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 چکیده
کهه سهاهنه   یهران بهوده   و ا یها از آفات مهم گلخانهه در دن  یکی Trialeurodes vaporariorum Westwoodبالک گلخانه  دیسف

در هزار( فرموهسیون مایونز و  2درصد ) 01تأثیر غلظت کشنده  یق،تحق ین. در اکند یوارد م یبر محصوهت کشاورز یخسارت هنگفت
گلخانهه در شهرایآ آزمایشهگاهی     بالکدیسفجدول زندگی  برگ روی پارامترهای ورکردن غوطه( به روش ECشونده غلیظ ) ونامولسی

های گذاشته شده مربوط بهه   های سن دوم سفیدبالک انجام شد. کمترین میانگین تعداد تخم مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش روی پوره
عهدد تخهم(    32/29و  11/41و شاهد به ترتیه  )   ECتخم( بود که این مقدار از فرموهسیون  عدد 22/33تیمار فرموهسیون مایونز ) 

یکسان و در مقایسه با  تیمار شاهد به ترتی  برابر  EC( در تیمار هر دو فرموهسیون مایونز و rmکمتر بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت )
بر  119/1ی تیمار شده با هر دو فرموهسیون ها پوره( در λافزایش جمعیت ) آمد. مقدار نرخ متناهی دستبر روز به  110/1و  110/1با 

( در سهفیدبالک تیمهار شهده بها     R0) دمثلیتولبر روز محاسبه شد. هم چنین نرخ خالص  111/1ی کمتر از شاهد دار یمعنروز به طور 
 29/21ی کمتهر از تیمهار شهاهد    دار یمعنبود که به طور ی هر ماده ازا بهتخم  03/2و  42/2به ترتی  برابر با EC فرموهسیون مایونز و 

روز و  EC21/34 ی فرموهسیون مارهایت( به ترتی  در Tی هر ماده محاسبه گردید. بیشترین و کمترین مقدار زمان یک نسل )ازا بهتخم 
ی جمعیت سفیدبالک دمثلیتولوان ی مطالعه حاضر هر دو فرموهسیون از طریق کاهش تها افتهی بر اساسروز مشاهده شد.  12/31شاهد 

 توانند در کنترل این آفت اثرگذار باشند.   گلخانه می

 .ی، سن دوم پورگیسنج ستیزنرخ ذاتی افزایش جمعیت، روغن معدنی،  :کلیدی هایهواژ
 

Effect of mayonnaise and emulsifiable concentrate formulations on population 

dynamic of greanhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum) 

Bahareh Shahmohammadi Heidari
1
, Hossein Allahyari

2
, Khalil Talebi-jahromi

2 

1. Ph.D. student, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, 

University of Tehran, Karaj, Iran 
2. *Corresponding Author: Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University 

of Tehran, Karaj, Iran (Received: Mar, 14, 2022- Accepted:  Jun, 1, 2022) 
 

ABSTRACT 
The greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood, is one of the most important pests in the 

world and Iran, which causes great damage to agricultural products annually. In this study, the effect of 

50% lethal concentration (LC50) of mayonnaise and emulsifiable concentrate (EC) formulation (50 ml/lit) 

on life-table parameters of greenhouse whitefly was investigated using leaf-deaping method under 

laboratory conditions. The experiment was performed on second nymphs instar. The lowest number of 

eggs was related to mayonnaise treatment (38.92 eggs) which was less than EC (40.16 eggs) and control 

(97.39 eggs) treatment. The intrinsic rate of increase reduction (rm) of oil treatment showed the effect of 

oil on pest population dynamic.The intrinsic rate of increase of both formulations and control were 0.065 

d-1 and 0.105 d-1, respectively. The finite rate of increase (λ) was also significantly lower for whitefly 

treated with oil 1.067 d-1 than whitefly in control 1.111 d-1. Furthermore, the net reproductive rate (R0) 

was 9.49 and 9.53 nymphs/female for mayonnaise and EC formulations which was less than control 26.97 

nymphs/female, respectively. The highest generation time (T) was observed in EC oil .formulation with 

34.26 d-1 and the lowest was recorded in control treatment with 31.12 d-1, respectively. According to the 

results of this study, EC and mayonnaise formulations can reduce reproductive capacity of greenhouse 

whitefly population. 
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 مقدمه

به طور عمومی پذیرفته شده است  هته یتا متاده بتا      

توانتد میتزان هشتید ی     فرموالسیون های مختلف، می

متفاوتی روی یا موجود زنتده ایاتاد هیتد. بته طتور      

های معیتی در دو فرموالستیون متایونز و     معمول روغن

( آماده و بته بتازار عر ته    ECامولسیون شونده غلیظ )

رموالستیون دو  نیتدان   می شوند. در ایتران هتاربرد ف  

ها وجتود   باشد. معانی مختلفی از امولسیون مرسو  نمی

دارد، اما به طور هلی امولسیون یا سیستت  دو فتاز از   

مخلوط مایعات غیر قابل امتزاج با پایتداری هت  است .    

ی یا فتاز بزر تتر از     معموال قطره های تشکیل دهیده

هتا   (. امولستیون Becher, 1957میکرون هستتید )  1/4

براساس فاز داخلی یا پراهیده و  محیط پراهید ی، بتر  

( یتا متایونز و   o/wدو نوع فرموالسیون روغتن در آ  ) 

شتتوند. در  تقستتی  متتی EC( یتتا w/oآ  در روغتتن )

فرموالستتیون متتایونز، فتتاز داخلتتی روغتتن و محتتیط    

فتاز داخلتی آ  و    ECپراهید ی آ  و در فرموالسیون 

ویژ تتی و  محتتیط پراهیتتد ی روغتتن استت . تعیتتین  

هتتا ستتخ  بتتوده و بستتته بتته   خصوصتتیات امولستتیون

های فتاز داخلتی و محتیط پراهیتد ی متفتاوت       ویژ ی

ها  (. پایداری امولسیونLynch & Griffin, 1974اس  )

هتا امکتان پتذیر است . قستم        هییتده  به وسیله حتل 

هییده با فاز داخلی و قسم  آبدوس   دوس  حل نربی

و پوششتی را اطترا    یا محیط پراهید ی، ترهیب شده 

فاز پراهیده تشکیل داده و مانع از جدا شدن این فاز از 

هتا    ردند. عد  پایداری امولسیون محیط پراهید ی می

اشاره به میعقد شدن فاز داخلی یا پراهیتده در شترایط   

نرمال انبارداری و جدا شدن فازهتا از همتدی ر یتا بته     

ایتن  اصطالح شکسته شدن فاز روغیتی را دارد. میتزان   

هییتده، انتدازه    شکسته شتدن، بته نتوع و غلحت  حتل     

قطرات فاز پراهیتده، ویستکوزیته امولستیون و شترایط     

آ  سخ  به عیوان یتا  حمل و نقل و انبارداری دارد. 

فتتاهتور بتترای تشتتخیا پایتتداری ترهیتتب امولستتیونی 

ها و فلزهتای   های هلسی  به خوبی نما باشد. نما می

بدیل حال  مایونزی به تثبی  هییده و دو ظرفیتی با ت

EC    ردنتتد  ، ستتبب هتتاهی پایتتداری ترهیتتب متتی 

(Corran1943; Kinoshita et al,1955  هر نید ایتن .)

دو فرموالستتیون در دنیتتا شتتیاخته شتتده هستتتید امتتا  

های نانیزی برای مقایسه هتارایی آنهتا اناتا      پژوهی

شده است . بترای ایتن میحتور  یتاه خیتار و یکتی از        

عیی سفیدبالا مورد توجته قترار   مهمترین آفات آن ، ی

( یکتتی از .Cucumis sativus L رفتت .  یتتاه خیتتار )

های مه  و اقتصتادی بتوده هته در طتول ستال       سبزی

مصتتر  ختتوراهی دارد. ایتتن  یتتاه بتته دلیتتل وجتتود   

نیین شدت رنگ  های ظریف در پش  برگ و ه  هرک

متفاوت برگ بسته به رق ، سبب جلب آفتات از جملته   

(. Deka et al, 2011 ردنتتد ) ستتفیدبالا هتتا متتی 

( Trialeurodes vaporariorumستتفیدبالا  لخانتته )

یکی از آفات مهت  خیتار بتوده هته بتا مکیتدن شتیره        

هتای ویروستی     یاهی، تولید عسلا و انتقتال بیمتاری  

شتود   سبب هاهی همی و هیفی تولیتد محصتول متی   

(Lahiri et al, 2022 شواهد . )ی خوب به شده یآور جمع

ها در تما  طتول ستال در    هه سفیدبالا هدد یمنشان 

هیترل  (.Subba et al., 2017هستید )  فعالها   لخانه

این آف  عمدتا بر استفاده از ستمو  شتیمیایی استتوار    

اس ، اما به دلیل مقتاو  شتدن ایتن آفت  نستب  بته       

های رایج موجود در بازار و اثرات سوء ستمو    هی آف 

هتای    زیر روششیمیایی بر موجودات غیتر هتد ، نتا   

هتا متورد توجته است .      برای هیترل سفیدبالا  تر ایمن

های معدنی و  یکی از روش های ایمن، استفاده از روغن

دهیتد    یاهی اس . تحقیقات اخیر به خوبی نشان متی 

هتتای معتتدنی در هیتتترل مراحتتل مختلتتف  هتته روغتتن

 & Chaubeyستتفیدبالا  لخانتته متتتثر هستتتید )  

Andrew, 2015; Buxton &Eclark, 1994  عملکترد .)

از طریق برخورد تماسی با ستط  بتدن    عمدتاً ها روغن

الیته هوتیکتولی پوست  و بستتن      بتردن   نیب ازآف  و 

با انحالل الیته   نیهمچیروغن  .باشد یممیافذ تیفسی 

 لهیوست  بته هته حشتره    شود یممومی جلد حشره باعث 

ی  هیت الها  نیروی هشی سطحی آ   رفتار شود. روغن

 زمتان  مدتو بعد از  سلولی را حل هرده خلیلیپیدی دا

ی داخلتی  هتا  ستلول زیادی سبب سوراخ شدن ساختار 

 یتتابیارز یبتترا .(Taverner et al, 2001) دنتت رد یمتت

بررسی  لا،دبایسفها روی مراحل رشدی  روغن ییهارا

 یت  دارد و قابل یت  اهم یارآن بست  پارامترهای زیستتی 
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 Stark et)شتود  یمی  از این طریق محاسبه رشد جمع

al., 2007.)    هتای معتدنی روی    به طتورهلی اثتر روغتن

مرگ ومیر مراحل مختلف سفیدبالا توسط محققتین  

 van Lenteren &Woest, 1988; Prabhakerمختلف )

et al., 1998; de Almeida Marques, 2014  بررسی )

شده ولی همتر به عملکرد آن روی پارامترهای زیستی 

ین بته تفتاوت عملکترد دو    نیت  سفیدبالا  لخانه و ه 

و مقایستتته ایتتتن دو  EC فرموالستتتیون متتتایونز و  

فرموالسیون با ه  پرداخته شتده است . از ایتن رو در    

تحقیق حا ر به بررسی عملکرد دو فرموالستیون کهتر   

شتتده روی پارامترهتتای زیستتتی ستتفیدبالا  لخانتته و 

 مقایسه این دو ترهیب با یکدی ر پرداخته شد.

 

 ها مواد و روش

 رش گیاه و حشرات مورد بررسیپرو

بذور  یاه خیار رق  )ب  آلفا محصول شتره  پروستید   

هلید( در خاهی متشکل از پرلی ، هوهوپی  به نستب   

هاشته شدند. از این  یاهتان پتا از نهتار بر تی      1:1

استتفاده شتد. هلیتی     بالتا  دیستف برای تشکیل هلیی 

ی هتا  در  لخانته ی آلتوده خیتار   هتا  بوتته از  بالا دیسف

ی  ردید. بعد از شیاسایی آور جمعیطقه هشت رد هرج م

ی تعبیته شتده   هتا  قفتا ، مراحل بالغ در موردنحر ونه 

 متتر  یستانت ( 04×34×04برای پرورش آف  بته ابعتاد )  

 عرض( رهاسازی شدند.  ×طول ×)ارتفاع

 

 مورداستفاده فرموالسیون

درصد  14درصد آ ،  11فرموالسیون مایونز از ترهیب 

درصتد   1جته تقطیتر مشتخا همتراه بتا      پارافین با در

درصتتد  53از ترهیتتب  ECهییتتده و فرموالستتیون  حتتل

هییتده   هییتده تهیته شتد. حتل     درصد حتل  3پارافین و 

فرموالستتیون متتایونز از شتتره   یتتاه و حتتل هییتتده   

پزشکی هشور  از موسسه تحقیقات  یاه ECفرموالسیون 

 344و  144های رتهیه  ردید. برای فرموله هردن از بش

هتتای متفتتاوت و  هتتایی در انتتدازه لیتتتری، م یتت  لتتیمی

و از  ECدست اه همزن م یتی برای تهیه فرموالستیون  

دور در دقیقته(   5444دست اه همزن برقتی دور بتاال )   

بتتترای تهیتتته فرموالستتتیون متتتایونز استتتتفاده شتتتد  

(Shahmohammadi, 2018.) 

 

هییام مییایونز و  تعییییپ پاییی ارم فرموالسیییون

 ظشون ه غلی امولسیون

پتی پتی ا  بتا     501ابتدا آ  سخ  با درجته ستختی   

 تر    155/4 ر  هلرور هلسی  و  540/4ا افه هردن 

هلرور مییتزی  تهیته هترده و در یتا ظتر  دربستته       

متر مکعتب آ  ستخ     سانتی 13ن هداری شد. مقدار 

متر ریخته  سانتی 134استاندارد را در یا بشر با حا  

اد رساندی . با یتا   ر درجه سانتی 54و دمای آن را به 

لیتتر از امولستیون متورد آزمتایی را در      میلی 3پیپ ، 

وسط ظر  ریخته و به همتا همتزن آن را دو دقیقته    

متتر آ    ستانتی  13همزده تا یکیواخ   تردد. حتدود   

سخ  به ترهیب ا افه هرده و یا دقیقه همزده شتد.  

متر مکعبی ریخته و  سانتی 144محلول را در یا مزور 

ش   ردید. پا از یتا ستاع  محلتول در    زمان یاددا

روشیایی مالححه شد. در صورت تشکیل رستو  هتدر   

نیتین ایاتاد متایع هتر  مانیتد در       در هف مزور و ه 

متتر، امولستیون    میلتی  0سط  به  تخام  بیشتتر از   

ایتن آزمتایی در سته تکترار      .ناپایدار محسو   ردیتد 

 (.Pons et al, 1995اناا  شد )

 

بیر سیپ    ECون مایونز و ی فرموالسیسنج ستیز

 گلخانه بالک  یسفدوم پورگی 

با توجه به نتایج تحقیقات قبلی در بتین مراحتل نابتالغ    

ستتفیدبالا  لخانتته، ستتن اول و دو  پتتور ی مرحلتته   

 ,Shahmohammadiحساس آف  تشخیا داده شتد ) 

( هه به دلیل ثاب  بودن سن دو  پور ی در پش  2018

های زیس    آزماییبرگ از این مرحله سیی برای اناا

 ,.Chahill et al) بترگ ورستازی   سیای به روش غوطه

( استفاده شد. در این آزمون تعتداد پتیج غلحت     1996

 فرموالسیون مایونز مشخا شده در آزمون مقدماتی از

، EC (1/4 ،0/4( درصتتتد و 40/4، 1/4، 5/4، 0/4، 3/1)

( درصد تهیه و یتا تیمتار شتاهد نیتز     41/4، 1/4، 1/4

ها در نحر  رفته شد. بتدین   طر( در این آزمایی)آ  مق

متتر از   ستانتی  3/1قطر های بر ی به  ترتیب هه دیسا

ها با ماژیا آبی  های خیار تهیه و دور جمعی  پوره برگ
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 ذاری شد. در هر برگ بسته به  غیر پاک شونده عالم 

عدد پوره ه  سن در نحر  رفتته   13آزمایی مورد نحر 

ثانیته در   0ی بته متدت   هتای بر ت   شد. ستپا دیستا  

های تهیه شده فرو برده شدند و در معرض هتوا   محلول

 04ها درون پتری دیی و سط  پشتی برگ خشا شده

( قترار  w/v% )3/1متری، روی بستری از ژل آ تار   میلی

ها به درون انکوباتور با شرایط دمتایی   داده شدند. پتری

% بتا  03±14 راد، رطوبت  نستبی    درجه سانتی 1±13

ستتاع  تتتاریکی  1ستتاع  روشتتیایی و  10نتتوری  دوره

ستاع  بترای    01میتقل شتدند. میتزان تلفتات بعتد از     

ها ثب  شد. بعد از این مدت پوره هایی هه خشتا   پوره

های  شده و رنگ بدنشان عوض شده بود، به عیوان پوره

 مرده تلقی شدند.

 

بییر پارامترهییام  ECاثییر فرموالسیییون مییایونز و 

 نه گلخا بالک  یسفزیستی 

ی رو از شده یآور جمعی ها بالا دیسفبرای این میحور 

خیار به مدت پیج دقیقه داخل فریزر قرار  رفته تا بتی  

سن در  جف  سفیدبالا بالغ ه  13حا شوند. سپا 

 1و ارتفتاع   3قطتر  بته   شتکل  یا رهیت دای ها قفاداخل 

تعبیه شده پش  برگ رهاسازی شده و پتا   متر یسانت

رات بالغ از داخل قفا حذ  ساع ، حش 10از  ذش  

شدند. اندازه بدن حشرات متاده از حشترات نتر بزر تتر     

 10بوده و از این طریق تشخیا داده شدند. دو برگ از 

بتتا بررستتی .  لتتدان در ایتتن آزمتتایی استتتفاده شتتد 

، روی ها برگی  ذاشته شده در پش  ها تخ ی ها دسته

با ستوزن حتذ     ها تخ تخ  انتخا  و بقیه  3هر برگ 

هر تکترار در هتر    یعدد تخ  برا 104با  ییآزمادند. ش

تا ظهور پوره سن دو  هر  ها تخ سپا آغاز شد.  ماریت

بتا   ها پورهروز مورد بازدید قرار  رفتید در مرحله بعدی 

بتترای  آمتتده دستت  بتتهغلحتت  هشتتیده پیاتتاه درصتتد  

در هتزار(    1در آزمایی قبل ) ECفرموالسیون مایونز و 

ظهور حشره بتالغ   و تامار  ردیده ی تیور غوطهبه روش 

مورد بررسی قرار  رفتید.  فتیی اس  هه برای یکسان 

بودن شرایط آزمایی جه  مقایسه پارامترهای زیستی 

ستتفیدبالا بتتا تیمتتار ستتن دو  پتتور ی بتترای هتتر دو  

فرموالسیون به دلیل معیی دار نبودن نتیاته آزمتایی   

بتالغ،   قبل دز یکسان استفاده شد. بعد از ظهور مراحتل 

ی بترای بررستی   ا جدا انته ی بر تی  هتا  قفتا به درون 

پارامترهای جدول زند ی میتقل  ردیدنتد. در صتورت   

مرگ حشره نر، یا نر جدیتد بته داختل قفتا بر تی      

ا افه شتد و در صتورت مترگ حشتره متاده، آزمتایی       

 تلقی  ردید. افتهی انیپا

 

 ها دادهآمارم  آنالیز

ستاع (،   01) متدت  هوتتاه در  در آزمون تعیین سمی 

 بالتا  دیستف ی هتا  پتوره  ریت وم مرگ -  ر رسیون غلح

 افتزار  نتر   از لخانه از طریق آنالیز پروبی  بتا استتفاده   

Polo-Plus   ارزیتتابی شتتد. بتترای محاستتبه پارامترهتتای

-TWOSEXآمتتاری ) افتتزار نتتر جتتدول زنتتد ی از  

MSChart ( استفاده شتد )Chi, 2020    عتالوه بتر ایتن .)

بتا   مختلتف رای پارامترهتای  محاسبه مقتادیر هتاک  بت   

و بتا تکترار پارامترهتا بته     1استتر   بوتاستفاده از روش 

تکرار و مقایسه آماری آنهتا بتا آزمتون     144444تعداد 

درصد  53ی اطمییان  بوت استر  جف  شده در فاصله

محاستتبه شتتد. تازیتته واریتتانا در قالتتب طتترح هتتامال 

 درLSD ها بتا آزمتون    تصادفی اجرا و مقایسه میان ین

 Spss 22.0 (2021)درصد و با هما نر  افتزار   3سط  

رست    Excel (2016)محاسبه و نمودارها بتا نتر  افتزار    

 شدند. 

 

 نتایج

در  ECهام میایونز و   تعییپ پای ارم فرموالسیون

 آب سخت 

میتتزان پایتتداری هتتر دو فرموالستتیون روغیتتی در آ    

( نشتان داده شتده   1پی پی ا  در )شتکل   501سخ  

 ونه رسوبی  مشاهدات در هر سه تکرار هیچ اس . طبق

در انتهای ظر  محلول تشکیل نشده و الیه هر  مانید 

میلتتی متتتر )  0در ستتط  محلتتول  تتخامتی همتتتر از 

 ( به دس  آمد. 1دار شده در شکل  نشان

                                                                               
1.Bootstrap 
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 متر( میلی 0ر از ی هر  مانید سط  مایع همت در آ  سخ  )الیه ECتعیین پایداری فرموالسیون مایونز و  -1شکل 

Figure1. Determining the stability of mayonnaise and EC formulations in hard water  ) cream layer of 

liquid serface less than 4 mm. 

 

روم سپ  ECاثر کشن گی فرموالسیون مایونز و 

 دوم پورگی سفی بالک گلخانه

 ترتیب به ECدو فرموالسیون مایونز و  LC50مقادیر 

میلی لیتر بر لیتر روی سن دو  پور ی در  3/1و  1/1

( نشان داده شده اس . بین مقادیر به دس  1)جدول 

درصد برای هر دو فرموالسیون  53آمده با اطمییان 

داری مشاهده نشد  روی سن دو  پور ی تفاوت معیی

(F= 1.44, df=1, P=0.05). 
 

  لخانه بالا دیسفسن دو  پور ی  روی ECاثر فرموالسیون مایونز و  -1جدول 
Table1. Effect of Mayonnaise  and EC formulations on T.vaporariorum second nymphs instar 

    Mineral oil  treatments 

X2 df Slop(±SE) 
LC50(95%CI) 

(ml/l) 
Treatments 

2.49 13 0.81±0.17 1.5(0.8-2.6) Mayonnaise 
8.23 13 1.13±0.8 2.2(1.4-3.1) EC 

 

روم پارامترهام  ECاثر فرموالسیون مایونز و 

 زیستی سفی بالک گلخانه

میزان درصد مرگ و میر سن دو  پور ی سفیدبالا در 

داری نشان داد  بین تیمارها از نحر آماری اختال  معیی

(F= 9.70, df=2, P=0.01 1( ) جدول.)  باالترین مقدار

 EC 1ر فرموالسیون درصد( مربوط به تیما 10/11)

درصد( مربوط به  51/13درهزار و همترین تلفات )

 ,F= 21.26, df=2شاهد بود. طول سن دو  پور ی )

P=0.002( پیی شفیره ،)F= 16.68.44, df=2, 

P=0.004( و شفیره )F= 13.21, df=2, P=0.006 در )

هر دو فرموالسیون در مقایسه با شاهد اختال  

 (. 1جدول  داری نشان دادند ) معیی

طول سن دو  پور ی در فرموالسیون مایونز و طول 

تر و در  طوالنی ECمرحله شفیر ی در فرموالسیون 

مقایسه با شاهد معیی دار بودند. طول دوره پیی 

شفیر ی در هر دو فرموالسیون از نحر آماری تفاوت 

 (. 1داری با ه  نداشتید) جدول  معیی

 ,F= 14.14, df=2)تخمریزی  طول دوران پیی از 

P=0.005 ) و تخمریزی(F= 3.51, df=2, P=0.07 )  در

بین تیمارها از نحر آماری در مقایسه با شاهد تفاوت 

Mayonna

ise 
EC 
EC 
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از   (. دوره پیی5داری نشان داد )جدول  معیی

نسب  به  ECتخمریزی در تیمار فرموالسیون 

روز( و با  15/54تر ) فرموالسیون مایونز و شاهد طوالنی

های  ا  ردید. تعداد هل تخ مشخ aحر  آماری 

 ذاشته شده در تیمار هر دو فرموالسیون نسب  به 

 ,F= 3.05, df=2)داری وجود داش   شاهد تفا وت معیی

P=0.09 .) طول عمر افراد ماده در تیمار با ترهیبات

 =F)تر بود  داری هوتاه آزمایی شده به طور معیی

56.79, df=2, P=0.001 ) نیین طول  ه  .(5)جدول

عمر افراد نر در بین تیمارها در مقایسه با شاهد اختال  

افراد  .(F= 38.03, df=2, P=0.001)داری داش   معیی

ماده در تیمار فرموالسیون مایونز و افراد نر در تیمار 

در مقایسه با شاهد طول عمر همتری  ECفرموالسیون 

  .(5داشتید )جدول 

انحترا  معیتار( دوره رشتدی مراحتتل مختلتف زیستتی ستفیدبالا  لخانتته        ±درصتد تلفتات و طتول )میتتان ین     -1جتدول   

T.vaporariorum های مایونز و  پا از تیمار سن دو  پور ی با فرموالسیونEC 
Table 2. Percentage of mortality and developmental period (mean ± SE) of different life stages of 

T.vaporariorum treated at second nymphs instar by Mayonnaise  and EC formulations 
 Developmental time (days) (Mean±SE) Treatments                     Mortality(%) 

(ml/lit)                                 (n=160) Nymph2                        Prepupa                          Pupa 

(n=160) 

Control                         15.38±0.03 c                     3.18±0.04 c                  23.79±0.12 b                4.09±0.03 c 

Mayonnaise                    20.62±0.03 b                     3.72±0.07 a                   28.64±0.14 a                5.13±0.05 b 

EC                              21.87±0.03 a                     3.61±0.06 b                   28.66±0.14 a                5.23±0.07 a 

n تعداد حشرات تح  آزمایی = 

 با ه  ندارند.  داری اختال  معیی LSD (P≤0.05)های با حرو  مشابه در ستون براساس آزمون  میان ین
n=number of tested insects  

Means followed by same letters within column are not significantly different according to LSD’ test 

(P≤0.05). 

 
های پیی از تخمریزی، تخمریزی، باروری و طول عمر حشرات هامل  انحرا  معیار( دوره ±طول )میان ین  -5جدول 

T.vaporariorum  های مایونز و  ظاهر شده پا از تیمار سن دو  پور ی با فرموالسیونEC 
Table 3. Pre-ovipositional, ovipositional periods (mean ± SE), fecundity and longevity of T.vaporariorum 

emerged adults treated at second nymphs instar by Mayonnaise  and EC formulations 
         Longevity (days) Treatments             Pre-ovipositional                Ovipositional                        Fecundity 

  (ml/lit)                      period (days)                    period (days)                     (Total eggs) 

     Female               Male 

  Control                      24.08±0.23 c                   14.64±0.84 a                     97.39±6.32 a            40.14±0.87 a     40.42±0.47 a 

Mayonnaise                 29.92±0.27 b                    6.79±0.36 a                      38.92±2.72 a             38.03±0.41 c    37.61±0.41 b 

  EC oil                       30.13±0.32 a                     6.57±0.38 a                      40.16±2.89 a            38.16±0.43 b    37.21±0.41 c 

 داری با ه  ندارند.  اختال  معیی LSD (P≤0.05)های با حرو  مشابه در ستون براساس آزمون  میان ین
Means followed by same letters within column are not significantly different according to LSD’ test 

(P≤0.05). 

 

مله نرخ کاتی پارامترهای جدول زیستی از ج

(، نرخ متیاهی افزایی  جمعی  rmافزایی جمعی  )

(λ) میان ین طول هر نسل ،(T) زمان دو برابر شدن ،

 0در جدول ( R0)، نرخ خالا تولید مثل (DT)جمعی  

و   آورده شده اس . برای هر دو فرموالسیون مایونز

EC  نرخ کاتی افزایی جمعی ، نرخ متیاهی افزایی

دس  آمد و هر دو فرموالسیون نرخ جمعی  یکسان به 

خالا تولیدمثل را در مقایسه با شاهد به طور 

داری هاهی دادند. میان ین طول یا نسل در  معیی

با اختال  معیی دار با شاهد  ECتیمار فرموالسیون 

زمان دو (. F= 32.43, df=2, P=0.001)بیدی شد   روه 

آماری برابر شدن جمعی  تیمار دو فرموالسیون از نحر 

داری با یکدی ر نداشته اما با شاهد اختال   تفاوت معیی

 (F= 6.93, df=2, P=0.02)معیی دار مشااهده شد 

 .(0)جدول 

نسب  سرانه مدت زنده ماندن در سفیدبالا 



 150 1041بهار و تابستان  ، 11 ة، شمار35 ة، دورایران دانی  یاهپزشکی 

 

 

با x+1 (lx )تا  x لخانه از هز تیمار در فاصله سیی 

(. به 1افزایی سن حشره هاهی نشان داد )شکل 

ترین بوده و با  ر در ابتدای عمر بییطوری هه این مقدا

 mxترین مقدار)  افزایی سن هاهی یافته اس . بیی

تعداد نتاج ماده تولید شده در واحد زمانی توسط یا ،

تخ  به ازای هر فرد در  0/5(، در شاهد)xماده در سن 

 ECعمر و در دو فرموالسیون مایونز و  01روز( در روز 

تخ  به ازای هر فرد  3/1عمر ) 50در به ترتیب در روز 

تخ  به ازای هر فرد در روز(   1/5عمر ) 53در روز( و 

 (.  1به دس  آمد )شکل 

 
  ECو  مایونز لخانه تیمار شده با فرموالسیون  بالا دیسفی معیار( خطا±مقایسه پارامترهای رشد جمعی  )میان ین  -0جدول 

 در سن دو  پور ی در مقایسه با شاهد
Table 4.Comparison of the population growth parametric (means±SE) of T.vaporariorum second 

nymphs treated with median dose of Mayonnaise & EC formulations and control 

Treatment            Intrinsic rate of              Finite rate of                Mean generation        Doubling time            Net reproductive 

 (ml/lit)                  increase (rm)                  increase ( λ)                    time (T) (day)           (DT) (day)                    rate (R0) 

                                   (day-1)                            (day-1) 

  Control                0.105±0.0051 b            1.111±0.0057 a              31.12±0.32 c              6.54±0.001 c              26.97±4.20 a 

Mayonnaise               0.065±0.0046 a            1.067±0.0049 b               34.11±0.26 b             10.50±0.001 b             9.49±1.47 a 

  EC                       0.065±0.0046 a             1.067±0.0049 b             34.26±0.27 a              10.53±0.001 a             9.53±1.51 a 

 داری با ه  ندارند.  اختال  معیی LSD (P≤0.05)های با حرو  مشابه در ستون براساس آزمون  میان ین
Means followed by same letters within column are not significantly different according to LSD’ test 

(P≤0.05). 
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در تیمارهای   T.vaporariorum لخانه (  سفیدبالاmx)و تولید افراد ماده ( lx) تغییرات نسب  سرانه زنده ماندن -1شکل

 همراه با شاهد ECفرموالسیون مایونز و 
Figure 1. Age-specific survival rate (lx), and age-specific fecundity (mx) of T.vaporariorum  treated with 

mayonnaise & EC formulations and control. 
 

 بحث

های معدنی  روغنتحقیقات اناا  شده درخصوص اثر 

روی مراحل مختلف رشدی سفیدبالا  لخانه، به 

 ,Eclarkخوبی اثرات مثب  آن را آشکار هرده اس  )

1994 Chaubey & Andrew, 2015; Liu et al., 

2000; Buxton & هایی مبیی بر اثر ترهیبات  (. اما داده

بر  ECروغیی فرموله شده به دو فر  مایونز و 

یدبالا  لخانه و مقایسه اثر این پارامترهای زیستی سف

دو ترهیب با ه  وجود ندارد. عالوه بر این تحقیقات 

روی اثر روغن معدنی بر پارامترهای زیستی سفیدبالا 

 لخانه بسیار ه  اس . بیابراین در این تحقیق اثر دو 

بر پارامترهای زیستی سفیدبالا  ECفرموالسیون مایونز و 

آف  )سن دو  پور ی( بررسی  لخانه با تیمار مرحله حساس 

 ردید. در تحقیق حا ر سن دو  پور ی تیمار شده با 

داری در مقایسه با شاهد  تلفات معیی ECفرموالسیون 

شفیر ی و شفیر ی  نیین دوران پیی نشان داد. ه 

این سن پور ی نسب  به شاهد طوالنی تر بود. این 

ورت ها به ص تواند به دلیل این باشد هه روغن نتیاه می

تماسی زوی پوس  پوره اثر  ذاشته و این مرحله سیی 

عمده انرژی خود را صر  از بین بردن ماده شیمیایی 

(. نتایج یا بررسی  Hannig et al., 2009هید ) می

مشابه به خوبی نشان داد هه سن دو  پور ی 

تر بوده  سفیدبالا نسب  به دی ر مراحل نابالغ حساس

میلی لیتر  LC50   (5/1به  طوری هه همترین غلح  

بر لیتر( برای این مرحله سیی به دس  آمد 

(Shahmohammadi, 2018 تحقیق دی ری ه  همسو .)

با این نتیاه، اثر بیشتر روغن معدنی بر سن دو  

پور ی نسب  به دی ر مراحل نابالغ  زارش هرده اس  

(de Almeida Marques, 2014).   نیین یا  ه

معدنی بر هاهی جمعی  بررسی دی ر، اثر روغن 

هید به طوری هه  مراحل پور ی سفیدبالا را ثاب  می

های تح  تیمار   درصد از پوره 03تا  34در این بررسی 

از بین رفتید ثاب  بودن مراحل نابالغ سفیدبالا )به جز 

شود این  سن اول پور ی( در پش  برگ سبب می

ه مراحل به راحتی در تماس مستقی  با روغن قرار  رفت

و از بین بروند. در این بین سن دو  پور ی به دلیل 

هونا بودن نسب  به دی ر مراحل رشدی سفیدبالا 

تیمار سن  .از آسیب پذیری بیشتری برخوردار اس 

دو  پور ی تح  تیمار هر دو فرموالسیون سبب شد 

هه برخی از خصوصیات زیستی افراد بالغ ظاهر شده به 

تواند  د. این مطلب میطور میفی تح  تاثیر قرار  یر

همسو با این مو وع باشد هه ترهیبات شیمیایی به 

صورت متابولیزه شده روی بدن حشره باقی مانده و 

 Abd-Elghafar etروی نسل بعد نیز تاثیر ذار هستید )

al., 1991تواند هاهی تعداد  (. از جمله اثرات سوء می

 Mathew etتخ  در حشرات ماده تیمار شده باشد )

al., 1992 تولید تعداد تخ  همتر توسط حشرات ماده .)



 155 1041بهار و تابستان  ، 11 ة، شمار35 ة، دورایران دانی  یاهپزشکی 

 

 

در مقایسه با  ECدر تیمار هر دو فرموالسیون مایونز و 

تواند مرتبط با دی ر تغییرات پارامترهای  شاهد می

تولیدمثلی از جمله هاهی معیی دار طول دوره 

ها باشد.  تخمریزی و نتیاه هوتاه شدن طول عمر ماده

تیمار فرموالسیون مایونز  این هاهی تعداد تخ ، در

و شاهد بارزتر بوده به   ECنسب  به فرموالسیون 

عدد( برای این  51/51طوری هه همترین میزان تخ  )

های روغن  تیمار ثب   ردید. از طرفی هیدروهربن

معدنی در هاهی باروری سفیدبالا موثر هستید به 

های تیمار   درصد شفیره 54طوری هه در تحقیقی 

 Sieburtغن معدنی به مرحله بالغ نرسیدند )شده با رو

et al., 1998 اثر دو فرموالسیون مایونز و .)EC  روی

پارامترهای زیستی سفیدبالا  لخانه به طور 

دهیده هاهی میان ین مقادیر نرخ  داری نشان معیی

، نرخ متیاهی افزایی (rm)کاتی افزایی جمعی  

قایسه با در م  (R0) و نرخ خالا توید مثل (λ)جمعی  

نیین با مقایسه اعداد محاسبه شده برای  شاهد بود. ه 

به  ECبرای دو فرموالسیون مایونز و ( T)یا نسل 

روز،  11/51نسب  به شاهد  10/50و  11/50ترتیب 

اند.  هر دو تیمار سبب افزایی مدت زمان یا نسل شده

زمان دوبرابر شدن جمعی  نیز در تیمارهای این دو 

  به شاهد معیی دار مشاهده شد. فرموالسیون نسب

افزایی دو برابر شدن جمعی  میار به هاهی هارایی 

سفیدبالا در تیحی  جمعی  میزبان شده اس . از بین 

به  (rm)پارامترهای زیستی نرخ کاتی افزایی جمعی  

ترین معیار مقایسه اثر تیمار روی یا حشره  عیوان مه 

بب افزایی س rmشوند. بیشتر بودن مقدار  محسو  می

 ,Stark & Wennergren ردد ) جمعی  حشره می

در این پژوهی برای هر دو  rm(. مقدار 1995

بر روز به  403/4یکسان  ECفرموالسیون مایونز و 

بر روز  143/4دس  آمد هه در مقایسه با تیمار شاهد 

. برای تازیه و تحلیل و داری همتر بود به طور معیی

ه  استفاده  λاز   rm ها به همراه  مقایسه جمعی 

)نسب  تعداد افراد بعد از  λ فیبا توجه به تعر شود. می

 (، اختال  در یجمع هیبر تعداد اول یواحد زمان ای

rmای λ به ظهور تفاوت در میار تواند  یها م  یجمع

 (. Hoddle, 2006ردد )زمان   یتعداد افراد در ط

 یحشرات بالغ برا یطول مدت زنده مان نیان یم

 01/54 بیبه ترت ECو  ونزیما ونیدو فرموالس هر

 نیان یبا م زانیم نیروز به دس  آمد هه ا 45/15و

 یبرا یقیبه دس  آمده در تحق یطول مدت زنده مان

هه  پسویس  هال ریروز( تح  تاث 10/15آف  ) نیا

بوده و  سوباشد، هم یم ی وارش_ یهی تماس آف 

 ایمدت  طول ییحا ر سبب افزا قیتحق جیمانید نتا

 (R0)مثل  دینرخ خالا تول رینسل و هاهی نشم 

توان  یم نی(. بیابراSafari et al., 2018شده اس  )

در  تواند میه   ی رف  هه روغن معدن اهینت نینی

با سمو  رایج در بازار رقاب   لخانه  دبالایهیترل سف

 یمقاوم  آف  را ه  در پ ییافزا عالوه بر آن و هرده

 نخواهد داش . 
 

 یریگ جهینت

مداخله در  قیاز طر ECو  ونزیما ونیدو فرموالس

سفیدبالا  لخانه سرع  رشد و نمو مراحل نابالغ 

 لخانه  دبالایسف یستیز یپارامترها  ذار هستید. اثر

 ماریبا ت سهیدر مقا مذهور ونیدو فرموالس ماریدر ت

 یاز ه   روه بید یدار آمار یشاهد با اختال  معی

این دو  توجه به نحوه فرموله شدن متفاوتبا  شدند؛ اما

 نینداشتید. بیابرا  ریکدیداری با  ، تفاوت معییترهیب

هاهی  لی لخانه  به دل دبالایسف یقیتلف  یریدر مد

هاربرد دو  اهیقابل توجه تعداد تخ  حشرات ماده در نت

به توانید  می بیدو تره نی، اECو  ونزیما ونیفرموالس

هییده در هیترل  امل هیترلعو  ریبا د ای ییتیها

مراحل نابالغ به  ماریآف  در  لخانه ها با ت نیا  یجمع

 موثر باشید. یپور  هیاول نیسی ژهیو
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