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  دهیچک

کند کرزایی زاد و ولد میدر شمال کشور بصورت ب  Toxoptera aurantii B.d.F (Hem.: Aphididae)بات،مرک اهیشته س
 یدوده رو جادیعسلک باعث ا دیبا تول زیها شده و نآن یدگیچیمرکبات باعث پ یهابرگ ینبات رهیشته از ش نیا هیتغذ و

حشره در  نیا .شوندیباز نم زیها نو جوانه دهیچیجوان پ یهاشته برگ نیا دیشود. در صورت حمله شدیمرکبات م اندرخت
. شودیم یتلق تیبا اهم یانظر شته مزبور گونه نیباشد و از ایم اهانیگ رد یروسیو یماریب 8ناقل حدود مختلف  یهاکشور

در شرایط آزمایشگاهی مورد  شته سیاه مرکباتکش شیمیایی و گیاهی مختلف روی کشی چند آفتهحشردر این پژوهش اثر 
درهزار(،  10فی و تیمارهای مورد استفاده شامل )مایع ظرفشویی ها در قالب طرح کامالً تصادارزیابی قرار داده شد. آزمایش

در هزار + روغن سیترول  5/2و  2، 5/1در هزار(، )پالیزین  5/2و  2، 5/1در هزار(، )پالیزین  10و  9، 8، 7، 6، 5)دایابون 
شاهد )آب( بودند. نتایج حاصل  در هزار( و 5/0 استامی پرایددر هزار(، ) 1در هزار + صابون  3و  2در هزار(، )تنداکسیر  5

 100میر )وداری وجود دارد. بیشترین درصد مرگهای مختلف اختالف معنیها نشان داد بین تیماراز تجزیه واریانس داده
های گیاهی دایابون و پالیزین و کشتوان نتیجه گرفت حشرهدر مجموع میمشاهده شد.  دایابونهای غلظتتمام درصد( در 

 سیاه مرکبات را دارند.   در غلظت های مورد نظر کارآیی باالیی در کنترل شتهتنداکسیر 

 ومیراثر تماسی، مرگ ،مرکبات، شته سیاه کلیدی: کلمات
 

 مقدمه
شوند از هایی که مرکبات نامیده میگرمسیری جهان است. کلیه میوههای گرمسیری و نیمهترین میوهمرکبات یکی از مهم

جنس مختلف  33خانواده بیش از هستند. این زیر( Aurantioideae)خانواده آورانتوییده و زیر (Rotaceae) خانواده روتاسه
جنبه اقتصادی دارند.  (Citrus) و سیتروس (Fortchunella) ، فورچونال(Poncirus) جنس آن پونسیروس 3دارد که تنها 

ت و یکی از منابع بسیار مهم تولید ثروت، مبادالت تجاری و سزایی برخوردار اساز اهمیت به هتولید مرکبات در جهان امروز
ها، مواد خیز جهان شده است. مرکبات منبع بزرگی جهت تامین ویتامینکشور مرکبات 125اشتغال به کار ساکنین حدود 

آن برای تهیه های ن از پوست مرکبات جهت تهیه اسانس، پکتین و فالونوئیدها و از گلبرگیباشد. همچنمعدنی و انرژی می
 4]گیرد قرار میای است که در جهان مورد مصرف عموم مردم شود. پرتقال بعد از سیب دومین میوهاسانس و عرق استفاده می

& 5]. 
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جزو آفات مهم درختان مرکبات در شمال ایران می  Toxoptera aurantii B.d.F (Hem.: Aphididae)بات، شته سیاه مرک
ای روشن و دارای رنگ قهوهها بهپوره .باشدمتر میمیلی 2تا  1رنگ تیره تا مایل به سیاه به طول های بالغ بهشتهباشد. 

شکل بدون بریدگی همچنین دم زبانی آیند.ای در میرنگ قهوهتر شده و بهباشند که در قاعده پهنای شکل میکورنیکل استوانه
این شته در  .شودها بصورت دو شاخه مشاهده میمیانی در بال بالرگ .باشدعدد مو می 20تا  10یا با بریدگی کم و دارای 

ها شده و های مرکبات باعث پیچیدگی آنتغذیه این شته از شیره نباتی برگکند. زاد و ولد می شمال کشور بصورت بکرزایی
های جوان پیچیده برگ ،شتهدر صورت حمله شدید این  .شودمرکبات می اندوده روی درختنیز با تولید عسلک باعث ایجاد 

باشد و از این نظر بیماری ویروسی در گیاهان می 8های مختلف ناقل حدود این حشره در کشور .شوندها نیز باز نمیو جوانه
  [3].شودبا اهمیت تلقی می ایشته مزبور گونه

 %65حل در آب ه صورت مایع غلیظ قابلحل بوده و بپالیزین از جمله ترکیبات صابونی با منشا گیاهی است که در آب قابل
است. این ترکیب قبالً روی شته کار رفته عصاره نعنا و اکالیپتوس در ساخت این ترکیب به است. روغن نارگیل،فرموله شده

. آغشته شدن بدن آفت به [18]است بخش بوده مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج رضایت Aphis gossypii Gloverجالیز، 
گردد. مرگ آن منجر میاین ترکیب موجب اشکال در تبادالت گازی و متابولیسم و نیز تخریب جلد بدن آفت شده و به

رنگ سبز حاوی عصاره سیر است. مایع غلیظ بهفرموله شده  %80سیرینول دیگر ترکیب آزمایش شده به صورت امولسیون 
کند و از طریق اختالل در سیستم تنفسی موجب مرگ آفت عمل می است. این ترکیب نیز مانند ترکیب قبلی به صورت تماسی

های خیار ام، در گلخانهپیپی 2500و 1500های . استفاده از ترکیب صابون روغن نارگیل )پالیزین( با غلظت[18]شود می
. کاربرد [12]ست درصد شده ا 6/90و  9/75ترتیب، به میزان ، به A. gossypiiایران، موجب کاهش جمعیت شته جالیز، 

ی فلفل قرمز )تند اکسیر( در باغات انار ایران، به ترتیب، موجب ترکیبات گیاهی صابون روغن نارگیل )پالیزین( و عصاره
 .[14]شده است  Aphis punicae Passeriniی سبزانار، درصدی جمعیت شته 55و  73کاهش 

ی فلفل قرمز ی روغنی سیر )سیرینول( و عصارهن(، عصارهمطالعه تاثیر ترکیبات گیاهی صابون روغن نارگیل )پالیزی
ام، در باغات انار ایران نشان داده است که، استفاده از ترکیبات فوق، به ترتیب، موجب پیپی 2000)تنداکسیر(، با غلظت 

ی بالغ کنه درصد و کاهش جمعیت مراحل زیستی پوره و 55و  60، 73به میزان  A. punicaeی انار، کاهش جمعیت شته
. مطالعات [13]شود درصد می 85و  80، 85، به میزان Tenuipalpus punicae Pritchard and Bakerقرمز پاکوتاه انار، 

درصد  9/84ام، موجب ایجاد پیپی 2500نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی، صابون روغن نارگیل )پالیزین( با غلظت 
ساعت برای آن  72بعد از  50LCشده است و  Burck. And Laut. scena pistasiaeAgonoی پسیل پسته، تلفات در پوره

های کش. همچنین صابون روغن نارگیل )پالیزین( اثرات منفی خیلی کمتری نسبت به حشره[15]ام بدست آمد پیپی 8/750
کش گیاهی عصاره روغنی سیر آفت . عالوه براین[15]موسپیالن و کنسالت روی دشمنان طبیعی )شکارگرها( پسیل پسته دارد 

های شکارگر و ام دارای تاثیر کمتری روی دشمنان طبیعی از جمله کفشدوزکپیپی 2500)سیرینول( با غلظت 
-ی درصد مرگ. نتایج حاصل از مقایسه[16]های موسپیالن و کنسالت داشته است کشپارازیتوئیدهای پسته نسبت به حشره

روز بعد از تیمار شدن با  96دهد که نشان می ،Phylocnistis citrella Staintonبرگ مرکبات،  ی مینوزومیر الرو پروانه
کش تنداکسیر ام، حشرهپیپی 750ام و اسپینوساد با غلظت پیپی 2000های تنداکسیر، سیرینول، پالیزین با غلظت کشآفت

های گیاهی پالیزین، سیرینول و روغن معدنی روی الرو کشی آفتهمچنین مقایسه. [10]کند درصد تلفات بیشتری ایجاد می
-های گیاهی سیرینول و پالیزین درصد تلفات باالتری نسبت به حشرهکشی مینوز برگ مرکبات نشان داده است که آفتپروانه
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ترکیب عصاره  دو 50LCبراساس مطالعات انجام شده در شرایط آزمایشگاهی، میزان  .]11[ و روغن معدنی دارد .tBهای کش
ام پیپی 69/140و  74/135ترتیب ، بهA. gosspiiی سیر، برای شته پنبه و جالیز، و عصاره Capsicum annumقرمز، فلفل

ی کارآیی دهندهام بدست آمده است که نشانپیپی 11/473و  55/448ترتیب ، بهT. urticaeای، ی دو نقطهو برای کنه
کش گیاهی جدید دایابون روی مراحل نابالغ و بالغ کنه تارتن در غلظت سمیت تماسی آفت. [17]ی فلفل است باالتر عصاره

ساعت پس از تیمار شمارش شد. درصد تلفات در غلظت  24ام مورد مطالعه قرار گرفت. تلفات پیپی 8000و  5000
و  81/66ام به ترتیب پیپی 8000ظت درصد و در غل 62/5و  50ترتیب در مراحل نابالغ و بالغ کنه ام بهپیپی 5000

-پیپی 8000کش در غلظت کشی این آفتدهد. اثر تخمداری با شاهد را نشان میدرصد بوده است که اختالف معنی 80/66

داری را با شاهد نشان داد و های یک، دو و سه روزه به مدت ده روز مورد مطالعه قرار گرفت که اختالف معنیام روی تخم
ها تفریخ نشدند. همچنین این آزمایش نشان داد که بین سنین مختلف تخم و درصد تلفات تخم اختالف رصد از تخمد 49/7

ای لکههای کنترلی کنه تارتن دوکش سالم در برنامهعنوان یک کنهتواند بهکش دایابون میداری وجود ندارد. بنابراین آفتمعنی
 . [6]دمورد استفاده قرار گیر

روی حشره کامل شته زرد خرزهره و شته سیاه باقال  دایابون کشفرموالسیون آفت 50LC نتایج بدست آمده، مقادیر بر اساس
برای هر دو گونه شته،  LC)80 (درصد کشندگی 80. همچنین غلظت استبوده ام پیپی 4130و  4590ترتیب معادل به

 80. بنابراین استفاده از غلظت ه استنقطه ای نداشتهفت میر حشرات کامل و الرو سن چهارم کفشدوزکوتاثیری در مرگ
، خسارت دایابون کشحشره. [7] ای نخواهد شدنقطهمیر کفشدوزک هفتوها، سبب مرگدرصد کشندگی برای کنترل شته

م اپیپی 4000و  6000، 5000های ترتیب در غلظتوارد شده به برگ توسط الروهای سن دو، سه و حشره کامل را به
کش استفاده از این حشره بنابراینداری در مقایسه با شاهد کاهش داد. طور معنی، بهLC)50) (درصد کشندگی 50)غلظت 

نتایج به دست آمده، مرحله  طبقشود. سبب کاهش تغذیه و در نتیجه کاهش خسارت وارد شده به برگ توسط حشره می
تر بودن توان علت حساسکش دایابون داشت. میسیت را به آفتحشره کامل نسبت به الرو سن دوم و سوم بیشترین حسا

همچنین . [8] ها نسبت به مراحل دیگر زیستی حشره، نسبت دادحشرات کامل به دایابون را به بیشتر بودن تحرک و تغذیه آن
در هزار کنترل  1ابون + ص در هزار 3و  2در هزار و تنداکسیر  10و  9، 8با توجه به نتایج بدست آمده تیمارهای دایابون 

رسد با توجه به نظر میبهعالوه بر این . [1] اندشتهموثری روی شپشک استرالیایی و عدم اثر سوء روی کفشدوزک شکارگر دا
در هزار، کنترل موثری روی بالشک معمولی مرکبات و عدم اثر سوء روی  10و  9نتایج بدست آمده، تیمارهای دایابون 

  .[2]توانند جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی پر خطر در کنترل آفت باشند و می است شتهکفشدوزک کریپت دا

الطیف که در چند دهه اخیر علیه آفت مذکور استفاده محیطی ناشی از مصرف سموم وسیعهای زیستسموم مصرفی و زیان
فی مضرات یاد شده را نیز نداشته باشد. از های کنترلی جدیدی است تا جایگزین سموم رایج شده و از طرشده، نیاز به روش

های زیست محیطی و همچنین باقیمانده این سموم در محصوالت سوی دیگر، از بین رفتن دشمنان طبیعی آفات، سایر آسیب
 گردد، از جمله معایب مصرف این سموم است.العالجی همچون سرطان میهای صعبکشاورزی که سبب بروز بیماری

اند، از ها را به خود اختصاص دادهکشهای کشاورزی باالترین میزان مصرف انواع آفتکشور به عنوان قطب یهای شمالاستان
اندازد، بنابراین بررسی و تحقیقات جامع به منظور کاهش مصرف ها سالمتی انسان را به خطر میکشآنجا که مصرف آفت

 شده است. که در این تحقیق انجام رسدسموم بسیار ضروری به نظر می
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  مواد و روش ها

انتخاب شد. نوع رقم جهت انجام آزمایشات، هکتار  10به مساحت  استان مازندران شهرقائمواقع در شهرستان  باغ مرکبات
های علف و وجین و هرس سال بود. عملیات آبیاری و کوددهی پانزده درختانو سن  پرتقال تامسون ناول درخت مرکبات

طور تصادفی در حالت طغیانی بود. به باغاین  بعضی نقاط در شته سیاهشد. وضعیت ور مرتب انجام میطبه باغدر این  هرز
شناسی حشرهبا قیچی باغبانی قطع شدند و در پالستیک گذاشته شده و به آزمایشگاه  (1شکل ) بودند شتههایی که حاوی برگ

-تیمار مختلف آفت 17در این آزمایش از  شناسایی و تفکیک شدند. های بالغهشت انتقال یافتند. سپس با استفاده از بینوکولر،

در  5( دایابون 2درهزار،  10( مایع ظرفشویی )آوه( 1تیمارهای مورد مطالعه شامل:  کش گیاهی و شیمیایی استفاده شد که
( 8در هزار،  10( دایابون 7هزار، در  9( دایابون 6در هزار،  8( دایابون 5در هزار،  7( دایابون 4در هزار،  6( دایابون 3هزار، 

در  5در هزار + روغن سیترول  1/ 5( پالیزین 11در هزار،  5/2( پالیزین 10در هزار،  2( پالیزین 9در هزار،  5/1پالیزین 
( 14در هزار،  5در هزار + روغن سیترول  5/2( پالیزین 13در هزار،  5در هزار + روغن سیترول  2( پالیزین  12هزار، 
در  5/0 استامی پراید( 16در هزار،  1در هزار + صابون برتر  3( تنداکسیر 15در هزار،  1در هزار + صابون برتر  2سیر تنداک

 هزار و شاهد )آب( بودند. 

 

 
 برگ و جوانه ی مرکبات که مورد حمله شته سیاه قرار گرفته است )اصلی( -1شکل 

 

هایی به قطر های گیاه میزبان گذاشته و در پتری دیشبالغ بر روی برگ تهشعدد  50سپس برای هر تیمار و در هر تکرار تعداد 
-مقدار معینی از هر تیمار با سمپلر برداشته و در یک لیتر آب ریخته و همسپس  شد. متر قرار دادهسانتی 5/1و ارتفاع  8دهانه 

ها سه مرتبه تکرار این آزمایشلیتر روی هر برگ اسپری شد. میلی 10به میزان  [19]وسیله برج پاشش بورکارد زده شد و به
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درصد  65رطوبت نسبی  لسیوس،درجه س 25 ± 5)دمای تحت شرایط های اسپری شده روی سکوی آزمایشگاه پتری شدند.
ش و های زنده و مرده شمارهشتساعت پس از تیمار تعداد  24)روشنایی: تاریکی( قرار داده شدند و  8:16و دوره نوری 

 ها برآورد شد.میر آنومیزان درصد مرگ

ومیر شاهد در تیمارهای استفاده شد. برای اعمال مرگ Pro-probit [20]برای انجام محاسبات زیست سنجی از نرم افزار 
 استفاده شد. SAS [21]برای انجام محاسبات آماری از نرم افزار . [9]مورد نظر، از معادله تصحیح ابوت استفاده شد 

                            

 ایج و بحثنت 

های دایابون تمام غلظتداری وجود دارد. که بین تیمارهای مختلف اختالف معنی هددنشان می 1نتایج ارائه شده در جدول 
 رتیبد به تیپراو استامی در هزار  5ل ودر هزار + روغن سیتر 5/2همچنین پالیزین  .میر را داشتندومیزان مرگ بیشترین

ومیر بدون در نظر ترین میزان مرگکم .ها مشاهده نشدداری بین آنکه تفاوت معنیدرصد کشندگی داشتند  60/94،  83/92
د و درصد مشاهده ش 53/41و  15/33در هزار بود که به ترتیب  2و پالیزین  5/1پالیزین گرفتن تیمار شاهد، در تیمار 

 ها بود.داری بین آنتفاوت معنی

نسبت به تنداکسیر مرگ و میر باالتری را درصد ، در هزار 3سیر اکده شد و تندداری مشاهمعنی اکسیر تفاوتدمارهای تندر تی
 .به خود اختصاص داد در هزار 2با غلظت 

ر د 5در هزار + روغن سیترول  5/2و  2، 5/1در هزار، پالیزین  5/2و  2، 5/1در بین تیمارهای ترکیبی )پالیزین نتایج حاصل 
-یابد. بهبخشی آن افزایش میشود، خاصیت اثرکش پالیزین با روغن سیترول ترکیب میکه حشرهزمانی که هزار(، نشان داد

درصدی را ایجاد  95/60و  53/41، 15/33ومیر در هزار به ترتیب مرگ 5/2و  2، 5/1های سم پالیزین طوریکه غلظت
درصد را  83/92و  19/83، 22/58ومیر ترتیب مرگیترول ترکیب شدند بهکه با روغن سها زمانیکردند. اما همین غلظت

شته سیاه های گیاهی مورد استفاده قابلیت کنترل کشباعث شدند. نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده آن است که آفت
 باشند. های پرخطرکشهحشرتوانند جایگزین مناسبی برای سایر را در سطح مطلوبی دارند و می مرکبات

ی فلفل قرمز )تند اکسیر( در باغات انار ایران، به ترتیب، کاربرد ترکیبات گیاهی صابون روغن نارگیل )پالیزین( و عصاره
اما تاثیر پالیزین و  [14]شده است  Aphis punicae Passeriniی سبزانار، درصدی جمعیت شته 55و  73موجب کاهش 

مطالعه تاثیر ترکیبات زمایش در شرایط آزمایشگاهی باشد. آتواند انجام ست و دلیلش میتنداکسیر در این تحقیق بیشتر بوده ا
 2000ی فلفل قرمز )تنداکسیر(، با غلظت ی روغنی سیر )سیرینول( و عصارهگیاهی صابون روغن نارگیل )پالیزین(، عصاره

 .Aی انار، وق، به ترتیب، موجب کاهش جمعیت شتهام، در باغات انار ایران نشان داده است که، استفاده از ترکیبات فپیپی

punicae  دهد تاثیر عصاره سیر و فلفل کمتر از تاثیر عصاره که نشان می [13]شود می درصد 55و  60، 73به میزان
 طبیعتاً  و تنداکسیر در این آزمایش است چون محصول جدید تنداکسیر متشکل از عصاره سیر و فلفل در یک محلول است

 شود.فت بیشتر میآیر محلول روی تاث

و  Capsicum annumقرمز، دو ترکیب عصاره فلفل 50LCبراساس مطالعات انجام شده در شرایط آزمایشگاهی، میزان 
ی دهندهام بدست آمده است که نشانپیپی 69/140و  74/135ترتیب ، بهA. gosspiiی سیر، برای شته پنبه و جالیز، عصاره
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اما به نسبت به  [21]است  ی فلفل ر عصارهکارآیی باالت
تر آزمایش کشندگی آن کم تاثیر این ماده در این 

تواند بخاطر تفاوت در  بوده است و دلیل آن می
 ی شته باشد.گونه

فرموالسیون  50LC مقادیر نتایج بدست آمده،  بر اساس
حشره کامل شته زرد  روی  دایابون کشآفت

و  4590ترتیب معادل به خرزهره و شته سیاه باقال 
درصد  80همچنین غلظت  . استبوده ام پیپی 4130

دو گونه شته، تاثیری در  برای هر  LC)80 (کشندگی
الرو سن چهارم کفشدوزک  میر حشرات کامل و ومرگ
بنابراین استفاده از غلظت  . ه استای نداشتنقطههفت

-وها، سبب مرگکنترل شته درصد کشندگی برای  80
که نتایج  [7] نخواهد شد ای نقطهک هفتمیر کفشدوز

 بدست آمده از نظر درصد کشندگی ترکیبات، مشابه با نتایج این تحقیق است.

 

 
 
 

 ساعت پس از تیمار. 24تیمار شده با ترکیبات مختلف  T. aurantii، شته سیاه مرکبات خطای استاندارد(±ومیر )میانگین درصد مرگ -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتایج یمارساعت پس از ت تیمارها

1 24  b77/4 ± 87/91 

2 24  a00/0 ± 0/100 

3 24  a00/0 ± 0/100 
4 24  a00/0 ± 0/100 

5 24  a00/0 ± 0/100 

6 24   a00/0 ± 0/100 

7 24  a00/0 ± 0/100 
8 24  f75/4 ± 15/33 

9 24  e19/3 ± 53/41 

10 24  e75/3 ± 95/60 

11 24  e13/8 ± 22/58 

12 24  cd31/7 ± 19/83 

13 24  ab70/5 ± 83/92 

14 24  d 13/2 ± 21/81 

15 24   bc18/2 ± 06/88 

16 24   ab17/1 ± 60/94  

17 24 g90/4 ± 97/7 
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های مختلف رنگ تیمار.ساعت پس از  24تیمار شده با ترکیبات مختلف  T. aurantiiکه ای، کنه تارتن دو ل و میر )کشندگی( درصد مرگ -2شکل 

 رنگ های مشابه تفاوت معنی داری ندارند.، دار بودن استنشان دهنده تفاوت معنی
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Study of effect of different chemical and botanical pesticides on the citrus black aphid, 

Toxoptera aurantii B.d.F (Hem.: Aphididae)  
 
Amirhossein Toorani malidareh and Habib Abbasipour 
 
The citrus black aphid, Toxoptera aurantii B.d.F (Hem.: Aphididae) is reproducing as parthenogenesis 
in north of Iran and with feeding from the sap of citrus leaves caused leaf deformation and honeydew 

production caused by soot on citrus trees. In case of severe attack of aphids, young leaves will deform 
and buds are not open. This insect is vectors about 8 viral disease in plants in different countries and is 
considered as the important aphid species in the world. In this study, the insecticidal effect of some 
chemical and botanical pesticides on the citrus black aphid was evaluated in laboratory condition. The 
experiment was performed in a completely randomized design and treatments were included (washing 
up liquid 1%), (Dayabon 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9% and 1%), (Palizin 0.15%, 0.2% and 0.25%), 
(Palizin 0.15%, 0.2%, 0.25% + Sytrol oil 0.5%), (Tondexir 0.2 and 0.3% + soap 0.1%), (Acetamiprid 

0.05%) and control (water). Results of the analysis of variance showed that there is significant 
difference between treatments. The highest mortality (100%) was occurred in all concentrations of 
Dayabon. In general it can be concluded that botanical insecticides of Dayabon and Palizin and 
Tondexir in above concentrations had high efficiency in control of the citrus black aphid. 

Keywords: black aphid, citrus, contact effect, mortality 
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