ

در سطح تیمارها قرار داده  صورت یکنواختهب هابرگ

سازی مصنوعی صورت گرفته آلوده ترتیب ینا بهشدند تا 

یکنواخت باشد. پس  طورو جمعیت حشره در تیمارها به

-ت سمعملیا ،هاها و افزایش جمعیت آناز استقرار شته

 انجام شد.  11/10/39پاشی در تاریخ 

 122پاش فرغونی با مخزن توسط سم یپاش محلول 

که در منطقه جیرفت متداول  کجلیتری و با سرالنس 

برای جلوگیری از اختالط سموم با هم  است انجام شد.

ها با پس از اعمال هر تیمار، مخزن سمپاش و نیز لوله

 منظور به شدند.دقت توسط آب و ریکا شست و شو 

 12و  9، 9ارزیابی میزان تاثیر تیمارها یك روز قبل و 

انجام شد. برای  یبردار نمونهپاشی، روز بعد از سم

برگ از قسمت  12برداری از هر کرت تعداد نمونه

تصادفی انتخاب شده و  صورت بهها فوقانی بوته سوم یك

نه طور جداگاها بههای زنده فعال در آنتعداد کل شته

 شمارش و ثبت شد.

 

 ها روی شته جالیزهای مورد آزمایش با مشخصات و مقادیر مصرف آنکش . فهرست حشره1جدول 

 نام عمومی
 نام تجارتی

 شده ثبت

نوع فرموالسیون و 

 مؤثردرصد ماده 

مقدار وزنی)گرم یا 

 در هکتار( تریل یلیم

مقدار غلظت مصرفی 

 تریل)کیلو یا 

 (*درهزار

کشور و شرکت 

 سازنده

 1آلمان، تریفولیو EC1 0222 0 ®/ استی آزال مین آزادیراختین

 ایران، آریا شیمی WG50 022 0/2         ®چس نیمتروز یپ

 سبز آورایران، کیمیا  0/1و  EC85  0222 0 ®تنداکسیر  عصاره سیر و فلفل

 ایران، کیمیا سبزآور 0/2 022  ®اجونت برتر                ترکیب افزودنی

 ایران، کیمیا سبزآور EC  0022 0/0  ®پالیزین کشصابون حشره 

 شد لیتری استفاده 122موتوری   پاش سماز  *

                                                 
1
 Germany Trifolio Co. 
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 میانگین میزان تاثیر سموم مختلف مورد ارزیابی در روزهای مختلف شمارش -1شکل

 

آماری و مقایسه میانگین تیمارها،  تجزیه منظور به  

در هر کرت با  ها یبردار نمونههای حاصل از کلیه داده

)هندرسون و  تیلتون -استفاده از فرمول هندرسون

و به درصد کارایی اصالح شده تبدیل  (1300، 1تیلتون

 سپس 

تجزیه واریانس SAS  افزار نرمبا استفاده از  هادرصداین 

ای دانکن، با استفاده از آزمون چند دامنه ضمناًشدند. 

میانگین کارایی تیمارها مقایسه و بهترین تیمارها 

 د.شمشخص 

 نتايج و بحث

نتایج این آزمایش نشان داد در تمامی روزهای     

پاشی )درجه آزادی= برداری  روز سوم بعد از سمنمونه

                                                 
1
 Henderson and Tilton 

0 ،60/110 =F  2221/2و › Pr (، روز هفتم )درجه

( و روز دهم Pr ‹ 2221/2و  F= 91/109، 0 آزادی=

(، بین Pr ‹ 2221/2و  F= 10/001، 0)درجه آزادی= 

های مورد ارزیابی )تیمارها( تفاوت کشحشره کارآیی

دار وجود داشته است. میانگین میزان تاثیر آماری معنی

برداری، در سموم مختلف در سه روز مختلف نمونه

 است.ارائه شده  1نمودار شکل 

آزال و کش نیمحشرههر دو  ،نتایج حاصل بر اساس    

برتر  سایر سمومکارایی در بین  اظلح از متروزینپی

خود این دو  اند، امادر گروه اول تاثیر قرار داشتهبوده 

. تیمار نداشتند باهمداری کش تفاوت آماری معنیحشره

به  پاشیبعد از سم روز 12و  9، 9در فواصل  آزال یمن

به متروزین درصد و پی 122و  122، 9/30با  یبترت
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 ها در گروه اول تاثیر قرار گرفتند.بردارینمونهدر کلیه تاثیر درصد  1/31و  99/33، 90/39با  یبترت

 کشمیزان کارایی حشرهتحقیق در مورد این نتایج     

ی انجام هاشته جالیز با نتایج بررسی یهعلمتروزین پی

و  جواد زاده( و 1996) وجلیانی جواد زادهشده توسط 

 ه بودکه در مزارع خیار انجام شد (1912) امینی خلف

آزال تی/ کش گیاهی نیمدر مورد حشره مطابقت دارد.

اس در مطالعات قبلی کارایی آن در کنترل مگس مینوز 

قرار  ییدتأهای خیار مورد در گلخانه ها یسبزبرگ 

 0/1و  1 میزان تاثیر دو غلظتکه طوری. بهگرفته است

با  در مقایسهترکیب  این مترمربعبر  لیتر یلیم

های کلرپایریفوس و آبامکتین هیچ تفاوت  کش حشره

 9 آمده دست بهطبق نتایج  نداشته وداری آماری معنی

درصد،  00پاشی پرمترین با روز پس از محلول

درصد و  31آبامکتین با  درصد، 122کلرپایریفوس با 

(  مترمربع/ لیتر یلیم 1ترکیب تجاری چریش )غلظت 

)نامور و  بودند مؤثردر کنترل آفت  تاثیردرصد  9/39با 

کش مطالعات نشان داده است حشره .(1932همکاران، 

و  محیطی یستزگیاهی چریش حداقل اثرات سوء 

بهداشتی را داشته و برای دشمنان طبیعی آفات نیز 

؛ حامد و 0226، 1خطر است )ایسمانر کمبسیا

 (.0220، 0همکاران

های تنداکسیر و پالیزین نیز کشدر مورد حشره    

 داشتهها آن قبول قابلنتایج آزمایش نشان از کارایی 

متروزین آزال و پیکش نیماست اگرچه با دو حشره

 دردار داشته و در گروه دوم قرار گرفتند. تفاوت معنی

 درهزار 0کش تنداکسیر با غلظت کارایی حشره بین  ینا

-روز نمونه 9همراه با اجونت طی  درهزار 0/1و نیز 

                                                 
1
 Isman 

2
 Hamed et al 

برداری بهتر بوده و نسبت به دو تیمار دیگر تفاوت 

 (.1آشکار نشان دادند )شکل 

های تحقیقاتی به ی پالیزین در بررسیترکیب تجار    

در  جهت کنترل شته جالیز ،درهزارلیتر  0/1 -0میزان 

در کشور به ثبت رسیده است. به  ایخیار گلخانه

  درهزار 0تا  0/1( غلظت 1910) عامریبنیگزارش 

ای با فشار باال زنبه پاش سمکش پالیزین با کاربرد حشره

درصد تلفات در شته  69/32 ،شاخه سهو نازل سرکج 

تحقیقی دیگر که توسط  در جالیز ایجاد کرده است.

-( انجام شد، تاثیر حشره1931) فرازمند و همکاران

)حاوی  تنداکسیر پالیزین وگیاهی  منشأهای با کش

عصاره فلفل قرمز تند( روی شته و کنه انار در پنج 

نتایج مورد بررسی قرار گرفت.  منطقه کشور

 0کش تنداکسیر با غلظت حشرهنشان داد  آمده دست به

به پاشی سمروز پس از 19و  9، 9در فواصل  درهزار

کاهش  دردرصد  11/01و  92/00، 93/61 یبترت

 بوده است. مؤثرجمعیت شته 

با توجه به نتایج این مطالعه و نیز سایر محققان به     

که چون نحوه تاثیر تنداکسیر و صابون رسد نظر می

تماسی است و این  صورت بهکش پالیزین هر دو حشره

آفت کامل با بدن حشره  طور بهباید  الزاماًها محلول

پاشی با تنداکسیر و صابون تماس یابند، لذا در محلول

موتوری پرفشار  یها پاش سمکش پالیزین با انواع حشره

با نازل معمولی الزم است تا پوشش دهی کامل بر روی 

لذا در مواردی که شستشو و . های خیار انجام شودبرگ

نتایج  ،صورت نگیردسطح گیاه پوشش دهی کامل 
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حاصله از کاربرد ترکیبات تماسی نظیر پالیزین و یا 

 .نخواهد بود آمیز یتموفقتنداکسیر چندان 

 هاي ترويجيتوصيه

به  WG50%متروزین کش پیکاربرد حشره -1

برای کنترل شته جالیز در  درهزار 0/2میزان 

 شود.توصیه می خیار گلخانه

 0آزال تی/ اس به غلظت کش نیمحشره -0

-بوده و می مؤثربرای کنترل شته جالیز بسیار  درهزار

 خوبی جایگزین سموم شیمیایی شود.تواند به

 0کش تنداکسیر با غلظت مصرف حشره -9

 شرط بههمراه با اجونت برتر  درهزار 0/1و یا  درهزار

های آلوده و قبل از پیچیدگی پوشش کامل سطح بوته

لم های تولید محصول سادر برنامه خصوص بهها و برگ

 .استو مفید  مؤثرو ارگانیك، 
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Abstract 

The Melon Aphid, Aphis gossypii, is one of the most important sap sucking pests in greenhouses in Iran. 

Chemical control is one of the most important methods in its control and it is necessary to test new and 

safe insecticides against it, regularly. This research was conducted in a cucumber greenhouse in Jiroft, 

based on the randomized complete block design with 6 treatments of insecticides and 4 replications and a 

control treatment (water spray). Treatments were pymetrozine WG50% at 0.5/1000, NeemAzal 

(azadirachtin EC1%) at 2/1000, Tondexir
®
, an extract of garlic and chili (EC 85%) at 2/1000, Tondexir

®
 

(EC 85%) at 1.5/1000 with adjuvant Bartar
®
 at 0.5/1000, Tondexir

®
 (EC 85%) at 1.5/1000, Palizin

®
, 

insecticide soap at 2.5/1000 and control (water spray). The sampling was done one day before and 3, 7 

and 10 days after spraying. Results showed that pymetrozine, NeemAzal and Tondexir
®
 at 2/1000 were 

the best of all.  So pymetrozine and NeemAzal were in first class with more than 95% efficiency on all 

three sampling days and Tondexir
®
 at 2/1000 was after them in the second class. The lowest efficacies 

were observed in Palizin
®
 that was less than 60% on all three sampling days. So, pymetrozine and 

NeemAzal are advisable to control of the Melon Aphid in the greenhouses cucumber. 

Keywords: Botanical insecticides, Green house cucumber, Melon Aphid, NeemAzal 

 

 


