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  چکيده
از آفات مهم  Trialeurodes vaporariorum، سفيد بالك گلخانه

دنيا ن و ایراگياهان زینتي در انواع سبزیجات و ای نظير محصوالت گلخانه

قابل توجهي، هم از راه تغذیه مستقيم از شيره  اقتصادی مي باشد که خسارت

، پلي فاژ بودن .های گياهي، باعث مي شودویروسگياهي و هم از راه انتقال 

و باروری زیاد، این آفت را در زمره حشرات مستعد  چرخه زندگي کوتاه

، مثل هانئونيکوتينوئيد .کش ها قرار داده استحشرهبه  مقاومتبروز 

 به خاطر سيستميك بودن، از ترکيبات پرایداستامي و ایميداکلوپراید

انجام که  يتحقيقبر اساس نتایج باشند. ميهای کشور گلخانهپرمصرف در 

به  ،(جيرفت ساوه،ورامين، )مناطق مورد مطالعه در سفيد بالك این ، شد

پراید مقاومت پيدا کرده و لذا ترکيبات فوق استاميایميداکلوپراید و 

به منظور مقابله با این مقاومت در این اند. دادهکارایي خود را از دست 

مناطق، ضروری است ضمن توقف استفاده از ترکيبات فوق، استفاده از 

ستفاده ا ها ثبت شده و قابليتسفيدبالكهایي که در کشور برای کشحشره 

شيميایي قرار گيرد. این مدیریت ی عليه این آفت را نيز دارند، در برنامه

 (®برونو، اسپيرومسيفن )ادر هزار( 1/2) آزادیراختين :ترکيبات عبارتند از

در  4) ، پيرتریندر هزار( 51/0) (®، اسپيروتترامات )موونتو(در هزار 4/0)
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فلوپيرادیفوران  ،هزار(در  1/0-51/0)( ®، دینوتفوران )استارکلهزار(

 . و بوپروفزین )یك در هزار( در هزار( 51/0) (®)سيوانتو

 

 : کليدی هایواژه
، مقاومت به حشره Trialeurodes vaporariorum ،گلخانه سفيدبالك

   استامي پرایدکش ها، ایميداکلوپراید، 

 مقدمه
و به منظور بهره برداری بهينه از آب، خاك  يتوجه به محدودیت منابع آب با

 هو سایر منابع، کشت محصوالت گلخانه ای در سال های اخير گسترش یافت

محصوالت گلخانه ای مي باشد.  متبوعو از اولویت های اصلي وزارت 

هم ترین از میکي قرار مي گيرند که سفيد بالك ها  متعدد مورد حمله آفات

مکيدن شيره  طریقها و حشرات کامل از پوره .محسوب مي شود آنها

سبب خسارت ( honeydew)ي باعث ضعف گياه و با ترشح عسلك هاگي

نتز، عسلك عالوه بر کاهش فتوس ترشحد. شونمي ل به محصو و کمي کيفي

های ساپروفيت و انباشته شدن گرد و خاك بستری مناسب برای رشد قارچ

باعث کاهش بازارپسندی فراهم مي آورد که عالوه بر کاهش عملکرد، 

های انتقال بيماری .(Byrne and Bellows, 1991) محصول نيز مي شود

. آیدبه حساب ميسفيد بالك ها ویروسي از دیگر خسارت های قابل توجه 

 :.Hem) (Westwood 1856)سفيد بالك گلخانه با نام علمي 
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Aleyrodidae) Trialeurodes vaporariorum از آفات مهم  یکي

نظير گوجه فرنگي، خيار، بادمجان، کدو، فلفل و  ،محصوالت گلخانه ای

دامنه ميزباني این آفت نيز زیاد  .مي باشدو جهان در ایران  ،گياهان زینتي

خانواده گياهي تغذیه  82مي باشد به طوری که گزارش شده که از گياهان 

یکي از اثرات زیان بار مصرف بي . (Mound and Halsey, 1978) مي کند

آمد و ناکاربه حشره کش ها رویه آفت کش ها، بروز پدیده مقاومت آفات 

ویژگي های زیست شناسي  شدن آفتکش ها روی آفات هدف مي باشد. 

( عددایجاد نسل های مت چرخه زندگي کوتاه ) ،این آفت نظير پلي فاژ بودن

رات مستعد بروز مقاومت به حشره این آفت را در زمره حش ،باروری زیادو 

به عالوه، ارزش اقتصادی زیاد محصوالت گلخانه  .قرار داده است ،کش ها

ای، سبب شده است که بيشتر کشاورزان، برای حفظ محصول خود از گزند 

آفات، متاسفانه دز باالیي از آفت کش ها را مصرف کنند که همگي این 

 کشور ما،در . مي شوندومت، بروز مقا باعث تشدید و تسریع درعوامل 

کنترل  ( برای6جدول متعددی )عليرغم اینکه تاکنون حشره کش های 

 ،6381توصيه شده اند )مسچي یا  ثبت و سفيد بالك ها در مزرعه و گلخانه

)ثبت  وپرایدایميداکلترکيبات نئونيکوتينوئيدی، نظير  (، اما6325نوربخش 

( به خاطر خصوصياتي 6352)ثبت در سال  استامي پراید ( و6355در سال 

مثل سيستميك بودن، از ترکيبات پرمصرف در گلخانه های کشور مي 

گذرد که برای  ميسال  68و  20این دو ترکيب به ترتيب  ثبتباشند. از 
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اتي یك پروژه تحقيق. نتایج بروز مقاومت، زماني کافي به حساب مي آید

ورامين، )مناطق مورد مطالعه در  فتاین آکه نشان داد  (6328)مصلي نژاد 

ین ا در نتيجه،و  بروز دادهمقاومت  دو ترکيب فوق(، به و جيرفت ساوه

ش حشره کدر این دستورالعمل  ترکيبات کارایي خود را از دست داده اند.

 . مي شوند ارائه يتیریمد یراهکارهاه و معرفي شد های جایگزین

  
 

 
 ,.Malumphy et al) منبع(. Trialeurodes vaporariorum)يره سفيد بالك گلخانه شف -6شکل  

2015) 
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)طرز قرار گرفتن بالها در  Trialeurodes vaporariorum  حشره بالغ( 2شکل 

  (. CABI 2018. شکل از )است( این گونه نسبت به بدن، موازی

 مدیریت مقاومت دستورالعمل

باید آنرا مدیریت کرد  وقتي مقاومت در مزرعه، باغ و یا گلخانه رخ داد،

یعني با آن مقابله کرد. به طور کلي مدیریت مقاومت بر پایه مدیریت تلفيقي 

که تلفيقي از و جزئي از آن محسوب مي شود ( استوار بوده IPMآفات )

 . اما در خصوصاستسازگار در قالب یك نگرش بوم شناختي روش های 

ت عدم استفاده از ترکيباتي اساستفاده از حشره کش ها، اولين اقدام عملي، 

که آفت به آنها مقاوم شده و همين طور سایر ترکيباتي که نحوه عمل مشابه 

دارند. با این کار فشار حشره کش ها، از روی جمعيت آفت برداشته خواهد 

ای که مي توان ارائه داد، عدم استفاده از توصيهبنابراین اولين  شد.

هم مدر این مناطق عليه آفت مي باشد. اما  ایميداکلوپراید و استامي پراید
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 حشره کش هایگيرد این است که چه ميسوالي که در ذهن، شکل  ترین

 جایگزیني، قابل استفاده هستند.

 معرفي ترکيبات جایگزین:

، مقاومت سفيدبالك گلخانه به (6328 )مصلي نژاد هطي پژوهش انجام شد

ایميداکلوپراید و استامي پراید و درگير بودن آنزیم های مونواکسيژناز به 

عنوان مکانيسم مقاومت، ثابت شد. با توجه به این نتایج و همين طور 

ترکيبات جایگزیني که قابليت استفاده عليه جمعيت   جهاني،گزارش های 

 تامي پراید را دارند معرفي مي شوند. های مقاوم به ایميداکلوپراید و اس

يباتي که ترک، الزم است نگاهي به در خصوص معرفي ترکيبات جایگزین

يندازیم نگاهي ب در کشور ثبت شده اند،سفيد بالك ها به طور رسمي برای 

(. چون ترکيبي که اختصاصا برای سفيد بالك گلخانه، ثبت شده 6)جدول 

 ش های ثبت ترکيبات جدید، رویباشد، وجود ندارد و بيشتر آزمای

(Gennadius)  Bemisia tabaci  انجام شده است، بنابراین ناچار هستيم که

 B. tabaciبرای مدیریت مقاومت این آفت، به ترکيبات ثبت شده روی 
  شویم.متمرکز 

یکي از نکات مهمي که در هنگام توصيه ترکيبات جایگزین، بایستي به آن 

( است. مقاومت cross-resistanceمقاومت تقاطعي )دقت شود، توجه به 

است که یك حشره مقاوم، به یك ترکيب  موقعي"تقاطعي عبارتست از 

ه، این پدید". با آن روبرو نشده نيز مقاومت بروز مي دهد جدید که قبالً
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ي کند. م دامنه ترکيبات موثر قابل استفاده برای مدیریت آفت را محدود

قاومت از نوع متابوليك )با دخالت آنزیم ها( هست، مثال، وقتي مکانيسم م

کار بسيار مشکل خواهد بود. چون آنزیم های غيراختصاصي، مثل 

CYP450  مي توانند انواع ترکيبات را تجزیه کنند. مثال، مقاومت تقاطعي

نيست و این فقط یك مثال  6بين ایميداکلوپراید و پي متروزین )در جدول 

 گزارش شده است B. tabaciو هم در  T. vaporariorumاست( هم در 

(Karatolos et al., 2010) بنابراین، حشره کش پي متروزین، برای استفاده .

 عليه سفيدبالك مقاوم به ایميداکلوپراید، توصيه نمي شوند. 

 : 6و اما سایر حشره کش های جدول 
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 هيعل کشور در شده ثبت یها کش حشره فهرست نیدتریجد: 6 شماره جدول

 IRACهمراه با نحوه عمل آنها بر اساس طبقه بندی  ها بالك ديسف

 نحوه عمل )ایراك( فرموالسيونو نام حشره کش )نام تجاری( 
 - SC24.7% تیامتوکسام+المبداسی هالوترین )افوریا(

 - SC18.5%تیامتوکسام+آبامکتین )آگریفلکس( 

 - OD11%تیاکلوپراید+دلتامترین )پروتئوس( 

 نامشخص EC0.15%  آزادیراختین )نیمارین(

بازدارنده سنتز چربی  SC24%برون( واسپیرومسیفن )ا

 SC10%  اسپیروتترامات )موونتو( ایراک( 32)گروه 

تنظيم کننده کانال سدیم  EC5% پيرترین )پایرتروم(

 ایراك(  3)گروه 

تنظيم کننده های رقابتي  SG 20%  دینوتفوران )استارکل(

نيکوتيني گيرنده های 

 4استيل کولين )گروه 

 ایراك(

 SL 20% فلوپیرادیفوران )سیوانتو(

 SC24% تیامتوکسام )مموری(

بازدارنده سنتز کیتین،  SC40% بوپروفزین )آپالود(

 یراک( 11)گروه  1نوع 

شبه هورمون جوانی  EC10% پایری پروکسی فن)آدمیرال(

 ایراک( 7)گروه 
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بازدارنده آنزیم کلین  EC50%     دی کلرووس)ددواپ(

 ایراک( 1استراز )گروه 

 

آزادیراختين: مقاومت تقاطعي بين این ترکيب و ایميداکلوپراید  -

و استامي پراید، تاکنون در سفيدبالك ها گزارش نشده و لذا این 

 ترکيب مي تواند توصيه شود.

اسپيرومسيفن و اسپيروتترامات هر دو نحوه عمل مشابهي دارند )جدول  -

( و تاکنون مقاومت متابوليك برای آنها گزارش نشده است. مکانيسم 6

 .Bو هم در  T. vaporariorumهم در مقاومت به این دو ترکيب، 

tabaci  غيرحساس شدن نقطه هدف گزارش شده است. بنابراین این ،

ت توصيه را دارند. این دو ترکيب مخصوصا برای دو حشره کش، قابلي

بالغ نيز  رهحشمراحل نابالغ سفيدبالك ها، بسيار موثر هستند ولي روی 

روی باروری ماده ها، تاثير گذار بوده و در نتيجه، باعث کاهش 

جمعيت آفت مي شوند. ضمنا سميت این دو ترکيب برای دشمنان 

 . طبيعي آفت و حشرات گرده افشان، کم است

پيرترین: مقاومت تقاطعي بين این ترکيب و ایميداکلوپراید و  -

استامي پراید، تاکنون در سفيدبالك ها گزارش نشده و لذا این 

 ترکيب مي تواند توصيه شود.
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دینوتفوران )استارکل(: این حشره کش اگرچه با ایميداکلوپراید  -

و استامي پراید در یك گروه قرار داشته و نحوه عمل مشابهي 

دارند، اما به دليل تفاوت ساختماني دینوتفوران با دو ترکيب 

دیگر، نوع مقاومت متابوليکي آن با دو ترکيب دیگر متفاوت 

ي بين دینوتفوران و دو بوده و به همين دليل مقاومت تقاطع

ترکيب در سفيدبالك ها، گزارش نشده است و لذا دینوتفوران، 

 جایگزین استفاده شود.   کشحشرهمي تواند به عنوان 

)سيوانتو(: فلوپيرادیفوران نيز از دیگر ترکيبات  فلوپيرادیفوران -

جدید با نحوه عمل مشابه ترکيبات نئونيکوتينوئيدی است که به 

( قرار 4Dبودن ساختمان شيميایي، در زیرگروه )دليل متفاوت 

و تاکنون مقاومت تقاطعي بين این ترکيب و دو ترکيب  دارد

 ,.Nauen et al) دیگر در سفيدبالك ها، گزارش نشده است

 . بنابراین این ترکيب نيز مي تواند توصيه شود. (2015

 این ترکيب با ایميداکلوپراید و استامي پراید، در :تيامتوکسام -

یك زیر گروه قرار دارند و به دليل اینکه در بميزیا، مقاومت 

 (Prabhaker et al., 2005)تقاطعي بين آنها گزارش شده است 

 قابل توصيه نمي باشد. بنابراین 

: این ترکیب به دلیل عدم وجود مقاومت تقاطعی بوپروفزین -

با توجه به اینکه روی مراحل نابالغ تاثیر قابل توصیه است. 
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زمان صحیح سمپاشی که بتواند این رعایت ، بنابراین دارد

  مراحل زیستی را مورد هدف قرار دهد، مورد تاکید است.

، گزارش شده است که در کشاین حشرهدر خصوص پایری پروکسي فن: 

آنزیم ن ژمقاومت به علت بيان بيش از حد  ، مکانيسمسفيد بالك گلخانه

. در بميزیا  Karatolos et al., 2012b))مي باشد  P450های سيتوکروم 

نيز مقاومت به پایری پروکسي فن، از نوع متابوليك و با دخالت آنزیم های 

بنابراین با توجه  (Ma et al., 2010)اکسيژناز، گزارش شده استمونو

 احتمال مقاومت تقاطعي، این ترکيب نيز توصيه نمي شود. 

دی کلرووس: در سفيدبالك ها، احتمال وقوع مقاومت تقاطعي  -

پراید با ترکيبات ارگانوفسفره استاميبين ایميداکلوپراید و 

)متاميدوفوس و کلرپيریفوس(، هست و لذا این ترکيب توصيه 

 نمي شود. 

نکته دیگر که در خصوص مدیریت مقاومت بایستي رعایت شود، پایش 

(monitoring ادامه دار و مرتب آفت ) است، به طوری که این موضوع یکي

برای انجام پایش مي شود.از اصول مهم مدیریت مقاومت آفات، قلمداد مي 

و یا روش  (6323توان از روش سنتي زیست سنجي )حسيني نوه و قدمياری 

بنابراین ( استفاده کرد. Karatolos et al., 2011های پيشرفته مولکولي )

رای اینکه برآورد قابل اعتمادی از وضعيت حساسيت آفت به حشره کش ب

 جام شود.انبه طور منظم  پایشها، داشته باشيم، باید 
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 هایکشحشرهارائه شده، فني و علمي بنابر این با توجه به توضيحات 

ا این آفت را ي بئجایگزیني که قابليت استفاده در برنامه های مبارزه شيميا

 :دارند، به شرح زیر مي باشند

فرموالسيون های مختلفي از این ماده موثره با نام  :آزادیراختين -6

. مثال فرموالسيون های تجاری مختلف، در بازار موجود است

EC 0.15% در هزار  1/2با دز مصرف  ®با نام تجاری نيمارین

 سفيد بالك گلخانه قابل توصيه است.  برای

 در هزار 4/0 :(®برونو)ا SC24%اسپيرومسيفن  -2

 در هزار 51/0 :(®)موونتوSC10% اسپيروتترامات  -3

فرموالسيون های مختلفي از این ماده موثره با نام های  :پيرترین -4

 EC 5%فرموالسيون مثال  .تجاری مختلف، در بازار موجود است

در هزار برای سفيد بالك  4با دز مصرف پایرتروم با نام تجاری 

 گلخانه قابل توصيه است. 

 در هزار 1/0 :(®)استارکل SG20%دینوتفوران  -1

 در هزار 51/0 :(®)سيوانتو SL20%فلوپيرادیفوران  -1

: این حشره کش با دز (®(، )آپالودSC40%بوپروفزین ) -5

 Bemisia)ليتر در هکتار برای سفيد بالك پنبه  21/6مصرف 

tabaci ) برای یك در هزار دز مصرف  باثبت شده است و

 . قابل توصيه استسفيد بالك گلخانه 
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ي یدیریت مقاومت، تناوب استفاده از حشره کش هاقدم بعدی در م

و عدم تکيه محض به یك ترکيب  است که نحوه عمل متفاوت دارند

مي باشد که بایستي به صورت یك اصل مهم در برنامه های خاص 

 مبارزه شيميایي در نظر گرفته شود.  
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Abstract 
 

The greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum, is one of 

the major pests of vegetables and ornamental crops in 

greenhouses throughout the world, causing heavy economic 

losses due to direct plant damage and transmission of plant 

viruses. Biological characteristics, such as polyphagous nature, 

short life cycle and high rate of reproduction, has caused this 

pest as one of the potential pest to develop resistance to 

insecticides. As a consequence, resistance to many insecticides 

has reported throughout the world. Neonicotinoid insecticides, 

such as imidacloprid and acetamiprid are one of the high 

consumption compounds in greenhouses of Iran, due to systemic 

properties. The results of a research mentioned in the front page, 

indicated that greenhouse whitefly populations from Varamin, 

Saveh and Jiroft have developed high resistance to Imidacloprid 

and acetamiprid and as a consequence, those products have lost 

their efficacy. As a resistance management tactic, it is 

recommended that avoid the use of imidacloprid and 

acetamiprid, instead other potential compounds, such as 1) 

Azadirachtin, 2) spirotetramat, 3) spiromesifen, 4) pyrethrin, 5) 

dinotefuran and 6) flupyradifurone can be used. The results of 
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this project, can help in optimization of pesticides use against 

this pest.  

 

Key words: greenhouse whitefly, insecticide resistance, 

imidacloprid, acetamiprid  
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