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 چكیده

ای، زراعی و زينتی در  ، يکی از آفات مهم گیاهان جالیزی، گلخانهTrialeurodes vaporarium (westwood)سفیدبالک گلخانه  

های کم خطر برای کنترل اين آفت ضرورت  باشد. به دلیل اثرات حاد سموم شیمیايی، بررسی برای يافتن جايگزينسراسر جهان می

حشره  اثر  تحقیق،  اين  در  تخ دارد.  بازدارندگی  و  دورکنندگی  عصاره مکشی،  توتون  ريزی  اتانولی  ،  (Nicotiana tabacum)های 

گربه  (Nicotiana rustica)تنباکو   نعناع  )  (Nepeta cataria)ای  و  غلظت  در سه  گلخانه  کامل سفیدبالک  ، 1000روی حشرات 

 تصادفی با چهار  ساعت( به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامال  48و    24،  12ام( و پس از گذشت سه زمان )پیپی  5000و    2000

ها، میزان درصد تلفات افزايش  تکرار محاسبه شد. نتايج نشان داد که با افزايش غلظت و مدت زمان قرار گرفتن در معرض عصاره 

ام بود. بیشترين و کمترين  پیپی  13989و    11996،  10704ای به ترتیب  های تنباکو، توتون و نعناع گربهعصاره   50LCيافت. میزان  

درصد و عصارۀ نعناع    95ساعت با تلفات    48ام و پس از گذشت  پیپی  5000فات به ترتیب در عصارۀ تنباکو با غلظت  درصد تل

با غلظت  گربه از گذشت  پیپی  1000ای  تلفات    12ام و پس  با  اثر عصاره   24/28ساعت  بازدارندگی  درصد مشاهده شد.  ها روی 

شدنتخم کم  و  زمان  گذشت  با  که  داد  نشان  عصاره   ريزی  تخماثر  میزان  نتايج  ها،  يافت.  افزايش  کندی  به  شده  گذاشته  های 

ای  درصد دارای بیشترين و عصارۀ نعناع گربه  90ساعت با    48آزمايشات دورکنندگی نشان داد که عصارۀ توتون پس از گذشت  

يج تحقیق نشان دهنده اين بود که  درصد دارای کمترين اثر دورکنندگی بودند. در مجموع، نتا  42/22ساعت با    12پس از گذشت  

 توانند به عنوان ترکیبات امن در برنامه مديريت تلفیقی اين آفت به کار روند.  ها دارای اثرات مطلوبی بوده و میاين عصاره 

 یزري¬تخم یبازدارندگ ،یدورکنندگ ،یکشندگ ، یاتانول ۀ بالک گلخانه، عصار  دیسفهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه 

گلخا  Trialeurodes vaporarium)نه  سفیدبالک 

westwood, 1856) (Homoptera : Aleyrodidae)  ،    آفتی

پراکنش  پلی زياد،  نسل  تعداد  زياد،  اقتصادی  اهمیت  با  فاژ، 

گلخانه اکثر  در  و  بوده  انتشار جهانی  و  های  ها، کشتوسیع 

باغ از گیاهان زراعی،  زير پوشش، مزارع و  بسیاری  ها روی 

جال و  زينتی  پلیباغی،  بسیار  آفت  اين  دارد.  وجود  فاژ یزی 

با قطعات دهانی زننده   و  از    –)چندخوار( بوده  مکنده خود 

از   بیش  گونه گیاهی    600جنس و حدود    250شیرۀ گیاهی 

می تغذيه  جهان  سراسر   ,Byrne & Bellows)کند  در 

پوره .  (1991 و  کامل  گیاه حشرات  شیرۀ  از  آفت،  اين  های 

می تغذيه  پوره کنند،  میزبان  تغذيه  و  اما  بوده  شديدتر  ها 

ها رنگ  کنند. محل تغذيه در برگخسارت بیشتری وارد می

می موعد،  از  قبل  و  شده  زرد  تدريج  به  و  در  پريده  ريزند. 

گیاه   و  شده  کند  بسیار  عمومی  رشد  ديده،  آسیب  گیاهان 

را  ضعیف می گیاه  ترشح عسلک، سطح  با  آفت  اين  گردد. 
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می طورکامال  به  دوده  پوشاند،  کپک  عسلک،  روی  که  ی 

)قارچ فوماژين( رشد کرده و میزان فتوسنتز در گیاه کاهش 

ضعیف  می عادی،  تنفس  عدم  علت  به  مزبور  گیاهان  يابد. 

پسندی   بازار  و  کیفیت  کمیت،  کاهش  موجب  و  شده 

می از  محصول  برخی  انتقال  سبب  آفت  اين  عالوه،  به  شود. 

 . (Coombe, 1982)گردد های مهم گیاهی نیز میويروس

در    Westwoodتوسط    1856  اين آفت اولین بار در سال

در اياالت    1870  انگلستان گزارش شد و پس از آن در سال

مناطق   آن  پیدايش  مبدأ  ولی  شد،  مشاهده  آمريکا  متحدۀ 

های  اخیر با توسعه کشت   باشد. در طول چند دهه استوايی می

بای، شیوع و گسترش جمعیت سفیدبالکگلخانه ه عنوان  ها 

حال   در  افزون  روز  طور  به  اقتصادی  مهم  آفات  از  يکی 

است   جمله  .  (Gerling, 1990)افزايش  از  مختلفی  عوامل 

میزبانی، وسیع  تولید  دامنۀ  باالی  نرخ  بودن،  نسلی  مثل،  چند 

استقرار مراحل مختلف اين آفت در سطح زيرين برگ، عدم  

فراوان روی ايجاد عسلک  پوپاريوم،  سطح    تغذيه در مرحلۀ 

آفت اکثر  به  نسبت  مقاومت  بروز  شیمیايی کشبرگ،  های 

آفت کافی  تأثیر  عدم  موجب  نتیجه  کشرايج،  در  و  ها 

با غلظتاستفادۀ بی بیشتر آفترويه و  ها و افزايش  کشهای 

اين آفت شده است   های  میزبان  .(Gerling, 1992)خسارت 

مهم که  دارد  وجود  آفت  اين  برای  زيادی  ترين  گیاهی 

آنبانمیز صیفیهای  و  جالیزی  و  زراعی  گیاهان  جات  ها 

بادمجان،   فرنگی، خیار،  تنباکو، گوجه  توتون،  مانند گیاهان 

و   ختمی  ژربرا،  شمعدانی،  مانند  زينتی  گیاهان  و  پنبه  فلفل، 

 . (Wagan et al., 2017)باشند آزاله می

آفت متوالی  گزينشی کشمصرف  فشار  شیمیايی،  های 

ها ايجاد کرده است و  معیت سفیدبالکنیرومندی را روی ج

سبب ايجاد مقاومت، تسريع رشد جمعیت و افزايش باروری  

سمیت باالی    .(Norman et al., 1996)اين آفت شده است  

های متداول برای انسان، آلودگی محیط زيست به  کشآفت

آفت به  آفات  مقاومت  پیدايش  شیمیايی  کشهمراه  های 

سال در  که  شده  اخموجب  تالشهای  برای  یر  زيادی  های 

خسارت عوامل  کنترل  برای  خطر  کم  ترکیبات  زای  معرفی 

اين میان، برخی   .(Martin, 1996)گیاهی صورت گیرد   در 

عصاره  اسانس از  و  آفتها  عنوان  با  گیاهی،  های  کشهای 

با   شدن  جايگزين  برای  را  مناسبی  عملکرد  گیاهی، 

نامکشآفت عوارض  در جهت کاهش  شیمیايی  طلوب  های 

استفاده از    . (Khater, 2012)باشند  ترکیبات شیمیايی دارا می

آفت عنوان  به  گیاهی،  يکی کشترکیبات  گیاهی  منشأ  با  ها 

از از روش و جزء مهمی  بوده  با محیط زيست  های سازگار 

برای کشاورزی پايدار و تولید    (IPM)مديريت تلفیقی آفات  

می محسوب  سالم   & Baniameri)گردد  محصوالت 

Nasrollahi, 2003).    در حقیقت، گیاهان در مسیر تکامل به

دست   آفات  اکثر  مقابل  در  کارآمد  دفاعی  سیستم  يک 

از  يافته منبع غنی  به يک  از گیاهان  برخی  به طوری که  اند، 

زيست خاصیت  با  شده ترکیبات  تبديل  مثال  کشی  برای  اند. 

ضد  می دورکنندگی،  کشندگی،  اثرات  با  ترکیباتی  به  توان 

کشی  ريزی، تخمای، مهار رشد و تولید مثل، ضد تخمتغذيه

نمود   اشاره  حشرات  بیولوژی  و  رفتار  در  متابولیکی  و 

(Bulter, 2007).   

حشره  بازدارندگی  خاصیت  و  دورکنندگی  کشی، 

ريزی عصاره و اسانس تعداد زيادی از گیاهان متعلق به  تخم

از آفات درخانواده  بسیاری  ايران    های مختلف گیاهی روی 

حال،   اين  با  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  جهان  سراسر  و 

حشره  زمینه در محدودی  بسیار مطالعات  کشی،اثرات 

تخم بازدارندگی  و  برخیدورکنندگی  و  ريزی  عصاره 

گیاهیاسانس گلخانه   روی های   .T)سفیدبالک 

vaporarium)  سال   گرفته صورت در  مثال،  برای  است. 

کشندگی  2010 اثرات  ضد  ،  و  دورکنندگی  تماسی، 

آويشن  تخم اسانس گیاهان   ،(.Thymus vulgaris L)ريزی 

هندی   لیمو    (.Pogostemon cablin Blanco)نعناع  و 

(Corymbia citriodora Hook.)    پنبه سفیدبالک  روی 

(Bemisia tabaci Genn.)    شد  ,.Yang et al)بررسی 

2010). 

تخم ضد  و  دورکنندگی  گیااثرات  اسانس  هان  ريزی 

باريجه    ،(Pelargonium roseum Andrews)شمعدانی  

(Ferula gumosa Boiss.)    درمنه  (Artemisia sieberi)و 

در   .B. tabaci biotype Bروی حشرات بالغ سفیدبالک پنبه  

نشان   نتايج  گرفت.  قرار  ارزيابی  مورد  آزمايشگاهی  شرايط 

  های ريزی اين آفت روی برگداد که میزان استقرار و تخم
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غلظت   با  شده  طور  پیپی  12تیمار  به  اسانس  سه  هر  از  ام 

توانند  ها میداری کمتر از تیمار شاهد بوده و اين اسانس معنی

پنبه به کار روند   با سفیدبالک  برای مبارزه  بالقوه  به صورت 

(Yarahmadi et al., 2011) .   

سفیدبالک   روی  گیاهی  اسانس  و  عصاره  چند  تأثیر 

آفت  (T. vaporarium)گلخانه   با  مقايسه  شیمیايی در  کش 

قرار   ارزيابی  مورد  آزمايشگاهی  شرايط  در  )آبامکتین( 

گرفت. نتايج نشان داد که اسانس گیاهان بومادران، رازيانه و  

اسانس محلول در آب زيره سبز و آويشن، باالترين فعالیت  

ريزی و دورکنندگی را روی اين آفت نشان دادند  ضد تخم

(Dehghani & Zohdi, 2011).   

تخم ضد  و  دورکنندگی  عصارۀ اثر  و  اسانس  گذاری 

گلخانه   سفیدبالک  علیه  معطر  دارويی  گیاه  پنج   .T)آبی 

vaporarium)    اثر بیشترين  گرفت.  قرار  ارزيابی  مورد 

تخم ضد  و  گیاهان  دورکنندگی  به  متعلق  ترتیب  به  گذاری 

 Achillea)بومادران    ،(.Cuminum cyminum L)زيره سبز  

millefolium L.)    پرتقال پوست  آبی  عصارۀ  و  اسانس  بود. 

(Citrus sinensis L.)    ضد و  دورکنندگی  اثر  کمترين 

   .(Dehghani & Ahmadi, 2013)گذاری را ايجاد کرد تخم

تخم بازدارندگی  و  دورکنندگی  کشندگی،  ريزی  اثر 

علیه  عصاره  گیاهی  استونی چند عصارۀ  و  اتانولی  آبی،  های 

(T. vaporarium)    که داد  نشان  نتايج  شد.  بررسی 

کشندگی  عصاره  و  دورکنندگی  اثر  گونه  هیچ  استونی  های 

عصاره  وحشی  نداشتند.  ترب  اتانولی  و  آبی  های 

(Raphannus raphanistrum L.)   واش  و کهنه(Ambrosia 

artemisifolia L.)    دارای بیشترين اثر دورکنندگی به ترتیب

ها به تدريج با  رکنندگی آندرصد بودند و اثر دو  72و    76با  

 Piper auritum)گذشت زمان کاهش يافت. عصارۀ اتانولی  

kunth.)    بود.    66با کشندگی  اثر  بیشترين  دارای  درصد 

تخم بازدارندگی  اثر  به  بیشترين  مربوط  ترتیب  به  ريزی 

ترب وحشی   آبی  میزان    (R. raphanistrum)عصارۀ    76به 

 – Mendoza)صد بود  در  72به میزان    P. auritumدرصد و  

Garcia et al., 2014) .    

تخم بازدارندگی  اسانستأثیر  کشندگی  و  های  ريزی 

باغی   آويشن  عصارۀ  و  اوکالیپتوس  فلفلی،  نعناع  رزماری، 

روی   میکروامولسیون  و  نانو  صورت  به  شده  فرموله 

در شرايط گلخانه مورد بررسی   (B. tabaci)سفیدبالک پنبه  

داد که تیمار نانو امولسیون )محتوی    قرار گرفت. نتايج نشان 

گرم بر لیتر، میلی  3/ 1208برابر با    90LCها( با  مجموع اسانس

تیمارها روی پورۀ سن دو و سه   بقیه  به  بااليی نسبت  سمیت 

با میانگین   تیمار  اين  درصد    2/18اين آفت داشت. همچنین 

تیمارها   بین  را  درصد  کمترين  شده  تیمار  بوتۀ  روی  تخم 

ريزی  نشان دهندۀ بیشترين میزان بازدارندگی تخمداشت که  

اسانس مجموع  )محتوی  میکروامولسیون  تیمار  و  است.  ها 

عصاره( نیز اثرات قابل قبولی داشت و اين دو تیمار نسبت به  

داشتند   قبولی  قابل  اثرات   ,.Bolandnazar et al)سايرين 

2018).   

برای  توجه و رويکرد کلی به استفاده از ترکیبات گیاهی 

هدف   با  کنونی  تحقیق  اجرای  به  منجر  آفات،  با  مبارزه 

حشره  تأثیر  بازدارندگی  ارزيابی  و  دورکنندگی  کشی، 

توتون  تخم گیاهان  اتانولی  عصارۀ   Nicotiana)ريزی 

tabacum) ،    تنباکو(Nicotiana rustica)  گربه نعناع  ای  و 

(Nepeta cataria)    گلخانه سفیدبالک   .T)روی 

vaporarium) ديد.  گر 

 

 ها  مواد و روش

 جمع آوری گیاهان مورد مطالعه

توتون   گیاهان  تنباکو    (N. tabacum)برگ   .N)و 

rustica)    و تیرتاش  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  مزرعه  از 

از ارتفاعات    (N. cataria)ای  برگ و اندام هوايی نعناع گربه

به   انتقال  از  پس  و  آوری  جمع  بهشهر  شهرستان  کوهستانی 

تحق نمونه مرکز  تیرتاش،  آموزش  و  ابتدا  یقات  گیاهی  های 

مدت   به  سپس  و  شده  سطحی  با    5شستشوی  دقیقه 

درصد ضد عفونی و سپس با آب مقطر   2هیپوکلريت سديم  

نور   تابش  از  دور  و  سايه  شرايط  در  و  شده  مرتبه شسته  سه 

ها  مستقیم آفتاب و تهويه مناسب خشک شدند. سپس، نمونه 

پس به وسیلۀ  آسیاب برقی کامال در شرايط آزمايشگاه و س

 پودر شده و از الک يک مش عبور داده شدند.  

 

 تهیه عصارۀ اتانولی گیاهی 
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عصاره  از  عصاره،  تهیۀ  خیساندن  برای  روش  به  گیری 

مورد   آلی  حالل  يک  عنوان  به  اتانول  و  گرديد  استفاده 

گرفت.   قرار  با   از گرم 100استفاده  گیاه  هر   500پودر 

اتانمیلی از يک ساعت    شد. خیسانده  درصد 30 وللیتر  پس 

زدن زير هود، بدنه ظروف را با فويل آلومینیومی پوشانده  هم

پودر   به آن جلوگیری شود. مخلوط  نور  تابش مستقیم  از  تا 

مدت   به  حالل  و  سرعت    48گیاهان  با  شیکر  روی  ساعت 

  ده شد. عصارۀ تهیه شده، به وسیلۀ دور در دقیقه قرار دا  100

صافی بعد،    کاغذ  مرحله  در  و  شده  جدا  گیاهان  تفالۀ  از 

در    (Rotary evaporator)توسط دستگاه تقطیر در خأل دوار 

دور در دقیقه تغلیظ    100درجۀ سلسیوس و سرعت    40دمای  

دمای   با  آون  داخل  شده  تغلیظ  عصارۀ  اين  سپس    40شد، 

ها  درجۀ سلسیوس قرار داده شد تا حالل باقی مانده و عصاره 

خار عصاره کامال  شوند.  شیشه ج  درون  شده  تهیه  های  های 

آندرب روی  که  رنگ  تیره  تاريخ  دار  و  گیاه  نام  ها 

داخل عصاره  استفاده،  زمان  تا  بود،  گرديده  ثبت  گیری 

دمای   با  نگه   4يخچال  سلسیوس  اين  درجۀ  شدند.  داری 

به عنوان عصاره عصاره  و  ها  نظر گرفته شده  های خالص در 

آزمايشات، انجام  رقیق  برای  مقطر  آب  با  عصاره  سازی  هر 

 شده و مورد استفاده قرار گرفتند. 

 

 پرورش حشرۀ میزبان )سفیدبالک گلخانه(

اتاق پرورش  سفیدبالک پرورش در شرايط کنترل شده 

آموزش   و  تحقیقات  مرکز  پزشکی  گیاه  بخش  در  حشرات 

درجۀ سلسیوس، دوره نوری    25±  2تیرتاش با شرايط دمای  

  ±   5ساعت تاريکی و رطوبت نسبی    8و  ساعت روشنايی    16

گلدان   درصد   65 منظور،  بدين  شد.  حاوی  انجام  های 

ابعاد  به قفس  Burley 21های توتون رقم  بوته  با  های چوبی 

مش    10های آن با تور  متر که ديواره سانتی  120  ×  80  ×  80

از   مناسبی  تعداد  شدند.  منتقل  بود،  شده  پوشانده 

توتسفیدبالک  مزرعه  از  در  ها،  واقع  آفت  اين  به  آلوده  ون 

گلستان از    –استان  استفاده  با  محله،  پیچک  روستای 

آوری شده و برای شناسايی و پرورش  آسپیراتور مکنده جمع

توتون  به آزمايشگاه گیاه  پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش 

با استفاده از منابع معتبر و کلید  تیرتاش منتقل شدند. سپس، 

توسط متخصص  ،  (Ghahhari & Hatami, 2001)  شناسايی

  Trialeurodes vaporariumمورد شناسايی قرار گرفت که  

تعداد   سپس،  شد.  داده  اين    100تشخیص  از  عدد 

منظور  سفیدبالک  به  شدند.  منتقل  قفس  هر  داخل  به  ها 

ايجاد نسلتخم بالغ  گذاری و  اين آفت، حشرات  های بعدی 

به گلدانتوسط آسپیراتور جمع ی گیاهان  های حاوآوری و 

ها  تازه منتقل شده و بدين ترتیب تراکم مناسبی از سفیدبالک 

 جهت انجام آزمايشات بعدی فراهم گرديد.  

 

حشره اثر  عصارهبررسی  حشرات کشی  روی  ها 

 کامل سفیدبالک گلخانه 

عصاره  تماسی  سمیت  اثر  حشرات  آزمايشات  روی  ها 

  کامل سفیدبالک گلخانه در شرايط آزمايشگاهی انجام شد. 

از   آزمايش،  هر  در  که  صورت  مختلف   3بدين  غلظت 

عصاره پیپی  5000و    2000،  1000) از  يک  هر  از  های  ام( 

در   استفاده  مورد  انجام    4گیاهی  از  پس  شد.  استفاده  تکرار 

مقدماتی،   تعیین    3آزمايشات  عصاره  هر  از  مختلف  غلظت 

از   اندازه  هم  قطعاتی  آزمايشات،  انجام  منظور  به  شدند. 

غلظت  هایبرگ به  سمپلر  از  استفاده  با  توتون  های  گیاه 

ام( پیپی  5000و    2000،  1000های گیاهی )مختلف عصاره 

درصد، به    1آغشته و پس از خشک شدن در سطح ژل آگار  

ديش  پتری  داخل  جداگانه  قطر  طور  به  و  سانتی  9هايی  متر 

تعداد    1ارتفاع   سپس  شدند.  داده  قرار  متر  عدد    20سانتی 

کامل ديش    حشرۀ  پتری  هر  داخل  به  گلخانه  سفیدبالک 

استفاده  )اتانول(  حالل  از  تنها  شاهد  تیمار  در  يافتند.  انتقال 

پتری، سوراخ   هر  تهويه، روی درپوش  ايجاد  منظور  به  شد. 

به قطر يک سانتی پوشانده  گردی  توری  با  و  ايجاد شده  متر 

تعداد   گردد.  جلوگیری  تدخینی  سمیت  ايجاد  از  تا  شد 

مرد زمانحشرات  از  پس  )ه  ساعت(    48و    24،  12های 

فرمول   طبق  کشندگی  درصد  و  شده  ثبت  و  شمارش 

(Abbott, 1925)    .گرديد درون   هاآزمايش کلیهمحاسبه 

درجۀ سلسیوس، رطوبت    25  ±  2با شرايط )دمای   ژرمیناتور

  8ساعت روشنايی به    16درصد و دورۀ نوری    65  ±  5نسبی  

شد   انجام  تاريکی(  .  (Robertson et al., 2007)ساعت 

در   العملعکس بروز  عدم مرده، حشرات تشخیص مالک
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بوده قلمبه وسیلۀ   تحريک صورت در بدن آفت و پاها  مو 

   . (Choi et al., 2003) است

 

عصاره دورکنندگی  اثر  حشرات  بررسی  روی  ها 

  T. vaporariumکامل 

از روش   استفاده  با   ,Liu & Hoآزمايش دورکنندگی 

هايی به قطر م شد. بدين ترتیب که درون پتریانجا  )  (1999

سانتیسانتی  9 يک  ارتفاع  و  قطر  متر  به  صافی  کاغذ   9متر، 

از  سانتی نیمه  هر  سپس  شد.  تقسیم  نیم  دو  به  وسط  از  متر 

میلی يک  در  صافی  از  کاغذ  يک  هر  از  محلول  لیتر 

غلظت  عصاره  )سه  با  گیاهی   5000و    2000،  1000های 

لیتر از حالل  يگر به عنوان شاهد با يک میلیام( و نیمه دپیپی

اتاق   فضای  در  به مدت يک ساعت  و  شده  آغشته  )اتانول( 

از   سپس،  شوند.  خشک  تا  شد  داده  قرار  هوا  معرض  در 

از   نواری  چسب  توسط  صافی  کاغذ  نیمۀ  دو  زير  قسمت 

به هم چسبانده و وصل شده و در داخل   بريده شده  قسمت 

شدند.   داده  قرار  ديش  )يکی  پتری  برگی  ديسک  قطعه  دو 

دو   در  شاهد(  با  شده  تیمار  ديگری  و  عصاره  با  شده  تیمار 

دايره  قطعه  يک  فاصله  طرف  به  مرطوب  صافی  کاغذ    6ای 

قطر  سانتی به  ديش  پتری  درون  هم  از  يک    9متر  ارتفاع  و 

اثر  سانتی بردن  بین  از  برای  همچنین  شد.  داده  قرار  متر 

ای به قطر دو  پتری دايره ها، روی درپوش هر  تدخینی عصاره 

سپس  سانتی شد.  تعبیه  توری  با  کامل   20متر  حشرۀ  عدد 

هر   در  صافی  کاغذ  مرکز  در  و  انتخاب  گلخانه  سفیدبالک 

ديش  پتری  سپس  شدند.  داده  قرار  ديش  در  پتری  ها 

درجۀ سلسیوس، رطوبت    25  ±   2ژرمیناتور با شرايط )دمای  

  8شنايی به  ساعت رو  16درصد و دورۀ نوری    65  ±  5نسبی  

و    24،  12های )داری شدند. پس از زمانساعت تاريکی( نگه

تیمار    48 و  شاهد  سمت  در  کامل  حشرات  تعداد  ساعت(، 

دورکنندگی   شاخص  و    (Repellent Index)شمارش 

 محاسبه گرديد:         
RI = ∑ 2G / (G + P) 

G  تعداد حشرۀ موجود در ناحیۀ تیمارشده= 

P  ناحیۀ شاهد  = تعداد حشرۀ موجود در 

 

  ریزی آزمایشات تعیین میزان بازدارندگی تخم

عصاره  اثر  بازدارندگی  ارزيابی  میزان  روی  اتانولی  های 

آفت تخم اين  کامل  حشرۀ  روی  گلخانه،  سفیدبالک  ريزی 

غوطه   از  پس  که  صورت  بدين  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد 

مدت   به  صافی  کاغذ  غلظت   10ورکردن  در  های  ثانیه 

های گیاهی و در  ام( از عصاره پیپی  5000و    2000،  1000)

تیمار شاهد با حالل اتانول، سپس کاغذهای صافی به ظروف  

متر انتقال  سانتی  8متر و قطر  سانتی  18مورد آزمايش با ارتفاع  

دقیقه و تبخیر حالل، تعداد    30يافتند. پس از گذشت مدت  

پتری  20 داخل  به  ماده  کامل  حشرۀ  قطر  عدد  به   9هايی 

ديسکسانتی حاوی  و  قطر  متر  به  توتون  برگی    8های 

ماده سانتی شدند.  داده  قرار  مدت  متر  به  در    24ها  ساعت 

ديسک زيرين  پتریسطح  در  برگی  شاهد  های  و  تیمار  های 

  5گراد و رطوبت نسبی  درجۀ سانتی  25±  2در شرايط دمای  

ساعت   24درصد قرار داده شدند. بعد از اين مدت، هر  65 ±

های جديد قرار  ها روی برگروز متوالی، اين ماده   5ای  و بر

ها در زير  های گذاشته شده توسط آنداده شد و تعداد تخم

درصد  برگ گرديد.  ثبت  و  شمارش  دوره  اين  طول  در  ها، 

رابطه زير محاسبه شد  بازدارندگی تخم از   Nazemi)ريزی 

rafie & Moharramipour, 2007) : 
Oviposition deterence = CK – T / CK × 100 

CK  ها در شاهد = تعداد تخم 

T  ها در تیمار  = تعداد تخم 

 

 تجزیه و تحلیل آماری 

  اين تحقیق به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب کامال 

اول   عامل  شد.  انجام  تکرار  چهار  و  عامل  سه  با  تصادفی 

عصارۀ گیاهی در سه سطح، عامل دوم غلظت در سه سطح و  

زمان   سوم  شد.  عامل  گرفته  نظر  در  سطح  سه  ها  داده در 

افزار   نرم  مقايسه    SAS 9.0توسط  برای  و  شده  آنالیز 

آزمون  میانگین از  معنی  LSDها  اختالف  در  )حداقل  دار( 

 سطح احتمال يک درصد استفاده گرديد.

 

 نتایج  



 ...یز ري¬تخم يزدارندگو با يدورکنندگ ،کشي ¬حشره ري تأث: یسجاد و  یشازده احمد  20

 

غلظت سمیت  عصارهاثر  مختلف  گیاهی های  های 

 T. vaporariumروی حشرات کامل 

تجزيه  تأثیر  نتايج  روی  عصاره   واريانس  گیاهی  های 

در   گلخانه  سفیدبالک  کامل  حشرات  کشندگی  درصد 

عصاره زمان اثر  که  داد  نشان  آزمايش  مختلف  های  های 

  ×غلظت، عصاره    ×گیاهی، غلظت، زمان، اثر متقابل عصاره  

غلظت   عصاره    ×زمان،  و  در سطح   ×غلظت    ×زمان  زمان 

معنی اختالف  دارای  درصد  يک  بودند احتمال   ≥ P)  دار 

میانگین درصد کشندگی حشرات کامل  1جدول  )  (0.01  .)

غلظت کاربرد  اثر  در  گلخانه  مختلف  سفیدبالک  های 

های مورد مطالعه  های گیاهی، پس از هر يک از زمانعصاره 

معنی آناختالف  میانگین  مقايسه  که  داد  نشان  در  داری  ها 

درص  2جدول   کمترين  و  بیشترين  است.  شده  د  ارائه 

عصاره  گذشت  کشندگی  از  پس  ترتیب    12ها  به  ساعت، 

غلظت   با  تنباکو   عصارۀ  به  میزان پیپی  5000مربوط  به  ام 

  پیپی  1000ای با غلظت  درصد و عصارۀ نعناع گربه   01/62

میزان   به  درصد    24/28ام  کمترين  و  بیشترين  بود.  درصد 

عصاره  گذشت  کشندگی  از  پس  ترتیب    24ها  به  ساعت، 

به غلظت    مربوط  با  تنباکو  میزان  پیپی  5000عصارۀ  به  ام 

  پیپی  1000ای با غلظت  درصد و عصارۀ نعناع گربه   22/79

میزان   به  درصد    47/33ام  کمترين  و  بیشترين  بود.  درصد 

عصاره  گذشت  کشندگی  از  پس  ترتیب    48ها  به  ساعت، 

  95ام به میزان  پیپی  5000مربوط به عصارۀ تنباکو با غلظت  

و   گربهدرصد  نعناع  غلظت  عصارۀ  با  به  پیپی  1000ای  ام 

 درصد بود.   05/40میزان 

اثر   میزان  بیشترين  کنونی،  تحقیق  در  کلی  طور  به 

در   که  شد  مشاهده  تنباکو  اتانولی  عصارۀ  در  کشندگی 

 95ساعت، دارای    48ام پس از گذشت  پیپی  5000غلظت  

عصارۀ  در  کشندگی  میزان  کمترين  بود.  درصدکشندگی 

ام پس از گذشت  پیپی  1000ای با غلظت  نولی نعناع گربهاتا

میزان    12 به  و  اساس    24/28ساعت  بر  شد.  مشاهده  درصد 

ها در  نتايج حاصل از تحقیق کنونی، درصد کشندگی عصاره 

( غلظت  )پیپی  5000بیشترين  زمان  بیشترين  و    48ام( 

ساعت(، دارای بیشترين مقدار بود. در هر سه عصارۀ گیاهی  

عصاره مور غلظت  افزايش  با  مطالعه،  تلفات  د  میزان  ها، 

 (. 2حشرات کامل افزايش يافت )جدول 

 

 

های مختلف  های گیاهی روی درصد کشندگی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه در زمانتجزيه واريانس تأثیر عصاره   –1جدول  

 آزمايش. 
Table1. Variance analysis the effect of plant extracts on the mortality of (T.vaporarium) adults at different 

experiment times. 

S. O. V df Mean Squares 

Extract 2 8690.01** 

Concentrations 2 1387.26** 

Extract × Concentration 4 142.09** 

Time 2 9904.26** 

Extract × Time 4 709.59** 

Concentration × Time 4 152.57** 

Extract × Concentration × Time 8 30.99** 

Error 81 2.06 

CV (%)  3.57 

**: Significant at 1% probability level. 
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های مختلف  های گیاهی روی درصد کشندگی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه در زمانمقايسه میانگین تأثیر عصاره  –2جدول 

 آزمايش. 
Table2. Mean comparison the effect of plant extracts on the mortality of (T. vaporarium) adults at different 

experiment times. 

Treatments Concentration  

(PPM)  

% Mortality in hours (Time) 

12 h 24 h 48 h 

N. rustica 5000 62.01de 79.22 c 95 a 

N. tabacum 5000 55.65 ef 73.32 e 89.8 b 

N. cataria 5000 51.5 h 67.05 d 80.16 cd 

N. rustica 2000 48.69 fg 61. 3 def 70.46 ef 

N. tabacum 2000 47.45 g 51.87 efg 59.03 e 

N. cataria 

N. rustica 

2000 

1000 

42.38 gh 

37. 7 i 

48.54 fg 

45.32 ghi 

52.6efgh 

50.32 f 

N. tabacum 1000 34. 84 ij 40.98 h 46.43 ghi 

N. cataria 1000 28.24 j 33.47 ijk 40.05 hi 

Means followed by same letter in each column are not significantly different at 1% probability level according to 

Least Significant difference (LSD). 

مهم  یکي برا  هايی¬شاخص  نتري¬از    زان یم  سهيمقا  یکه 

عصاره   کشی¬حشره  و  استفاده   یاهیگ  های¬اسانس  مورد 

م آن  یغلظت  رد،گی¬یقرار  سبب  –از  که  درصد    50هاست 

م آفت  در  مقاتنب  ۀ . عصارشود¬یتلفات  در  سا  سهياکو   ريبا 

  ه یعل یباالتر یتماس تیسم یدارا یمورد بررس  های¬عصاره 

بوده است. بیحشرات کامل سف   زان یم  ن يشتریدبالک گلخانه 

عصار  تیسم به  با    ۀ مربوط    10704معادل    50LCتنباکو 

کمتر  ام¬پی¬یپ عصار  تیسم  زان یم  نيو  به  نعناع    ۀ مربوط 

مقا  ما¬پی¬یپ  13989معادل    50LCبا    ای¬گربه   سه يبود. 

اطم مقاد  95  نان یحدود  ب  50LC  ري%  که  داد    زان یم  ن ینشان 

50LC  برا شده  اختالف    ن يا  یمحاسبه  عصاره،  سه 

 (.3وجود داشت )جدول   داری¬یمعن

 

 های گیاهی روی حشرات بالغ سفیدبالک گلخانه. محاسبه شده اثر سمیت تماسی عصاره  50LCمقادير  –3جدول 
Table 3. LC50 values calculated effect the contact toxicity of plant extracts on adult (T. vaporarium). 

Plant extracts LC50 (PPM) Assurance limits (95%) X2 df     Slope ± SE 

N. rustica 10704 1.48 – 3.22 2.37 3     1.78 ± 0.63 

N. tabacum 11996 3.48 – 6.55 3.51 3     2.92 ± 0.38 

N. cataria 13989 3.73 – 6.89 4.42 3     3.78 ± 0.69 

 .شدمحاسبه  (Robertson & Preisler, 1992) روش براساس % 95 اطمینان : حدود  ¥

غلظت دورکنندگی  عصارهاثر  مختلف  های  های 

   T. vaporariumگیاهی روی حشرات کامل 

های  همه عصاره  که داد نشان آزمايش اثر دورکنندگی نتايج

های مختلف، دارای اثر دورکنندگی  مورد بررسی در غلظت

حش میزان  روی  ولی  بودند،  گلخانه  سفیدبالک  کامل  رۀ 

آن  و  دورکنندگی  بیشترين  بود.  متفاوت  يکديگر  با  ها 

کمترين اثر دور کنندگی، به ترتیب در عصارۀ توتون بعد از  

)  48گذشت   میزان  به  نعناع    90ساعت  عصارۀ  و  درصد( 

بعد از گذشت  گربه )  12ای  به میزان  درصد(    42/22ساعت 

برای هر سه عصاره بین    X)2(مربع کای  مشاهده شد. آزمون  

 48تعداد حشرات جلب شده به تیمار و شاهد بعد از گذشت  

شد.   انجام  جداگانه  صورت  به  جدول  ساعت  میزان  4در   ،

عصاره  دورکنندگی  و  درصد  کوهی  آويشن  متانولی  های 

نشان   گلخانه  سفیدبالک  کامل  حشرات  روی  کوهی  پونه 

ع غلظت  افزايش  با  است.  شده  زمان  داده  مدت  و  صاره 

افزايش   دورکنندگی  درصد  عصاره،  معرض  در  قرارگیری 

به يافت.   توتون  قدرت   دارای داریمعنی طور عصارۀ 
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بسیار ) بااليی دورکنندگی  غلظت  باالترين  در  و   5000بود 

گذشت  پیپی از  پس  میزان    48ام(  بیشترين  دارای  ساعت، 

باالی    درصد( بود، که نشان دهنده پتانسیل  90دورکنندگی )

علیه   دورکننده  ترکیبات  عنوان  به  استفاده  برای  عصاره  اين 

ترين میزان اثر دورکنندگی نیز مربوط به  اين آفت است. کم

گربه نعناع  پايینعصارۀ  در  که  بود  )ای  غلظت    1000ترين 

گذشت  پیپی از  پس  دارای    12ام(  تنها   42/22ساعت، 

دورکنن اثر  مقايسه  است.  بوده  دورکنندگی  دگی  درصد 

زمانعصاره  در  گیاهی  نمونه های  مختلف  نشان  های  برداری 

عصاره  اين  که  يک داد  احتمال  سطح  در  آماری  نظر  از  ها 

 دار دارند. با يکديگر اختالف معنی (P ≤ 0.01)درصد 

 

 های گیاهی مورد استفاده روی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه.درصد دورکنندگی عصاره  –4جدول 

Table 4. Repellent effect of plant extracts used on (T. vaporarium) adults. 
Plant extracts Concentration 

(PPM) 
Repellency (%)  

2X 
 

P– Value Time (h) 
12 24 48 

Nicotiana 

tabacum 
1000 i48.12  h8  59. cd70.03  15.02 0.17 
2000 efg60.08  bcd79.13  abc86.19  19.27 0.008 
5000 cde70.01 b80.91  a90  20.87 0.000 

 Nicotiana rustica 1000 j41.33  hij53.12  ef62.13  12.77 0.51 
2000 hi56.02  cdef69.43  bc1  79. 18.41 0.009 
5000 e65.13 c76.13  ab87.01  19.08 0.003 

Nepeta cataria 1000 mno22.42  m25.08  lm28.18  0.95 0.09 
2000 mn25.26  l29.07  klm30.27  3.51 0.75 
5000 lm28.14  kl30.58  k33.25  5.59 0.31 

Means followed by same letter in each column are not significantly different at 1% probability level. 

مختلف    های¬غلظت  یزری ¬تخم  یبازدارندگ  اثر

کاملحشر  یرو  یاهیگ  های¬عصاره   .Tات 

vaporarium 

بازدارندگ  جينتا درصد   های¬غلظت  یزري¬تخم  یآزمون 

 دبالکیحشرات کامل سف یرو  یاهیگ  های¬مختلف عصاره 

ب که  داد  نشان  بازدارندگ  ن يشتریگلخانه  عصار  ی اثر   ۀ در 

با غلظت   درصد و    24/84  زانیبه م  ام¬پی¬یپ  5000تنباکو 

با غلظت    ای¬نعناع گربه  ۀدر عصار  یاثر بازدارندگ  نيکمتر

درصد مشاهده شد )جدول  26/14  زانیبه م  ام¬پی¬یپ  1000

 شيافزا  یزري¬تخم  یبازدارندگ  زانیغلظت، م  شي(. با افزا5

.افتي

 

 های گیاهی مورد استفاده روی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه. ريزی عصاره درصد بازدارندگی تخم  -5جدول 

Table 5. Oviposition inhibitory effect of plant extracts used on (T. vaporarium) adults. 
Plant extracts Concentrations 

(PPM) 
% Oviposition inhibitoryin in Times (h) 2X 

12 24 48 
Nicotiana 

tabacum 
         1000 d48.08  d57.19  bc68.01  15.9 

         2000 c60.05  b70.12  abc78.13  17.1 

         5000 c65.12  ab79.21  a84.24  19.65 

 Nicotiana rustica          1000 e38.16  de45.57  cd58.23  14.04 

         2000 de48.17  cde58.25  b69.93  17.1 

         5000 d58.18  bc68.28  ab80.03  18.5 

Nepeta cataria  1000 g14.26  fg19.93  f24.01  9.97 

 2000 g18.01  f21.81  ef28.19  11.1 

 5000 ef29.03  e30.09  e38.86  12.5 
Means followed by same letter in each column are not significantly different at 1% probability leve 
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 بحث

داد که  بررسی سمیت عصاره  نشان  تحقیق کنونی  ها در 

کشی سی دارای تأثیر حشره های گیاهی مورد بررهمه عصاره 

گلخانه   سفیدبالک  کامل  حشرات    (T. vaporarium)روی 

که  ها با يکديگر متفاوت بود. به طوریبودند ولی مقادير آن

سمیت عصارۀ تنباکو و توتون دارای بیشترين مقدار بود. اثر  

تنباکو   آنغوزه    (N. rustica)عصارۀ  –Ferula assa)و 

foetida L.)  ح با  مقايسه  علیه  شره در  ايمیداکلوپرايد  کش 

مورد مطالعه قرار گرفت.    (.Sitobion avenae F)شته غالت  

مايع   با  همراه  تنباکو  درصد  سه  عصارۀ  که  داد  نشان  نتايج 

حشره  قدرت  دارای  هزار  در  دو  نسبت  به  کشی ظرفشويی 

بسیار بااليی علیه اين آفت بوده و به عنوان تیمار برتر انتخاب  

 . (Rahimi, 2015)گرديد 

شته   روی  اوکالیپتوس  و  توتون  گیاهان  برگ  عصارۀ  تأثیر 

برنج   شرايط    (Rhopalosiphum padi)برگ  در 

در   توتون  عصارۀ  که  شد  مشخص  و  بررسی  آزمايشگاهی 

غلظت آفت  همه  اين  روی  بیشتری  اثر  بررسی،  مورد  های 

لیتر در  میلی  10و   8های  داشته است، به طوری که در غلظت

کشند اثر  روی  لیتر،  اوکالیپتوس  و  توتون  برگ  عصارۀ  گی 

(R. padi)  درصد   70و   90به ترتیب 

اطمینان    78و    100و   بازه  مقايسه  آمد.  دست  به    95درصد 

نیز نشان داد که اثر    T–testدرصد و مقايسه آماری به روش  

طور   به  آفت  اين  روی  توتون  برگ  عصارۀ  کشندگی 

اوکالیپتوس  معنی برگ  عصارۀ  از  بیشتر  باشد  میداری 

(Halvaei et al., 2015)  مشخص ديگری،  پژوهش  در   .

گرديد که نیکوتین حاصل از گیاه توتون تأثیر بسیار زيادی  

برنج   داشته    (Chilo supressalis)بر کنترل کرم ساقه خوار 

نتايج حاصل از تحقیق  (Habibi et al., 2016)است   با  ، که 

تنباکو مطابقت  های توتون و  کنونی مبنی بر اثر بیشتر عصاره 

 داشت.   

عصاره  در  کشندگی  تحقیق  میزان  در  مطالعه  مورد  های 

آن  غلظت  با  افزايش  کنونی،  تأثیر  داشت.  مستقیم  رابطه  ها 

دورکنندگی   و  کشندگی  اثر  افزايش  در  عصاره  غلظت 

حشرات در تحقیقات مختلف نشان داده شده است. از جمله  

تدخینی   مخت  53اثر  مراحل  علیه  گیاهی  زيستی  اسانس  لف 

قرار  بررسی  مورد  سفیدبالک  کامل(  حشره  و  پوره  )تخم، 

گرفته است. نتايج حاصل از آزمايشات نشان داد که اسانس  

گیاهان پونه، اکالیپتوس، میخک، زيره سیاه و نعناع فلفلی، به  

ها و  کنندگی را روی بالغین، پوره ترتیب بیشترين تأثیر کنترل

دارند  تخم آفت  اين  اثرات  (Choi et al., 2003)های   .

ترخون  حشره  گیاهان  اسانس   Artemisia)کشی 

dracunculus)    شويد روی    (Anethum graveolens)و 

گلخانه   سفیدبالک  زيستی  مختلف   .T)مراحل 

vaporarium)    جالیز شته  کامل  حشرات   Aphis)و 

gossypii)    قرار ارزيابی  مورد  آزمايشگاهی  شرايط  در 

آن نتايج  داگرفت.  نشان  اثر  ها  ترخون،  اسانس  که  د 

گونه   دو  هر  شويد روی  اسانس  به  نسبت  بیشتری  کشندگی 

است   داشته  بررسی  مورد  در    .(Mousavi, 2013)حشره 

های گیاهی نعناع  پژوهش ديگری، اثرات ضد قارچی عصاره 

  (Nicotiana tabacum)توتون    ، (Nepeta cataria)ای  گربه

کوهی   آويشن  قا  (Thymus pubescens)و  های  رچروی 

بیماری اسکلروتینیا،  مهم  رايزوکنونیا،  شامل  توتون  زای 

قرار  بررسی  مورد  گلدانی  شرايط  در  فیتوفترا  و  فوزاريوم 

عصاره  متقابل  اثرات  میانگین  مقايسه  نتايج  های  گرفت. 

کنترل   درصد  بر  تیمار  اعمال  روش  و  غلظت  گیاهی، 

بیماریقارچ که  های  داد  نشان  شاهد  به  نسبت  توتون  زای 

در هزار به    2ای با غلظت  عصارۀ گیاهان توتون و نعناع گربه

درصد کنترل، بیشترين اثر ضد قارچی را   75و    80ترتیب با  

بیماریروی قارچ با افزايش  زای توتون داشتههای مهم  اند و 

نیز  های گیاهی، درصد کنترل کنندگی آنغلظت عصاره  ها 

 . (Sajjadi & Assemi, 2014)افزايش يافت 

از حشراتی    LC)50(درصد    50ان غلظت الزم برای کشتن  میز

می قرار  گیاهی  ترکیبات  معرض  در  عوامل  که  به  گیرند، 

ترکیبات   و  میزبان  گیاه  گونۀ  آفت،  گونۀ  جمله  از  مختلفی 
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آن در  رشدی موجود  مرحلۀ  حشره،  حساسیت  میزان  ها، 

آزمايش،   انجام  روش  رفته،  کار  به  غلظت  حشره،  مختلف 

مصرف زمان  دارد    مدت  ارتباط  ديگر  متعدد  عوامل  و 

(Robertson et al., 2007) .    در تحقیق کنونی، عصارۀ تنباکو

و بیشترين میزان   )  50LC(  %50دارای کمترين میزان دز کشنده  

تحقیق   بود، در  نیز گزارش شد که    (Rahimi, 2015)سمیت 

میزان   کمترين  دارای  تنباکو  نتايج    50LCعصارۀ  با  که  بود 

قیق کنونی مطابقت داشت. مقايسه نتايج حاصل  حاصل از تح

علیه   توتون  و  تنباکو  عصارۀ  از  حاصل  تماسی  سمیت  از 

ساير  و  کنونی  تحقیق  در  گلخانه  سفیدبالک  بالغ  حشرات 

 باشد.  می 50LCتحقیقات بیانگر اختالف زياد در میزان 

نتايج تحقیق کنونی نشان داد که عصارۀ توتون بیشترين درصد  

روی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه داشته    دورکنندگی را

توسط   که  پژوهشی  در   ,Dehghani & Ahmadi)است. 

روی درصد کشندگی اسانس گیاهان آويشن، رازيانه،    (2014

علیه   بومادران  و  پرتقال  سبز،  صورت    T.vaporariumزيره 

گرفت، در میان تیمارهای مختلف مورد آزمايش، در باالترين  

( میلیمیکرولیتر    40غلظت  تلفات  بر  درصد  بیشترين  لیتر(، 

( میزان  به  میزان    18/82پورگی  به  پوپاريومی  تلفات  و   )%

عصاره   90/73) توسط  شد.  %(  ايجاد  تلخ  زيتون  متانولی  ی 

اسانس   و  رازيانه  بومادران،  گیاهان  اسانس  اين،  بر  عالوه 

-محلول در آب زيره سبز و آويشن باالترين فعالیت ضد تخم

گی را روی سفیدبالک گلخانه نشان دادند.  ريزی و دورکنند

های  ريزی و دورکنندگی اسانس در حالی که فعالیت ضد تخم

روز پس از اعمال    15و    3بومادران و آويشن، بعد از گذشت  

تحقیق   از  حاصل  نتايج  با  امر  اين  که  يافت،  کاهش  تیمار 

می موجود  تفاوت  داشت.  مغايرت  دلیل  کنونی  به  تواند 

گونه در  بررسی، اختالف  مورد  حشره  گونه  و  گیاهی  های 

عصاره  روش  در  روش  تفاوت  در  تفاوت  همچنین  و  گیری 

 اجرای آزمايش در تحقیقات مختلف باشد.  

داده   نشان  نیز  محققان  ساير  توسط  گرفته  صورت  مطالعات 

اثرات حشره  گیاهی،  ترکیبات  که  دورکنندگی  است  و  کشی 

ص سفیدبالک  فوق العاده بااليی روی آفات مختلف به خصو

گیاهان   دورکنندگی  خاصیت  میان،  اين  از  دارند.  گلخانه 

  Solanaceaeو    Laminaceae ،  Asteraceaeهای  خانواده 

می توجه    .(Aguilar– Astudillo et al., 2020)باشد  مورد 

از خاصیت   با گذشت زمان  نشان داد که  نتايج تحقیق کنونی 

است، بلکه  های مورد بررسی کاسته نشده  دورکنندگی عصاره 

اما  با گذشت زمان، درصد دورکنندگی آن يافت.  افزايش  ها 

تحقیق   گذشت    Wagan et al., 2017در  با  که  شد  مشاهده 

از قدرت دورکنندگی عصاره  با  زمان  ها کمی کاسته شد که 

برای   پژوهش کنونی  مغايرت داشت. در  تحقیق کنونی  نتايج 

تحقیقا ساير  با  مطابق  دورکنندگی،  خاصیت  انجام  بررسی  ت 

شد   استفاده  صافی  کاغذ  روش  از   & Etminan)شده 

Hassani, 2019; Liu & Ho, 1999 ; Nazemi Rafie & 

Moharramipour, 2007).    تحقیق aw &  ,mazra –Alدر 

Atteyat, 2009)  (    با بررسی،  مورد  آفت  گونه  دو  هر  در 

عصاره  غلظت  کشندگی  افزايش  درصد  زمان،  گذشت  و  ها 

که   يافت  مطابق  افزايش  کنونی  تحقیق  از  حاصل  نتايج  با 

بیان  (Mendoza – Garcia et al., 2014) داشت. ولی تحقیق  

اسانس دوام  زمان،  گذشت  با  که  استفاده  نمود  مورد  های 

مغايرت  کنونی  تحقیق  نتايج  با  امر  اين  که  يافت  کاهش 

 داشت.    

داده  از  حاصل  بازدارندگی  نتايج  اثر  از  آمده  دست  به  های 

داد  ريزتخم نشان  ی روی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه 

عصاره  همه  دارای  که  کنونی،  تحقیق  در  بررسی  مورد  های 

تخم بازدارندگی  غلظتاثر  بین  و  هستند  مختلف  ريزی  های 

تخمعصاره  بازدارندگی  نظر  از  معنیها  اختالف  دار ريزی 

تخم بازدارندگی  میزان  بیشترين  دارد.  توسط  وجود  ريزی 

( ايجاد شد که احتماال به دلیل وجود  %14/85و )عصارۀ تنباک 

تنباکو  ريزی در آن میمواد بازدارنده تخم باشد. نقش مثبت 

تواند به دلیل وجود ترکیبات  و توتون در تحقیق کنونی، می

آلکالوئید اصلی موجود  آلکالوئیدی از جمله نیکوتین باشد.  

گیاه   توتون،  در  و  وتنباکو  است  يک    نیکوتین  صورت  به 
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میحشره  عمل  قوی  بسیار   N. rustica هایبرگ کند.  کش 

نیکوتین   مقدار  هستند،   9تا  دارای  که    درصد  حالی  در 

نیکوتین    1–3حاوی     N. tabacum هایبرگ درصد 

ديگ  باشند.می نیز آلکالوئیدهای  مقا  ر  به   ديربا  کمتر  خیلی 

نیکوتئیننام نور    ، های  آنابازين،    غیره   و  نیکوتین نیکوتیمین، 

و    .دارد  وجود توتون  عصارۀ  در  موجود  ترکیبات  ساير 

هیدرات  فنل تنباکو،  کربن،  پلی های  ترکیبات  فنلها،  ها، 

باشند. گزارش شد که ترکیبات  ها و ... میدار، پروتئین ازت

لمونن، سايلن،   نیکوتین،  اصلی در عصارۀ گیاه توتون شامل 

می گلوبولول  و  فیتول  فنانترن،  پیريدين،  ند.  باشتونبرگول، 

گربه نعناع  گیاهی  عصارۀ  در  موجود  اصلی  ای  ترکیبات 

نوننال،   آنتراکن،  فالون،  منتانول،  منتول،  تیمول،  شامل 

متیل   و  ايزوکوئینولین  فنانترن،  پیريدين،  سايلن،  فناالزين، 

می نقش    .(Sajjadi & Assemi, 2014)  باشندپیپرازين 

گربه نعناع  و  عصارۀ  دورکنندگی  کشندگی،  در  نیز  ای 

تخمم از  به  مانعت  گلخانه،  سفیدبالک  کامل  حشرات  ريزی 

که   است  آن  در  منتول  و  منتانول  زيادی  مقدار  وجود  دلیل 

متابولیت میزان  بیشترين  ترکیب،  دو  موجود  اين  ثانويه  های 

گربه نعناع  عصارۀ  در در  مهمی  نقش  و  داده  تشکیل  را  ای 

پاتوژن علیه  گیاه  عدفاع  قوی  سم  يک  مانند  و  داشته  مل ها 

    .(Aroiee et al., 2005)نمايند می

بازدارندگی   و  دورکنندگی  کشندگی،  اثرات  زمینه  در 

اسانستخم و  عصاره  برخی  ساير ريزی  روی  گیاهی  های 

اثرات   جمله،  از  است.  گرفته  صورت  مطالعاتی  نیز  آفات 

تخم عطری  بازدارندگی  شمعدانی  گیاهان  اسانس  ريزی 

(Pelargonium rosem Andrews)،  اريجه  ب(Ferula 

gumosa Boiss.)    درمنه  (.Artemisia sieberi Besser)و 

پنبه   سفیدبالک  بالغ  حشرات  شرايط    (B. tabaci)روی  در 

اسانس   سه  هر  گرفت.  قرار  ارزيابی  مورد  آزمايشگاهی 

غلظت   در  که  پیپی  12مذکور  و مشخص شد  رفته  بکار  ام 

تخم و  استقرار  برگمیزان  روی  آفت  اين  تیمار  های  ريزی 

 Yarahmadi et)داری کمتر از شاهد بود  شده به طور معنی

al., 2011)تخم بازدارندگی  و  کشندگی  اثر  عصارۀ  .  ريزی 

جینکو   گیاه  دانه  پوست  و  روی    (.Ginkgo biloba L)مغز 

کنه   کامل(  حشرات  پوره،  )تخم،  زندگی  مختلف  مراحل 

و  بررسی    (.Tetranychus urticae Koch)ای  تارتن دو نقطه

ترين مرحله زندگی اين آفت، مرحله گزارش شد که حساس

طوری به  بوده،  میزان  پورگی  کمترين    50LC  (mg/mlکه 

میزان  82/39 بیشترين  و  پورگی  مرحله  در   )50LC  (mg/ml  

 ,.Tork et al)( در مرحله تخم اين آفت به دست آمد  27/48

تخم  .(2012 بازدارندگی  و  دورکنندگی  ريزی  اثر 

تلف عصاره و پودر سیر و فلفل قرمز با مقادير  های مخغلظت

حشرۀ   20و    15،  10،  5،  1) و  آخر  الرو سن  روی  درصد( 

هندی   پره  شب    (.Plodia interpunctella Hubner)کامل 

در شرايط آزمايشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان  

تخم بازدارندگی  و  دورکنندگی  اثر  بیشترين  که  ريزی داد 

امل اين آفت مربوط به عصارۀ پودر سیر به  روی حشرات ک 

با   است    89/47و    97/63ترتیب  بوده   Etminan et)درصد 

al., 2019) .   

اثر   که  داد  نشان  تحقیق  اين  کلی  نتايج  مجموع،  در 

تخم بازدارندگی  و  دورکنندگی  در  کشندگی،  ريزی 

زمان  عصاره  گذشت  و  غلظت  افزايش  با  مطالعه  مورد  های 

ا که  يافت،  روی  افزايش  ديگر  محققان  تحقیقات  در  امر  ين 

اغلب   گرديد.  مشاهده  نیز  شد  ذکر  باال  در  که  آفات  برخی 

نیز افزايش غلظت را عامل مهمی در افزايش سمیت   محققان 

 ترکیبات گیاهی بیان کردند. 

 و هاعصاره  نوع به بسته حشرات، هایگونه  حساسیت

وجود  متفاوت هاآن  گوناگون  هایغلظت  تنوع است. 

درگست جمعیت ترکیبات رده  در  موجود  های  شیمیايی 

 جغرافیايی، محیطی فاکتورهای علت  مختلف يک گیاه، به 

 گیاهی هایسمیت عصاره  اثر در تفاوت باشد.می ژنتیکی و

آن به در  موجود  شیمیايی   يک دارد. بستگی هاترکیبات 

 تشديدکنندگی  به صورت يا تنهايی به  است  ممکن ترکیب

فعالیت  هاترکیب ساير با تشديد  شود   عصاره  موجب 
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(Mendoza – Garcia et al., 2014).   دهنده تشکیل  اجزا 

های گیاهی حتی در يک جنس مشخص  ها و عصاره اسانس

قسمت  در  و  گیاهی  گیاهی  خاص  گونه  يک  مختلف  های 

باشند.   داشته  تفاوت  هم  با  زيادی  مقدار  به  است  ممکن 

دارد که ترکیب امکان  اين  اساهمچنین  نس يک گونه  های 

گونه،   آن  انتشار  جغرافیايی  منطقه  اساس  بر  گیاهی  خاص 

آن  روش از  استخراج  که  گیاه  از  قسمتی  استخراج،  های 

می نژادهای  انجام  وجود  نیز  و  گیاه  قسمت  اين  سن  و  شود 

aw  ,mazra –(Alشیمیايی برای گونه گیاهی متفاوت باشد  

& Atteyat, 2009) . 

گلخان  سفیدبالک  که  آنجايی  باعث    (T. vaporarium)ه  از 

به   آن  کنترل  برای  کشاورزان  و  شده  فراوان  خسارت  ايجاد 

کنند، استفاده های شیمیايی استفاده میکشطور مکرر از آفت

ثباتی در اکوسیستم و افزايش  ها منجر به بی کشمکرر از آفت

آفت به  لزوم  کشمقاومت  بنابراين  است.  شده  آفات  در  ها 

برای مناسب  مرسوم  کشآفت  جايگزينی  شیمیايی  های 

نظر می به  از ضروری  منبعی غنی  به طور کلی، گیاهان  رسد. 

که می هستند  طبیعی  توسعه روشمواد  برای  ايمن  توانند  های 

 –Xiao)محیطی جهت کنترل آفات مورد استفاده قرار گیرند  

Wei et al., 2017).  توان  با توجه به نتايج به دست آمده، می

های زيستی، به  کشگیاهی را به عنوان حشره های  اين عصاره 

جانداران   ساير  و  زيست  محیط  انسان،  برای  اينکه  دلیل 

ترند و قیمت مناسبی دارند و در محیط تجزيه پذيرند، به  ايمن

سفیدبالک   تلفیقی  مديريت  در  مفید  بسیار  ابزار  يک  عنوان 

موثره   ماده  بودن  فرار  خاصیت  دلیل  به  برد.  کار  به  گلخانه 

بهبود  ه عصار برای  آنها،  سريع  شدن  اکسید  و  گیاهی  های 

کشی اين ترکیبات، برای  کارايی سمیت و حفظ ماهیت حشره 

محیط  در  از  استفاده  فرموالسیون  تولید  مزرعه،  مانند  باز  های 

 آنها در تحقیقات آتی ضروری است.

 گزاری ¬سپاس

مد  له یوس  ن يبد پژوهش  تيرياز  محترم  معاون  مرکز   یو 

به خاطر فراهم نمودن امکانات    رتاشیزش تو آمو  قاتیتحق

اجرا  یمال قدردان  مانهیصم  ق،یتحق  نيا  يیو  و    ی تشکر 

. شود¬یم
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Abstract  

Trialeurodes vaporarium (Westwood), greenhouse whitefly is an important pest of several crops in the world. 

Presently the application of common pesticides is unavoidable to suppress during a farm season Due to the side 

effects of chemical pesticides, more research is needed to find low–risk alternatives. In this study, insecticidal, 

repellent, and oviposition deterrent effects of tobacco, tabacum and catnip ethanolic extracts were investigated 

on greenhouse whitefly. For this purpose, three concentrations of each plant extract (1000, 2000 and 5000 ppm 

concentrations) were applied on the whitefly adults based on a factorial complete randomized design with four 

replications. The pest mortality was recorded at 12, 24 and 48 h of exposure. The results showed that the LC50 

values for tabacum, tobacco, and catnip extracts on the pest were determined as 10704, 11996 and 13989 ppm, 

respectively. The tabacum extract at 5000 ppm imposed the highest mortality rate (95 %) after 48 h and the 

catnip extract had the lowest effect (28.24%) at 1000 ppm after 12 h, respectively. The oviposition inhibitory 

effect of the extracts was decremented over time so that egg laying slowly increased afterwards. According to 

the results, tobacco and catnip extracts with 90 and 22.42% effects had the highest and the lowest repellency 

property, respectively. Findings are promising in development of safe botanicals; however, it would require 

confirmation of their positive field results.  

Keywords: Trialeurodes vaporarium, ethanolic extract, Insecticidal, repellency, oviposition inhibitory. 


