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 چکیده

یکي از آفات مهم در مزارع  Neomaskellia andropogonis Corbett (Hem.: Aleyrodidae)بالک نيشکر سفيد

مختلف زیستي در کنترل مراحل  ®ابرون اسپيدو  ®سيوانتوجدید  کشحشره دو نيشکر ایران است. در این مطالعه، کارایي

، 100، 60، 20ی هاغلظت ارزیابي شد. شرایط آزمایشگاهيدر نيشکر، CP69-1062 وIRC99-02  هایروی رقمسفيدبالک 

 (امپيپي 400) ®سيوانتو باالترین غلظتبرده شدند.  کاروری برگ بهسنجي غوطه در زیستکش دو حشرهام از پيپي 400و  200

کشي چنداني خاصيت تخم ®ابرون اسپيد کهدر صورتي شد، 99IRC-02 در رقمبالک سفيد درصد تلفات روی تخم 9/67باعث 

 90) تلفاتبيشترین درصد  وشد بالک سفيد کنترل حشرات بالغبه طور موثری باعث  ®سيوانتو کشحشره از خود نشان نداد.

به  ®نيشکر مشاهده شد. در صورتي که در همين غلظت، ابرون اسپيد 99IRC-02ام آن در رقم پيپي 400درصد( در غلظت 

موثری  کش به طورهر دو حشره  .شدCP69-1062 و  IRC99-02های در رقمسفيدبالک  تلفاتدرصد  70و  60ترتيب باعث 

روی سفيدبالک نيشکر  يکش سميت باالینشان داد که هر دو حشره ره سفيدبالک نيشکر شدند. نتایجباعث کنترل پوره و شفي

 پارازیتيسم فعاليت رویهای مورد استفاده کشحشره و داشته سازگاری هاکشحشرهپارازیتوئيد با  زنبورهای. همچنين، داشتند

 .نگذاشتند منفي تاثير زنبورها
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 مقدمه

 .Saccharum officinarum Lنيشکر با نام علمي 

 قبيله، غالتاز خانواده  چند ساله،گياهي 

Andropogoganeae  و تيرهPoaceae  است(James, 

2004) . 

عوامل مختلف از قبيل شوری، باال آمدن سطح ایستابي 

سبب  غيرههای هرز و آب، کمبود عناصر غذایي، علف

 ها نيز یکيشوند. آفات و بيماریکاهش محصول نيشکر مي

 ,.Meyer et al)از عوامل کاهش محصول است  دیگر

های مختلفي از حشرات آفت در مزارع نيشکر گونه .(2011

باعث خسارت و کاهش کميت و کيفيت  کهحضور دارند 

-. سفيد(Nikpay and Goebel, 2016)شوند شکر مي

( یکي از آفات مهم نيشکر Aleyrodidaeخانواده ها )بالک

 ,Inayatullah)شوند مي در مناطق کشت نيشکر محسوب

1984; Nikpay and Goebel, 2016). یگونه 

Aleurolobus barodensis (Maskell) بالک ازسفيد 

تایوان، مالزی، جاوه، فيليپين، هند و پاکستان 

(Inayatullah, 1984)، ی گونهNeomaskellia bergii 

(Signoret) اند از هندوستان گزارش شده(Kapadia and 

Koshiya, 1998; Prasad, 1954). یگونه N. 

andropogonis Corbett  ،از پاکستان، سریالنکا

 کنگ گزارش شده است هندوستان، مالزی، و هنگ

(Mann and Singh, 2003; Mound and Halsey, 

 برای اولين بار در سال  N. andropogonisگونه (.1978

 Askarianzadeh and) از ایران گزارش شد 1383

Manzari, 2006 .) 

خسارت  ایجاد باعثروی نيشکر ها بالکآلودگي سفيد

درصد در عملکرد  20تا  15شود. کاهش ميکمي و کيفي 

 A. barodensisی دليل حمله گونهنيشکر در هند به

 .Nی گونه .(Butani, 1959) گزارش شده است

andropogonis گياهي ها از شيره بالکهمانند سایر سفيد

کند. عالوه بر و مقادیر زیادی عسلک ترشح مي هدکرتغذیه 

بالک سفيد مترشحه ازاین قارچ فوماژین که روی عسلک 

چنين باعث همکند فتوسنتز را کند کرده و مي نيشکر رشد

های آن برای مصرف دام نامناسب شدن گياه ميزبان یا برگ

 شدت خسارت و تراکم. (Inayatullah, 1984)شود مي

 در ارقام مختلف N. andropogonis بالکجمعيت سفيد

متفاوت است. به طوری که در مزارع نيشکر ایران،  نيشکر

 IRC99-02و پس از آن رقم  CP69-1062رقم  روی 

گزارش شد  بالکبيشترین خسارت و تراکم سفيد

(Nikpay, 2017). 

 با از بين بردن بقایای آلوده محصول در هنگام برداشت

-هز تلها در مزارع آلوده به آفت، استفاده اسوزاندن تراش

 های زرد، زهکشي مناسبویژه تلههای چسبنده رنگي به

کنترل جمعيت  هایغيره از روشهای زراعي و زمين

 .(Srikanth et al., 2012) اندگزارش شدهسفيدبالک 

-کنترل شيميایي به خوبي ميبررسي منابع نشان داد که 

نيشکر را کاهش دهد.   بالکسفيد تواند جمعيت

 3و ماالتيون %5/0 2، مونوکروتوفوس%1/0 1اندوسولفان

 A. barodensisبه طور موثری جمعيت سفيدبالک  1/0%

-کشحشره. (Jena and Nayak, 1994)را کاهش داد 

پاشي صورت محلولبه 5و ایميداکلوپرید 4های فيپرونيل

درصد  1/83 و 1/85روی شاخ و برگ به ترتيب باعث 

 A. barodensisهای نيشکر بالککاهش در جمعيت سفيد

. (Chaudhary and Jaipal, 2006) شدند N. bergiiو 

، 25های در غلظت 6تيامتوکسامکش حشرهدر بررسي اثر 

گرم در هکتار مشخص شد که با افزایش  100و  75، 50

 .A، سميت آن روی سفيدبالک کشحشرهغلظت 

barodensis  بيشتر شده است(Vijayaraghavan and 

2006Regupathy, ). و دینوتفوران  7(®دلتامترین )دسيس

طور به 9(®)ابرون اسپيرومسيفنها و پس از آن 8(®)استارکل

را  N. andropogonis سفيدبالک قابل توجهي جمعيت

. (Koohzad-Mohammadi et al., 2017)کاهش دادند 

                                                           
1 Endosulfan 
2 Monocrotophos 
3 Malathion 
4 Fipronil 
5 Imidacloprid 
6 Thiamethoxam 
7 Deltamethrin (Decis®) 
8 Dinotefuran (Starkle®) 
9 Spiromesifen (Oberon®) 
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، پيری 1(®دلتامترین )پروتئوسهای تياکلوپرید + کشحشره

به   3(®و اسپيروتترامات )مونتو 2(®پروکسي فن )آدميرال

 سفيدبالک خوبي توانستند جمعيت همه مراحل زیستي

کنترل  CP69-1062و   IRC99-02 را روی ارقام نيشکر

 .(Behnam-Oskuyee et al., In press) کنند

 استيل نيکوتيني هایگيرنده به 4®کش سيوانتوحشره

 کشحشره این. کندمي تقليد آن از و شده متصل کولين

 ,.Jeschke et al)است  شده ثبت مکنده آفات برای کنترل

های کشترکيبي از حشره 5®ابرون اسپيد .(2015

کش بازدارنده . این حشرهاستاسپيرومسيفن و آبامکتين 

بوده کربوکسيالز و بازدارنده سنتز چربي -استيل کوآنزیم آ

 ها به ثبت رسيده استها و کنهبرای کنترل سفيدبالک و

(2014Anonymous, ). در مزارع کدو  ®سيوانتو کاربرد

تخم، داری باعث کاهش جمعيت ر معنيومسما به ط

 Bemisia argentifolii حشرات بالغ و پوره سفيدبالک

Bellows & Perring شد نسبت به شاهد (Seal, 2016). 

کش نشان داد که این حشره ®سيوانتوپژوهش دیگری روی 

 داریبه طور معني گلخانه نعناع پاشيهفته پس از سم 7حتي 

باعث کاهش جمعيت تخم، حشرات بالغ و پوره سفيدبالک 

Bemisia tabaci (Gennadius) نتایج نشان داد  .شد

تاثيری روی فعاليت پارازیتيسم زنبور  ®کاربرد سيوانتو

 & Rose( Hymenoptera: Aphelinidae)پارازیتوئيد 

Zolnerowich Eretmocerus eremicus  نداشته و

به  کش و رهاسازی زنبور پارازیتوئيدکاربرد توام این حشره

 شد طور معني داری باعث کاهش جمعيت پوره سفيدبالک

(Kumar et al., 2017a).  هچنين کومار و همکاران

(Kumar et al., 2017b)  حشرهبرد توام رکادر بررسي-

Amblyseius swirskii  و کنه شکارگر® سيوانتو کش

Athias-Henriot (Mesostigmata: Phytoseiidae) 
 Salvia)در مزرعه مریم گلي   B. tabaciسفيدبالکروی 

.L nemorosa )کنه  با ® سيوانتوکش حشره بيان کردند

                                                           
1 Thiacloprid & Deltamethrin (Proteus®) 
2 Pyriproxyfen (Admiral®) 
3 Spirotetramat (Movento®) 
4 Sivanto® 
5 Oberon speed® 

 شکارگر سازگاری داشته و باعث کاهش جمعيت

هفته پس از کاربرد،  7که شوند. به طوریسفيدبالک مي

درصد کاهش  89و  74به تنهایي به ترتيب باعث ® سيوانتو

جمعيت در تخم و پوره سفيدبالک شده، کنه شکارگر 

A. swirskii  درصد کاهش جمعيت در  98و  79باعث

و  74 و کنه شکارگر® تخم و پوره و کاربرد توام سيوانتو

 .Bسفيدبالکو پوره  درصد کاهش در جمعيت تخم 100

tabaci  دهنده سازگاری حشرهایجاد کرد. این نتایج نشان-

   باشد.با عوامل کنترل بيولوژیکي مي® کش سيوانتو

 Encarsiaدر ایران، دو گونه زنبور پارازیتوئيد 

inaron Walker (Hym., Aphelinidae) 
 ,.Eretmocerus delhiensis Mani (Hymو

Aphelinidae) ، بالک نيشکر سفيدN. andropogonis 

پارازیته صورت طبيعي در مزارع نيشکر استان خوزستان را به

غالب  E. inaronکه در این ميان زنبور پارازیتوئيد  کنندمي

 ;Khadempour et al., 2014)است 

Malekmohammadi et al., 2012). يک پي ن

(Nikpay, 2017) زنبور  ارش داد که درصد پارازیتيسمگز

 .Nبالک سفيدپوره روی  E. inaron پارازیتوئيد

andropogonis  در هفت رقم  2015سپتامبر  ماهدر

ی که گونهدرصد بود؛ در صورتي 90مختلف نيشکر بيش از 

E. delhiensis يسم شد. درصد پارازیت 10اعث کمتر از ب

به ترتيب ( 2015نوامبر  21هر چند در اواخر همان فصل )

 .Eو  E. inaronدرصد پارازیتيسم توسط  30و  70حدود 

delhiensis  .گزارش شد 

 دو کشيحشره سميت ارزیابيهدف این پژوهش 

روی مراحل  ®ابرون اسپيدو  ®سيوانتوجدید  کشحشره

در  N. andropogonisمختلف زیستي سفيدبالک نيشکر 

در  نيشکر IRC99-02و  CP69-1062دو رقم تجاری 

 .شرایط آزمایشگاهي است

 

 هاروشمواد و 

 های مورد آزمایش نیشکررقم

در گياه نيشکر ، CP69-1062و IRC99-02 های رقم

 هایرقم هایقلمه ها مورد استفاده قرار گرفتند.آزمایش
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IRC99-02  و CP69-1062 صنعت  واحد کشت واز

-قلمهتهيه شد.  1396اهواز در تابستان -نيشکر سلمان فارسي

که در هر گلدان سه های هشت ليتری؛ به طوریدر گلدان ها

با  يهایها به قفسد. سپس گلداننکشت شدباشد قلمه 

-سانتي 60×  90×  140چهارچوب فلزی و پوشش توری )

درجه  30 ± 2و در اتاقک رشد در دمای  متر( منتقل

: 16  نوریدرصد و دوره  60 ± 5سلسيوس، رطوبت نسبي 

ها هر سه روز شدند. گلدان نگهداری( L: Dساعت ) 8

و پس از پنج برگي شدن، کود اوره به  شدبار آبياری یک

 خاک اضافه شد.

 حشرات

 .Nسفيدبالک نيشکر، کامل حشرات 

andropogonis، های روی رقم IRC99-02 وCP69-

صنعت نيشکر  واحد کشت واین آفت در  حاوی 1062

آوری و روی نيشکرهای کاشته شده سلمان فارسي جمع

 رهاسازی شد. 

 حشره کش

24 ®و ابرون اسپيد SL 200®سيوانتو هایکشحشره

SC کش . حشرهندها مورد استفاده قرار گرفتدر آزمایش

با نام عمومي فلوپيرادی فورون، که یک حشره  ®سيوانتو

 Bayer)کش جدید بوتنوليدی و ساخت شرکت بایر آلمان 

Crop Science) ترکيبي  ®ابرون اسپيدکش است. حشره

و آبامکتين و  (Oberon®) کش اسپيرومسيفناز دو حشره

 است. (Bayer Crop Science)ساخت شرکت بایر آلمان 

ليتر در  3/0کش ای هر دو حشرهغلظت توصيه شده مزرعه

بررسي اثر دو  مقدماتي هایابتدا آزمایش باشد.هکتار مي

در رقم  N. andropogonisکش روی حشرات بالغ حشره

IRC99-02 ساعت شمارش  24بعد از  انجام گرفت و

 70تا  30 بين تلفات ایجاد پنج غلظت که باعث تلفات

 های اصلي انتخاب شدندبرای آزمایش ،شدند درصد

(Robertson et al., 2007) الزم به ذکر است تاثير دو .

یکسان   نسبتبه حشره کش روی حشرات بالغ سفيدبالک 

ام از دو پيپي 400و  200، 100، 60، 20های غلظت بود.

کش روی همه مراحل زیستي سفيدبالک نيشکر مورد حشره

 1ها در آب مقطر حاوی کشحشرهاستفاده قرار گرفت. 

درصد  1ز آب مقطر حاوی حل شدند و ا 20درصد تویين 

 به عنوان تيمار شاهد استفاده شد.  20تویين 

 هازیست سنجی

ابرون و  ®سيوانتوهای کشبرای بررسي سميت حشره

استفاده  1ورسازی برگسنجي غوطهزیستروش از  ®اسپيد

 سفيدبالک نيشکر حشره بالغ 30شد. در آزمایش روی تخم، 

N. andropogonis متر( سانتي 15های نيشکر )روی برگ

به های پالستيکي شفاف ها داخل بطریمنتقل شدند. برگ

برای  قرار گرفتند.متر سانتي 30متر و ارتفاع سانتي 9قطر 

انتهای در  آب مقطر ليترميلي 2ها، حدود تازه ماندن برگ

های بالغ حذف ساعت، حشره 24ریخته شد. پس از  هابطری

های گذاشته شده روی هر برگ با استفاده از و تعداد تخم

 Wild  M3c, Heerbrugg) استریوميکروسکوپ

Switzerland )عدد تخم روی هر  50و  ندشمارش شد

 5ثانيه در  10ها به مدت ، برگسپس. برگ نگهداشته شد

برای هر  ور شدند.کش و تيمار شاهد غوطههر حشره غلظت

ها حدود برگ تکرار استفاده شد.  6غلظت و تيمار شاهد، 

یک ساعت روی کاغذ صافي قرار داده تا خشک شوند. 

د. قرار گرفتن هابطری های خشک شده درونبرگ سپس

زاد محمدی و کوه های تفریخ شده به روشتعداد تخم

، (Koohzad-Mohammadi et al. 2017)همکاران 

را از  خود تورمهایي که روز شمارش شد. تخم 7پس از 

دست داده و بدنشان صاف، خشک و چروکيده شده بود، 

 . (Sohrabi et al., 2011)مرده در نظر گرفته شدند 

بکرزای  N. andropogonisی توجه به این که گونهبا 

آزمایش روی  ،باشد و فاقد جمعيت حشره نر استزا ميماده

-Minaei) حشرات کامل ماده صورت گرفت

Moghadam et al., 2009.)  برای آزمایش روی حشرات

متر سانتي 3های نيشکر به طول برگسفيدبالک نيشکر، بالغ 

کش و تيمار رههر حش غلظت 5در ثانيه  10بریده و به مدت 

تکرار  6برای هر غلظت و تيمار شاهد . شاهد غوطه ور شدند

های حاوی سازی حشرات، برگهمسن برایاستفاده شد. 

های پالستيکي بطریشفيره در ظروف مشابه آزمایش تخم )

                                                           
1Leaf dipping 
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(  گذاشته مترسانتي 30متر و ارتفاع سانتي 9به قطر شفاف 

ساعت برای انجام  48پس از شده و حشرات ظاهر شده 

روزه   2-1کامل  ها استفاده شد که به عنوان حشرهآزمایش

پس از خشک به این ترتيب . در نظر گرفته شد سفيدبالک

روزه  سفيدبالک با  2-1حشره کامل عدد  10ها، شدن برگ

هایي استفاده از یک قلم موی ظریف در سطح زیری برگ

بعد از  انتقال داده شدند.آغشته شده بودند  کشحشرهکه به 

 فات حشرات کامل به وسيلهساعت تل 24

استریوميکروسکوپ شمارش شد. حشرات کاملي که پس 

مرده در نظر گرفته  ،از تماس با قلم مو هيچ حرکتي نداشتند

 شدند. 

 ®ابرون اسپيدو  ®سيوانتو کشيبرای بررسي اثر حشره

-پوره حاویهای های سفيدبالک، برگو شفيره روی پوره

های کاشت شده نيشکر به طول های سفيدبالک از روی رقم

 50متر بریده شدند. برای آزمایش پوره، تعداد سانتي 15

پوره عدد  50در آزمایش شفيره، تعداد  و پوره سن اول عدد 

روی هر برگ زیر سن سوم سفيدبالک نيشکر 

و سایر مراحل زیستي با استفاده استریوميکروسکوپ شمارش 

های حاوی ز قلم مو حذف شدند. مشابه آزمایش قبل، برگا

مشخص شده های غلظت ثانيه در 10و شفيره به مدت  ورهپ

شاهد( غوطه ور و حدود )آب مقطر  و کشهر حشره از

یک ساعت روی کاغذ صافي خشک شدند. سپس، هر 

در مورد د. طور جداگانه به یک بطری منتقل شبرگ به 

هر غلظت و تکرار برای  6 آزمایش روی پوره و شفيره نيز 

ها به در مورد پوره، تلفات پورهتيمار شاهد استفاده شد. 

صورت روزانه و تا پنج روز پس از تيمار شمارش و ميانگين 

 10ها تا شد. برای شفيره، برگ محاسبهدرصد تلفات پوره 

-و تعداد شفيرهد  روز پس از تيمار مورد بررسي قرار گرفتن

های پارازیته با های تبدیل شده به حشرات کامل و شفيره

ها شمارش شد. این استفاده ار نوع شکاف خروجي آن

شمارش تا زماني که دیگر هيچ تبدیل یا پارازیتيسمي 

صورت نگرفت ادامه داشت. به این ترتيب درصد پارازیتيسم 

ي که یهاو شفيره پوره. دشو درصد تلفات شفيره محاسبه 

خشک شده بودند و با تحریک قلم مو به راحتي از روی 

همه . مرده در نظر گرفته شدند ،شدندبرگ جدا مي

درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  30 ± 2ها در دمای آزمایش

 :L)ساعت  8: 16درصد و دوره روشنایي: تاریکي   60 ± 5

D ).انجام شد 

 هاآماری داده تجزیه و تحلیل

ها با ها، تغيير شکل دادهصورت نرمال نبودن دادهدر 

Arcsin√𝑥 انجام شد. تجزیه واریانس (ANOVA ) در

قالب طرح کامالً تصادفي انجام شد. مقایسه ميانگين با 

در   Tukey-Kramer(HSD) استفاده از آزمون توکي

در  .انجام شد SPSS16نرم افزار  %5سطح احتمال آماری 

بين دو مقایسه ، سفيدبالک حشرات بالغ تلفاتدرصد مورد 

صورت  t-testبا آزمون CP69-1062 و IRC99-02 رقم 

 (. SPSS, 2007) گرفت

 

 یج و بحثانت

 ®و ابرون اسپيد ®های سيوانتوکشبررسي اثر حشره

تخم سفيدبالک نشان داد که بيشترین تلفات تخم در  روی

به  99IRC-02رقم  ویر ®ام سيوانتوپيپي 400غلظت 

  (.1دست آمد )جدول 
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در تخم(  50)تعداد در هر تکرار=   Neomaskellia andropogonisسفيدبالک خطای معيار( تخم ±) تلفاتدرصد  -1جدول 

 ®و ابرون اسپيد ®سيوانتو های نيشکر تيمار شده بابرگ
Table 1. The mortality percentage (± SE) of Neomaskellia andropogonis eggs (No. in each 

replication= 50 eggs) on sugarcane leaves treated with Sivanto® and Oberon Speed® 

 

Variety   Concentration (ppm) Mortality (%) by 

Sivanto® 

Mortality (%) by 

Oberon Speed® 

IRC99-02 Control  3.6±2.3e 1.0±0.5b 

 20 5.4±1.4e 2.8±0.9ab 

 60 7.1±1.4e 2.9±0.3ab 

 100 38.7±6.1bc 2.8±0.4ab 

 200 53.2±1.5ab 4.5±0.6ab 

 400 67.9±3.6a 5.8±0.8ab 

CP69-1062 Control  4.7±1.5e 3.5±1.8ab 

 20 11.4±3.4de 5.1±1.2ab 

 60 23.6±4.4cde 6.9±1.6a 

 100 30.3±4.6cd 7.2±2.0a 

 200 35.7±7.2bc 7.9±1.1a 

 400 39.1±7.2bc 8.1±1.4a 

df11,81; F; P 23.6; 0.000 3.9; 0.000 

Means followed by the same letter on each column are not significantly different using Turkey’s Test at P < 

0.05. 
 

-Koohzad)زاد محمدی و همکاران کوه

Mohammadi et al. In press) کشي حشره اثر

را روی ( ®دلتامترین، دینوتفوران و اسپيرومسيفن )ابرون

 .N ،سفيدبالک نيشکر مراحل مختلف زیستي

andropogonis  بررسي کردند. ایشان بيان کردند ابرون

-کشي را روی سفيد بالک داشت. به طوریکمترین اثر تخم

 و  IRC99-02های ام آن در رقمپيپي 400که غلظت 

CP69-1062 تلفاترصد د  6/61 و 7/63 ترتيبنيشکر  به 

کشي داری کمتر از اثر تخممعني تخم ایجاد کرد که به طور

هر چند در پژوهش حاضر  دلتامترین و دینوتفوران بود.

ولي این  ،باشدترکيبي از ابرون و آبامکتين مي ®ابرون اسپيد

کشي چنداني از خود نشان نداد. کش خاصيت تخمحشره

وری برگ برای سنجش از روش غوطه ي دیگردر پژوهش

عليه مراحل مختلف زیستي کش اسپيرومسيفن کارایي حشره

روی گياهان بنت قنسول استفاده   B. tabaciبالکسفيد

ها نشان داد که اسپيرومسيفن تأثير چنداني شد. نتایج آن

درصد  70بالک نداشته؛ ولي بيش از روی تخم سفيد

 48را  بالکدرصد حشرات بالغ سفيد 40جمعيت پوره و 

 ,.Cuthbertson et al) ساعت پس از تيمار کنترل کرد

2009). 

در آزمایش روی حشرات بالغ، با افزایش غلظت هر 

افزایش یافت. بيشترین درصد  تلفاتدرصد  ،کشحشره

 ®ام سيوانتوپيپي 400درصد( در غلظت  0/90±0/0) تلفات

که در همين مشاهده شد. در صورتي IRC99-02رقم  روی

 0/70±0/7 و 0/60±8/5به ترتيب  ®غلظت ابرون اسپيد

 CP69-1062و IRC99-02 های رقم ویر تلفاتدرصد 

پاشي با ها نشان داد در صورت محلول. بررسيایجاد کرد

، حشرات بالغ سفيدبالک نيشکر ®های باالی سيوانتوغلظت

حساسيت بيشتری از خود نشان دادند  IRC99-02رقم  ویر

دست آمد.  به CP69-1062و کنترل بيشتری نسبت به رقم 

، در هيچ یک از ®کش ابرون اسپيدصورتي که در حشره در

داری بين دو رقم مشاهده نشد )جدول ها تفاوت معنيغلظت

2.) 
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 10)تعداد در هر تکرار=   Neomaskellia andropogonis سفيدبالک خطای معيار( حشرات بالغ ±) تلفاتدرصد  -2جدول 

 ®و ابرون اسپيد ®سيوانتو تيمار شده باهای نيشکر در برگحشره( 
Table 2. The mortality percentage (± SE) of Neomaskellia andropogonis adults (No. in each 

replication= 10 adults) on sugarcane leaves treated with Sivanto® and Oberon Speed® 

 

Insecticide    Concentration 

(ppm) 

Variety IRC99-02 Variety  CP69-1062 t value, Significance  

 Control  10.0±4.0e 10.0±4.0d 0.000, 1.00ns  

Sivanto® 20 30.0±4.0de 35.0±6.4cd 0.655, 0.537ns  

 60 40.0±4.0cd 37.5±4.7bc 0.397, 0.705 ns  

 100 77.5±4.8ab 52.5±2.5abc 4.629, 0.004**  

 200 80.0±8.1ab 55.0±6.4abc 2.402, 0.049*  

 400 90.0±0.0a 62.5±6.3ab 4.371, 0.005**  

Oberon Speed®        20 32.5±4.8de 32.5±6.3cd 0.000, 1.00ns  

 60 45.0±2.9cd 37.5±2.5bc 1.964, 0.097ns  

 100 47.5±4.8cd 40.0±0.0bc 1.567, 0.168ns  

 200 52.5±2.5cd 55.0±6.4abc 0.361, 0.730ns  

 400 60.0±5.8bc 70.0±7.0a 1.090, 0.315ns  

dferror, total; F; P 11, 36; 32.0; 0.000 11, 36; 32.0; 0.000   

Means followed by the same letter on each column are not significantly different using Turkey’s Test at P < 

0.05. ns: non-significance, *: significance at P < 0.05, **: significance at P < 0.01. 
 

 

 (Natwick and Lopez, 2017)ناتویک و لوپز 

اردیبهشت  17) 2016مي ماه  6در تاریخ که گزارش دادند 

حشره بالغ در برگ عدد  73/0) 1®ونومکش ( حشره1395

حشره بالغ در عدد  88/0) ®و پس از آن سيوانتوهندوانه(، 

 .Bبرگ هندوانه( بيشترین کنترل را روی حشرات بالغ 

tabaci  بيوتيپB کشکه حشرهایجاد کردند. در صورتي-

، ®، ونوم3®، اکسيرل2®رکویمابرون+) های مورد آزمایش

-روی تخم تفاوت معني (®و سيوانتو 4®فلوکونازون پيری

 داری باهم نداشتند. 

 ویر سفيدبالک های سن اولپوره تلفاتدرصد 

با افزایش غلظت و مدت زمان  نيشکر  IRC99-02رقم

به مرحله  سفيدبالک های سن اولپورهتيمار افزایش یافت. 

که غلظت حساس به هر دو حشره کش بود. به طورینسبت 

روز پس از تيمار  5  ،®و ابرون اسپيد ®سيوانتوام پيپي 400

 پوره تلفاتدرصد  6/78±1/2و  3/84±2/6به ترتيب باعث 

                                                           
1 Venom® 
2 Oberon+Requiem® 
3 Exirel® 
4 Pyrifluquinazon® 

در تيمار  پوره تلفاتشدند. در این فاصله زماني درصد 

 (.3)جدول  درصد گزارش شد 9/15شاهد 

با  پوره تلفاتدرصد  نيزنيشکر CP69-1062  در رقم

افزایش غلظت و مدت زمان تيمار افزایش یافت. در این رقم 

و ابرون  ®سيوانتوام پيپي 400غلظت در  تلفاتدرصد 

و  6/65±0/5ترتيب روز پس از تيمار به 5 ،®اسپيد

 تلفاتکه درصد در صورتي ،گزارش شددرصد  7/2±1/52

درصد بود. با توجه به نتایج  5/8±1/2در تيمار شاهد  پوره

 نيشکراین جدول، هر چند مقایسه ميانگين بين دو رقم  

-CP69 در رقم ولي تلفات ایجاد شده .صورت نگرفته است

تواند به باشد، که ميمي IRC99-02 کمتر از رقم 1062

نسبت به   CP69-1062رقم دليل حساسيت بيشتر

 (. 4باشد )جدول   IRC99-02رقم
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 رقم ویرپوره(  50)تعداد در هر تکرار=   Neomaskellia andropogonis سفيدبالک خطای معيار( پوره ±) تلفاتدرصد  -3جدول 

 02-99IRC و ابرون اسپيد ®سيوانتو تيمار با روز پس از 5تا  نيشکر® 
Table 3. The mortality percentage (± SE) of Neomaskellia andropogonis nymphs (No. in each replication= 50 

nymphs) on IRC99-02 variety of sugarcane treated with Sivanto® and Oberon Speed® up to 5 days 

Insecticide    Concentration 

(ppm) 

Time (days) 

1 2 3 4 5 

Control 0 0.4±0.2f 1.4±0.6f 5.2±1.4e 10.0±2.3d 15.9±2.9d 

Sivanto® 20 4.0±0.8ef 8.8±0.9ef 30.4±4.2d 43.3±3.4c 56.8±2.0bc 

 60 7.3±1.0de 15.2±1.3de 32.0±1.6cd 46.2±1.8c 59.2±3.3bc 

 100 10.2±0.3bcd 18.4±1.0bcd 33.8±2.5bcd 49.9±3.9bc 70.7±7.7abc 

 200 11.0±0.8bcd 19.4±1.8bcd 39.1±4.2abcd 53.9±4.3bc 73.3±4.9ab 

 400 17.5±2.0a 29.7±3.2a 53.5±6.0a 71.7±6.4a 84.3±6.2a 

Oberon Speed®    20 8.8±1.2cde 16.5±0.5cde 29.5±1.8d 43.9±4.0c 50.4±4.8c 

 60 10.8±1.8bcd 18.1±2.7bcd 39.2±3.1abcd 53.4±5.0bc 61.9±5.1bc 

 100 11.6±0.5bcd 19.8±1.4bcd 45.5±3.3abc 61.3±4.3abc 64.3±4.8abc 

 200 13.8±1.9abc 24.3±3.0abc 48.0±1.6ab 65.5±3.4ab 76.5±4.3ab 

 400 15.1±1.2ab  25.6±1.6ab 49.1±2.1a 67.0±1.5ab 78.6±2.1ab 

df10, 98; F; P 15.30; 0.000   17.2; 0.000   17.0; 0.000   18.3, 0.000 15.7, 0.000 

Means followed by the same letter on each column are not significantly different using Turkey’s Test at P < 0.05. 

 

 رقم  ویرپوره(  50)تعداد در هر تکرار=  Neomaskellia andropogonis سفيدبالک خطای معيار( پوره ±) تلفاتدرصد  -4جدول 

1062-69CP  و ابرون اسپيد ®سيوانتو تيمار با ازروز پس  5تا نيشکر® 
Table 4. The mortality percentage (± SE) of Neomaskellia andropogonis nymphs (No. in each 

replication= 50 nymphs) on CP69-1062 variety of sugarcane treated with Sivanto® and Oberon 

Speed® up to 5 days 

Insecticide    Concentration  

(ppm) 

Time (days) 

1 2 3 4 5 

Control 0 1.0±0.8e 1.0±0.8d 3.5±1.5c 3.7±1.5d 8.5±2.1e 

Sivanto® 20 6.7±0.9de 13.5±0.9bc 27.8±2.0ab 40.2±1.1abc 52.4±2.4abc 

 60 7.3±0.6de 13.9±2.0bc 30.0±2.6ab 40.6±2.0abc 54.0±2.8abc 

 100 9.8±2.7cd 14.3±3.2bc 31.0±2.6ab 42.7±3.7abc 54.5±2.6abc 

 200 12.8±1.1abcd 21.0±2.6ab 33.4±3.2a 45.4±3.0ab 58.7±4.0ab 

 400 13.0±0.5abcd 23.8±0.8a 38.5±3.3a 49.5±3.8a 65.6±5.0a 

Oberon 

Speed®    

20 11.2±1.9bcd 11.2±1.9c 18.3±2.2b 30.4±2.9c 34.5±3.1d 

 60 12.8±1.6abcd 13.2±1.5bc 26.7±2.9ab 34.6±3.1bc 40.3±3.6cd 

 100 16.3±2.4abc 16.6±2.4abc 33.4±4.9ab 38.9±4.0abc 45.2±4.2bcd 

 200 17.6±1.6ab 17.9±1.6abc 32.7±2.0a 41.2±1.7abc 48.6±1.7bcd 

 400 19.5±0.9a 20.0±1.0ab 34.0±1.1a 45.0±3.5ab 52.1±2.7abc 

df10, 98; F; P 13.91; 0.000  11.26; 0.000   13.45; 0.000   17.50, 0.000 21.82, 0.000 

Means followed by the same letter on each column are not significantly different using Turkey’s Test at P < 0.05. 
تيمار شاهد در  سفيدبالک شفيره پارازیتيسم درصد

های غلظت. درصد بود 3/84±6/2 نيشکر  IRC99-02رقم

، 9/83±6/1به ترتيب باعث  ®ام سيوانتوپيپي 100، و 60، 20

، 20های درصد پارازیتيسم و غلظت 4/77±6/2، و 0/3±3/80

، 2/81±5/3باعث  ®ام ابرون اسپيدپيپي 100، و 60

 شدند که با شاهد درصد پارازیتيسم 6/73±0/1، و 2/2±0/76

به  سفيدبالک شفيره تلفات درصد .ندنداشتتفاوت معني داری 

 (.5)جدول  درصد بود 25دليل پارازیتيسم زیاد همواره کمتر از 

نيز روند مشابهي مشاهده شد )جدول   CP69-1062در رقم

6.) 
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 خطای معيار( شفيره ±) تلفاتو  Eretmocerus delhiensis و  Eretmocerus inaron زنبورهای درصد پارازیتيسم -5جدول 

 ®سيوانتو نيشکر تيمار شده با 99IRC-02 رقم ویرشفيره(  50)تعداد در هر تکرار=  Neomaskellia andropogonis سفيدبالک

 ®و ابرون اسپيد
Table 5. The parasitism percentage of Eretmocerus inaron and Eretmocerus delhiensis wasps and 

mortality percentage (± SE) of Neomaskellia andropogonis pupae nymphs (No. in each replication= 50 

pupae) on IRC99-02 variety of sugarcane treated with Sivanto® and Oberon Speed® 

 

Insecticide    Concentration (ppm) Parasitism (%) Mortality (%) 

Control 0 84.3±2.6a 5.7±2.2f 
Sivanto® 20 83.9±1.6a 9.7±0.8def 
 60 80.3±3.0ab 10.9±1.2def 
 100 77.4±2.6abc 13.5±2.0cdef 
 200 71.1±1.7bcd 19.7±0.6abc 
 400 66.3±3.0cd 22.5±1.2ab 
Oberon Speed®    20 81.2±3.5ab 7.9±2.5ef 
 60 76.0±2.2abc 10.5±0.8def 
 100 73.6±1.0abcd 15.2±1.0bcde 
 200 71.6±1.2bcd 17.1±1.8abc 
 400 64.7±2.9d 24.2±2.8a 
df10, 88; F; P  7.42; 0.000 12.57; 0.000 

Means followed by the same letter on each column are not significantly different using Turkey’s Test at P < 0.05. 

 

 

 

 خطای معيار( شفيره ±) تلفاتو  Eretmocerus delhiensis و  Eretmocerus inaronزنبورهای درصد پارازیتيسم  -6جدول 

 نيشکر تيمار شده با CP69-1062 رقم ویرشفيره(  50)تعداد در هر تکرار=  Neomaskellia andropogonis سفيدبالک

 ®و ابرون اسپيد ®سيوانتو
Table 6. The parasitism percentage of Eretmocerus inaron and Eretmocerus delhiensis wasps and 

mortality percentage (± SE) of Neomaskellia andropogonis pupae (No. in each replication= 50 pupae) on 

CP69-1062 variety of sugarcane treated with Sivanto® and Oberon Speed® 

Insecticide    Concentration (ppm) Parasitism (%) Mortality (%) 

Control 0 85.9±2.9a 4.6±1.4f 
Sivanto® 20 81.3±3.9abc 8.6±2.7ef 
 60 77.9±1.0abcd 13.6±0.7cde 
 100 76.0±1.1bcd 16.9±1.4bcd 
 200 73.0±1.2cd 21.9±2.0ab 
 400 70.2±2.1d 24.6±1.3a 
Oberon Speed®    20 83.6±2.9ab 7.1±0.5ef 
 60 81.0±0.8abc 11.4±1.3def 
 100 79.3±1.9abcd 13.3±1.5cde 
 200 76.5±1.0abcd 16.4±1.3bcd 
 400 71.9±1.4cd 18.5±1.4abc 
df10, 88; F; P  5.46; 0.000  16.70; 0.000 

Means followed by the same letter on each column are not significantly different using Turkey’s Test at P < 

0.05. 
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 زاد محمدی و همکارانکوه هایطبق یافته

(Koohzad-Mohammadi et al., In press) ، ابرون

کش دیگر سميت کمتری روی مرحله نسبت به دو حشره

حشره بالغ، پوره و شفيره سفيدبالک داشت. ولي درصد 

 تر ازسفيدبالک در تيمار ابرون بيشهای پارازیتيسم شفيره

ن دهنده ایمني بيشتر ایها بود که نشانکشسایر حشره

 باشد.ميروی زنبور پارازیتوئيد کش حشره

های متعددی برای کنترل کشهای گذشته حشرهدر سال

 Bhavani) اندسفيدبالک نيشکر مورد استفاده قرار گرفته

and Rao, 2013; Chaudhary and Jaipal, 2006; 

Masih et al., 1990) . مسيح و همکاران(Masih et al., 

 سليشن کش شاملدر پاکستان تاثير سه حشره( 1990

50EC1، ميتاک EC202 و اینکسيت EC603 را عليه گونه

سفيدبالک نيشکر بررسي کردند. از  A. barodensis ی

 3/71باعث  اینکسيت های مورد مطالعهکشبين حشره

درصد کنترل حشرات بالغ سفيدبالک و به طور معني داری 

-بيشترین درجه خلوص شکر شد. در صورتي که حشره

 3/55و  5/67به ترتيب باعث سليشن و ميتاک  هایکش

 درصد کنترل حشرات بالغ سفيدبالک نيشکر شدند.

  (Kunjandia and Patel, 1993)کانجاندیا و پاتل

کش فسفره آلي( و تریازوفوس )حشرهگزارش دادند که 

کش فسفره آلي( و بعد از آن کویينالفوس )حشره

ها کشکش کلره آلي( مؤثرترین حشرهاندوسولفان )حشره

 .Aبالک کش آزمایش شده عليه سفيداز ميان ده حشره

barodensis  در مزارع نيشکر ناوساری گجارات هند

 Vijayaraghavan and) ویجایارغوان و رگوپاتي بودند.

Regupathy, 2006 ) ای در ساپتور مزرعه هایآزمایشدر

های نئونيکوتينوئيدی کشهند، گزارش دادند که حشره

 A. barodensisبالک نيشکر سميت زیادی را عليه سفيد

کش نئونيکوتينوئيدی مورد داشته و از بين سه حشره

ایميداکلوپرید  و دیمتوات ،ترتيب تيامتوکسامآزمایش به

 بالک نيشکر داشتند.سميت بيشتری عليه سفيد

                                                           
1 Celation 50EC 
2 Mitac 20EC 
3 Inexit 60EC 

سميت  (Mann et al., 2012) من و همکاران

بالک سفيد Bاسپيرومسيفن را روی جمعيت حساس بيوتيپ 

مورد  2006و  2005های در سالدر آمریکا  B. tabaciپنبه 

 50LC،  غلظت 2005بررسي قرار دادند. در سال 

، Parrish1ها در مزرعه پوره سفيدبالکاسپيرومسيفن روی 

که در صورتي .گرم ماده مؤثر در ليتر گزارش شدميلي 86/0

اسپيرومسيفن روی  50LC، بيشترین غلظت 2006در سال 

 Hendry3، مربوط به مزرعه B. tabaciبالک پوره سفيد

 گرم ماده مؤثر بر ليتر بود.ميلي 08/2و 

آندهرا  در (Bhavani and Rao, 2013)بهواني و رائو 

مختلف شامل  کشحشرههندوستان اثر چهار  پرادش

ایميداکلوپرید، آزادیراختن، دیمتوات، و ماالتيون را به 

 .A یهای آلوده عليه گونهبا حذف برگ همراهتنهایي و 

barodensis  بررسي کردند. کاربرد ایميداکلوپرید با

متر مربع  10پوره و شفيره در هر  6های آلوده )حذف برگ

ت مزرعه( به طور معني داری بيشترین کاهش را در جمعي

 پوره و شفيره سفيدبالک داشت. 
 ,.Mahalakshmi et al)ماهاالکشمي و همکاران 

های مختلف از جمله اسپيرومسيفن، کشحشره (2015

بوپروفزین، استاميپرید، تریازوفوس، تيامتوکسام، 

ای عليه شرایط مزرعهایميداکلوپرید و تياکلوپرید را در 

-کشبررسي کردند. از بين حشره B. tabaci بالکسفيد

 75های مورد آزمایش، اسپيرومسيفن با ميانگين بيش از 

بالک مؤثرترین ی سفيددرصد کاهش در جمعيت پوره

 (Kharel et al., 2016) خارل و همکاران تيمار بود.

-حشرهای را برای تعيين غلظت مؤثر مزرعه هایآزمایش

های جدید دیافتيورون و اسپيرومسيفن برای مدیریت کش

روی نخود سبز  B. tabaciبالک آفات مکنده مانند سفيد

گرم  312بررسي کردند. دیافتيوتيورون ماده مؤثر با غلظت 

 15بر هکتار و پس از آن اسپيرومسيفن ماده مؤثر با غلظت 

 بودند.ها کشهای این حشرهگرم بر هکتار مؤثرین غلظت

)به غير از اثر  ®و ابرون اسپيد ®نتایج ما نشان داد سيوانتو

روی تخم( به خوبي توانستند مراحل مختلف   ®ابرون اسپيد

زیستي سفيدبالک نيشکر را در شرایط آزمایشگاهي کنترل 

دو حشره کش جدیدی  ®و ابرون اسپيد ®سيوانتوکنند. 
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و سازگار کشي زیادی بوده که دارای پتانسيل حشرههستند 

کش يد مي باشند. کاربرد این دو حشرهبا زنبورهای پارازیتوئ

های مدیریت تلفيقي سفيدبالک نيشکر در تواند در برنامهمي

تلفيق با رهاسازی زنبورهای پارازیتوئيد در مزارع نيشکر 

ای مورد نياز است که هر چند مطالعات مزرعهتوصيه شوند. 

ای روی در شرایط مزرعهها کشتاثير هر یک از این حشره

مراحل مختلف زیستي سفيدبالک نيشکر و عوامل کنترل 

 .بيولوژیک آن بررسي شود

 

 سپاسگزاری

پي )کشت و صنعت نيشکر از جناب آقای دکتر نيک

-برای همکاری ایشان در بخش نمونه واحد سلمان فارسي(

 .برداری از مزارع نيشکر کمال تقدیر و تشکر داریم

همچنين، از معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز 

   شود.برای تامين اعتبار این پایان نامه قدرداني مي
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Abstract  

Sugarcane whitefly, Neomaskellia andropogonis Corbett (Homoptera: Aleyrodidae) is one of the 

important pests of sugarcane fields in Iran. In this study, the efficacy of two new insecticides 

including Sivanto® and Oberon Speed® was evaluated for controlling different life stages of whitefly 

on IRC99-02 and CP69-1062 sugarcane varieties under laboratory conditions. The concentrations of 

20, 60, 100, 200, and 400 ppm of two insecticides were applied using leaf dipping method. The 

highest concentration of Sivanto® (400 ppm) caused 67.9% mortality on whitefly eggs in IRC99-02 

variety; while Oberon Speed® did not show much ovicidal activity. Sivanto® effectively controlled the 

adult’s stage and the highest mortality percentage (90%) was observed at 400 ppm in IRC99-02 

variety of sugarcane. While at the same concentration, Oberon Speed® caused 60 and 70% mortality 

in IRC99-02 and CP69-1062 varieties, respectively. Both insecticides were effectively controlled 

whitefly nymphs and pupae. Our results indicated that both of the insecticides had high toxicity on 

sugarcane whitefly. Also, parasitoid wasps were compatible with the insecticides and applied 

insecticides did not negatively affect their parasitism activity.  

 

Key words: Insecticide, whitefly, control, variety, sugarcane 
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