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 (Myrtus communis) و مورد (Rydingia persica) گلدر گیاهی های عصاره ثیرأت

 آزمایشگاهی یطدر شرا Bemisia tabaci علیه
 

 مینایی کامبیز و باقری فائزه روستا، سامان ،*عالیچی محمود

 ، ایرانشيراز ،زيرادانشگاه ش ی،دانشکده کشاورز پزشکي،گياه بخش 

 

 (8/1/8391: تاریخ پذیرش                    81/5/8391: تاریخ دریافت)
 

 
 چکیده

 یها کش در کاهش مصرف آفت موثر های روشاز  یکيحشرات آفت  عليه يعيطب يباتيبه عنوان ترک ياهيگ یها از عصاره استفاده

دست  به هایغلظت در ها عصاره متقابل اثر نيز و مورد و گلدر گياه دو عصاره ثيرأت ،حاضردر بررسي . محسوب خواهند شد یندهدر آ يميایيش

، 5/2، 2۰ صفر، سطح شش در گلدر گياه یعصاره. شد يبررس یشگاهيآزما یطدر شرا Bemisia tabaci بالک يدمهم سف آفت یآمده رو

 یطدر شرا ها یشآزما. شدند يبررس گرم در ليتر 4و  3، 3/2، 1/8، 4/8صفر،  سطح ششمورد در  ياهگ یعصاره و گرم در ليتر 5 و 9/3، 8/3

 مقدار .انجام شدند یکيساعت تار 1و  یيساعت روشنا 86 ینور ی و دوره درصد 5۰± 6 يرطوبت نسب يوس،سلس ی درجه 21 ± 3 یيدما

 دار يمعن صورتبه  که خمين زده شدت گرم در ليتر 39/3و 56/2 بيترتبه گلدر و مورد یهاعصاره یبرا( LC50) درصد پنجاه کشنده غلظت

 4و  گرم در ليتر 5 یرتا مقاد ترتيبگلدر و مورد به ی غلظت عصاره یشبا افزا نيهمچن. بودند متفاوت گریکدی با درصد 95 احتمال سطح در

و  1/19و مورد به ترتيب  درعصاره گل تحت تيمار B. tabaci يدبالکدرصد تلفات سف يشترینب. یافت یشافزا نيزدرصد تلفات  ، گرم در ليتر

درصد  يشتریننشان داد که ب B. tabaci يدبالکسف یگلدر و مورد رو هایعصاره يمتقابل کشندگ ثيرأت يبررس یجنتا. درصد مشاهده شد  18

زمان  در حالت کاربرد همتلفات آفت  يزانو م برآورد شدمورد  ياهاز گ گرم در ليتر  4و  3 ، 3/2 وگلدر  ياهاز گ گرم در ليتر 5تلفات در سطح 

 .آمد دستبه فوق سطح سه برای درصد 3/91 و 3/96، 95 ترتيببه

 

 پاسخ –غلظت  ،يدرصد، عصاره متانول 5۰متقابل، غلظت کشنده  ثيرأت :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
 ،Bemisia tabaci (Gennadius) پنبه، سفيدبالک

 شاملميزبان  9۰۰ کشاورزی با بيش از از آفات مهم یکي

در  يمصورت مستق حشره به ینا. است يفرنگ گوجه ياهگ

با  يرمستقيمطور غ  به یاو  ياهيگ ی يرهاز ش یهتغذ ی يجهنت

 زند ميخسارت  ياهترشح عسلک به گ یا یروسانتقال و

(Glick et al., 2009) .مدیریتمتداول  یها از راه یکي 

. است شيميایي های کش آفت ازپنبه استفاده  يدبالکسف

 ها نگراني و يميایيش یها کش مقاومت به حشره گسترش

 از انسان، سالمت و زیست يطمواد بر مح ینا يرتأث ی درباره

 به آفات کنترل های روش سایر ی توسعه برای اصلي دالیل

 (. Polston et al., 2001) رود مي شمار

تاکنون در حال  يشسال پ يليونم 4۰۰از حدود  گياهان

حفظ خود در برابر آفات هستند؛ به  یبرا یيها تکامل روش

 يستمس یکتکامل به  يردر مس ياهانگ يکه برخ یطور

 ,Godfrey)اند  کارا در برابر حشرات مجهز شده يدفاع

 بعمنا از یکيموضوع باعث شده تا آنها به  ینو ا (1994

 مواد .شوند یلتبد جدید های کش آفت توليد برای مهم

 سمي، های ترکيب عنوان به که گياهان ی يلهوس به يدشدهتول

 عمل ریزی تخم و تغذیه ی بازدارنده یا و دورکننده

متفاوت و  يربا نحوه تأث یيها کش در کنار حشره کنند، مي

انسان و  یبودن برا خطر يب یاخطر  کم ينکه در ع یدجد

 يزرا ن يقبل يباتمقاومت به ترک شکلم یستز يطحم

 یبرا يمورد بررس های ینهاز جمله گز کنند، يبرطرف م

کش هستند  حشره یجرا های يبشدن با ترک یگزینجا

(Pavela, 2008;  Czaja et al., 2014; Nasr et al., 

2017; Arshad et al., 2019) .های يباز ترک استفاده 

روتنون  يبکش با استفاده از دو ترک به عنوان حشره ياهيگ

آغاز شده است و تاکنون  يالدیم 815۰از سال  يکوتينو ن

انجام شده است  ينهزم یندر ا ياریبس یها پژوهش

(Chaubey, 2007) .انسان برای کمي سميت اتترکيب این 

 های سال در.  (Isman, 2006)دارند خونگرم جانوران و

 برای جایگزیني عنوان به گياهي های عصاره از استفاده اخير

 است گرفته قرار توجه مورد سنتزی های کش حشره

(Sarailoo, 2012) .حشرات  یکه برا ياهانيعصاره گ در

وجود دارد  یهثانو یها يتبا عنوان متابول یهستند، مواد يسم

ها،  تانن یيدها،استرو یيدها،مواد شامل ترپنو ینکه ا

 باشند يم یيدهاو آلکالو ها ينساپون ها، ينونک یيدها،فالونو

(Hajhashemi et al., 2010; Sengupta, 2012). 

 Rydingia persica (Burm) يبا نام علم گلدر گياه

 شرقي بجنو و جنوب در( Lamiaceae) نعناع ی تيره از

 بلوچستان و سيستان و کرمان فارس، یها  استان در ایران

 در گلدر اهيگ. al et oohestani(K(2012 ,. روید مي

 Yadegarinia et) داشته کاربرد ابتیو درمان د يسنت طب

al., 2006; Sadeghi, 2014 ) تيخاص زين یموارد درو 

 حشرات برابر در اهيگ نیا يکشندگ و يدورکنندگ

 Ateyyat et)است  شده يبررس یزيآم تيموفق صورت به

al., 2009) .اهيگ يمتانول ی عصاره هیثانو یها تيمتابول 

 و ها تانن دها،یياسترو دها،یيگلدر شامل فالونو

. (Hajhashemi et al., 2012)است  8دهایيترپنو یتر

 و يصادق توسط گلدر ی عصاره یيايميش ليتحل و هیتجز

و  3نساليبتاس ،2لنيوفیبتاکار که دادند نشان همکاران

عصاره  نیا ی دهنده ليتشک ياصل یاجزا 4دياکس لنيوفیکار

 جادیمانند تانن با ا یيها بيترک. (Sadeghi, 2014)هستند 

 شیو اکسا نييمثل پروت یمغذ باتيدر جذب ترک ياثر منف

 يبرخ. شوند يدر لوله گوارش حشرات، باعث مرگ آنها م

هستند  یيها ملکول یحاو دهایيترپنو یمانند تر دهایيترپنو

 یرو ينیگزیدر جا یدیين استروکه به عنوان ضد هورمو

 ای ريو سبب تأخ کنند يعمل م یدیيسترویاکد یها رندهيگ

 ,.Hoffmann et al) شوند يم یانداز ممانعت از پوست

1998). 
 از Myrtus communis  (L)يبا نام علم مورد اهيگ

تا  8 ارتفاع با یا درختچه( Myrtaceae) موردسانان ی تيره

 کرمان، فارس، یها در استان اهيگ نیا. است متر 3

 نیا. کند يم رشد خودروصورت  به النيگ و زدی بندرعباس،

                                                 
1. Triterpenoid 

2. β-caryophyllene 

3. β-sinesal  

4. Caryophyllene oxide 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Czaja%2C+Katarzyna
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
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 نيهمچن. دارد معطر و رهيت سبز رنگ به یيها برگ اهيگ

 یيو بو ديسف يمورد، رنگ یبایکوچک و ز یها گل

 یها تيمتابول. et al., 2014) (Senfiمخصوص دارند 

 از یادیز ریمقاد شامل مورد اهيگ يمتانول ی عصاره ی هیثانو

 یدهاياس، (نولنيترپ و نئوليترپ،  مونوترپن) دهایيترپنو

 ,.Romani et al) 2نيدکاتچیيفالونو ها، تانن ،8يفنول

 و هیتجز (Cakir, 2004). است 3فرار یها و روغن( 2004

 همکاران و وانس توسط مورد ی عصاره یيايميش ليتحل

 1ننيو آلفا پ 6نئوليس -1، 8 ،5موننيل ،4نالوليل که داد نشان

 Wannes) عصاره هستند نیا ی دهنده ليتشک ياصل یاجزا

et al., 2010.) مورد  اهيموجود در گ یدهایيترپنو

اختالالت  جادیباعث ا( 9نولنيو ترپ 1نئوليمونوترپن، ترپ)

عصاره مورد . (Aleksic et al., 2014) شوند يم يتنفس

هوا، مانع تنفس  قیو عا رینفوذناپذ هیال جادیبا ا نيهمچن

 و زاپاتا نيهمچن. (Snow et al., 2011) شود يحشرات م

 تيرا بر فعال ها مونوترپن يمنف ثيرأت اسماگ

 Zapata and)گزارش کردند  استراز نيکول لياست

Smagghe, 2010). 
 ريدر رابطه با تأث یچند یها وهشپژو جهان  رانیا در

حشرات  روی گلدر و مورد  هان ايگ یها و اسانس ها عصاره

 ;Salari, 2010; Khani, 2012) است شدهمختلف انجام 

Tayoub, 2012; Shafiei et al., 2018)، تاکنون يول 

نشده  يبررس پنبه دبالکيبر سف اهانيگ نیا یها عصاره ثيرأت

 ياهيگ یها عصاره ثيرأت حاضر قيتحق در  رو،نیا از. است

در  يفرنگ گوجه یرو B. tabaci و مورد در کنترل گلدر

 .شد يبررس يشگاهیآزما طیشرا

 

 

                                                 
1. Phenolic acids 

2. Catechin 

3. Volatile oils 

4. Linalool 

5. Limonene 

6. 1, 8- Cineole  

7. α -Pinene 

8. Terpineole 

9. Terpinolene 

 ها روش و مواد

 فرنگیگوجه گیاه پرورش

رقم  گيفرن گوجه بذر از پژوهش این انجام برای

 یش،انجام آزما یبرا. استفاده شد( Kalj-N3) 3ان يکالج

 يو زمان شدندخاک کاشته  در فرنگي گوجه هایابتدا بذر

به  نشاها يد،رس متر سانتي پنج تا چهارها به  که ارتفاع آن

 به تا شدها فرصت داده  منتقل و به آن يکيپالست های گلدان

 گياهان. برسند( برگي هفت الي پنج) متر سانتي 85 ارتفاع

 ی درجه 21±3 دمایي شرایط با گلخانه در فرنگي گوجه

 1:86 نوری ی دوره ودرصد  5۰±2 يرطوبت نسب سلسيوس،

روز  یکصورت  و به ینگهدار( یکيتار: یيروشنا)ساعت 

 .ندشد ياریآب ياندر م

 گیری عصاره

 2۰ ی فاصله در فارس استان جنوب از گلدر گياه

 يایيطول جغراف با) جهرم -شيراز ی جاده کيلومتری

 از ارتفاع متر 8414 و 29°49' يایي، عرض جغراف63°52'

 دانشگاه کشاورزی ی دانشکده از مورد گياه و( دریا سطح

سپس  شدند؛خشک  یهسا شرایطو در  وری آ جمع شيراز

 مدل) الکتریکي آسياب از استفادهشده با  خشک های نمونه

شده و  خرد( یرانا آسان، طوس شرق شرکت ساخت صنعتي،

مؤثر موجود  ی استخراج ماده برای. به حالت پودر درآمدند

( آب و متانول یحاو)درصد  1۰از متانول  ياهان،در گ

پودر،  ینگرم از ا 5۰ يزانم. شرکت مرک آلمان استفاده شد

 85)درصد  1۰ متانول سي سي 15۰در ساعت 41 مدت به

 یلسط فوظرف تو. خيسانده شد( برابر پودر خشک عصاره

پوشانده شد تا از تابش نور به آن  کامل طور به ينيوميآلوم

 حرکت يساعت ب 41ظرف به مدت  ینا. شود يریجلوگ

صاف  يز،تم ای شيشه قيف چند با ها عصاره سپس و ماند

 ی يرکنندهتوسط دستگاه تبخ شده استخراج ی عصاره. شدند

در ( Vacuum Rotary Evaporator) خأل در چرخان

 يظتغل يقهدور در دق 8۰۰سرعت  و يوسدرجه سلس 4۰ یدما

ساعت در آون  24شده به مدت  يظتغل ی شد؛ سپس عصاره

صورت کامالً  تا به شدقرار داده  يوسدرجه سلس 4۰ یدما با

 .) et al.,Kesmati 2006 (یدآخشک در

 

http://www.plantprotection.pl/Author-Fatemeh-Shafiei/88963
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 سنجی زیست

در انجام  يازمورد ن های يدبالکپرورش سف برای

 حشرات ،8ز دستگاه مکندهبا استفاده ا سنجي یستز

از مزارع  8394ماه  یوراواخر شهر درصورت زنده  به

 به و آوری جمع فارس زرقان ی منطقه فرنگي گوجه

در  يفرنگ گوجه یها گلدان یحاو دار یتور یها قفس

به استقرار  نياز سنجي زیست انجام یبرا .شدند منتقلگلخانه 

 Yang et) ارددمورد نظر وجود  ی انبوه از حشره ی همسانه

al., 2010) .شداستفاده  2برگي های قفس از کار این برای .

 مصرف بار یک يکيشفاف پالست های يوانها از ل قفس ینا

و ارتفاع  متر يسانت 5/4 یيقطر انتها متر، يسانت 1با قطر دهانه )

و همکاران  یانگطبق روش . شدند ساخته( متر يسانت 5/1

عدد  8۰۰-82۰تعداد  يراتورآسپ، با استفاده از 2۰8۰در سال 

 منتقل برگي های به قفس پرورش ی همسانهاز  يدبالکسف

 گذاری تخم تا شدساعت فرصت داده  24ها  و به آن شدند

 از ها سفيدبالک تمامسپس  ؛(Yang et al., 2010) کنند

 های برگ. شدند داده انتقال قفس از خارج به برگي قفس

به  و جدا فرنگي گوجه ایه بوته از سن هم های تخم حاوی

 ها برگ سپس ؛شد يچيدهپ يسخ ی ها پنبه دمبرگ آن یانتها

 81×83شفاف با ابعاد  دار درب پالستيکي ظروف درون

 منظور به. شدند داده قرار متر سانتي هفت عمق و متر سانتي

درب هر  یرو متر سانتي 86×82 قطر به ای دریچه تهویه

 ینا با. شد  پوشيده 8۰۰ مشبا  یو توسط تور يهظرف تعب

 ظروف. هفته دوام داشتند یکها در حدود  روش برگ

 و آنها تفریخ زمان تا سفيدبالک های تخم حاوی آزمایشي

 دمایبا  ژرميناتوردستگاه  در اول سن های پوره خروج

 طول با درصد 65±2 يو رطوبت نسب سلسيوس درجه 4±25

 دارینگه( یکيتار: یيروشنا) ساعت 1:86 ینور ی دوره

 .شدند

دو  3درصد 5۰غلظت کشنده  ی مقایسه و برآورد برای

غلظت در  ینکه باالتر پایه محلولگلدر و مورد،  ياهگ

                                                 
1. D-Vac 
2. Clips-cage 

3. LC50 

 این شده خشک ی عصاره کردن حل از ،نظرگرفته شد بود

 تهيه( درصد 1۰ متانولي ی عصاره) متانول حالل در گياه دو

 یکبا ابتدا  .شدند ساخته پایه محلول از ها غلظت سایر و

و  تهيه عصاره هر از مختلفي های غلظت يآزمون مقدمات

بالک پنبه  سفيد یکسن  های پوره یصورت جداگانه رو به

 های پس از انجام آزمون. شدند يچهار تکرار بررس با

انجام  یبرا ،ها غلظت ی فاصله آوردن ست د به و مقدماتي

. از پنج غلظت به همراه شاهد استفاده شد يآزمون اصل

 برای ياصل یها غلظت. درصد بود 1۰شامل متانول  هدشا

گرم  4تا  4گرم بر ليتر 4/8 محدودهدر  يسنجزیستانجام 

گرم  2 ومورد  برای( گرم بر ليتر 4و  3 3/2 1/8 4/8 بر ليتر

 برای( گرم بر ليتر 5و  9/3 8/3 5/2 2 گرم بر ليتر 5تا  بر ليتر

 تکرار چهار ازهم  اصلي آزمایش در .آمدند دستبه گلدر 

 عدد 8۰۰ حاوی برگي شامل تکرار هر که شد استفاده

 یکتحر باساعت  24پس از  تلفات. بود یک سن ی پوره

شمارش و  کوالر ينيب یردر ز یفسوزن ظر یکها با  پوره

 .دثبت ش

 مختلف های غلظت کشندگی بررسی

 دو مختلف یها  غلظت يکشندگ توان يبررس یبرا

 یتلفات به ازا درصد ،B. tabaci یرو مطالعه مورد عصاره

مورد استفاده در  یها مربوط به غلظت یاز تکرارها کیهر 

 درصد عدد سه نیا سپس. آمدبه دست  ها يسنج ستیز

 سهیمقا یبراهر غلظت،  یبه ازا( مربوط به سه تکرار) تلفات

و  ها هرکدام از عصاره یها غلظت تلفات درصد نيانگيم

 .شد استفادهآفت  نیا هيعلره عصا آنغلظت  نیموثرتر افتنی

  مورد و گلدر ترکیب دو متقابل اثر بررسی

  شیآزما کی باگلدر و مورد  ی عصاره دو متقابل اثر

 ماريت 36با  ،يو در قالب طرح کامالً تصادف 6×6 لیفاکتور

 ی فاکتور اول، عصاره. اجرا شد ماريهر ت یبراو چهار تکرار 

 در شدهاستفاده  یها غلظت)سطح  6که در  بودگلدر  اهيگ

گرم بر  5و  9/3 ،8/3 ،5/2 ، 2 شامل صفر( يسنج ستیز

سطح  6که در  بودمورد  اهيگ ی و فاکتور دوم، عصاره ليتر

 ،4/8 شامل صفر( يسنج ستیز در شده استفاده یها غلظت)

                                                 
4. Ppm or part per million 
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به . گرفتند قرار شیآزما مورد گرم بر ليتر 4و  3 ،3/2 ،1/8

 عدد 8۰۰ از تکرار هر در و تکرار چهاراز  ماريتهر  یازا

حشرات در اتاقک رشد با . شد استفاده کی سن ی پوره

دما و رطوبت ذکر شده در باال قرار گرفتند و پس از  طیشرا

 .شد ثبت و شمارش تکرار هر در تلفات تعدادساعت  24

 استفاده مورد آماری های طرح و افزارها نرم

به دو پنجاه درصد مربوط  هکشند یها غلظت ی محاسبه

 افزاربا استفاده از نرم آنها سهیمقا ومورد استفاده  ی عصاره

 يکشندگ اختالف یدار يمعن يبررس. انجام شد 8پلوپالس

 انسیوار صورتبه ب،يمختلف دو ترک یها غلظت

افزار  نرم در GLM ی هیرو از استفاده با( 2آنووا) طرفه کی

SAS از زين ها نيانگيم سهیمقا یبرا. شدند تجزیه و تحليل 

 . استفاده شد 3يتوک آزمون

 -همگن آزمون و هاماندهيآزمون نرمال بودن باق

 -رويشاپ یها روش با بيبه ترت زين ها انسیوار بودن ناهمگن

 نيانگيم. نددرصد انجام شد 5در سطح  5بارتلت و 4لکیو

در سطح  زيمتقابل ن اثرو  ياصل ثيرأتحداقل مربعات 

 ,SAS Institute)ند شد سهیدرصد مقا 5 یدار يمعن

1999.) 

 

 نتایج

 سنجیزیست

 دبالکيسف روزه کی یها پوره با يسنج ستیز جینتا

( LC50)کشنده پنجاه درصد  غلظت زانيپنبه نشان داد که م

 39/3/و  56/2 شامل بيترت مورد و گلدر به یهاعصاره یبرا

 يبررس یبرا یآمار سهیمقا(. 8جدول )بود  گرم بر ليتر

نشان داد که  عصاره دو نیا نيب دار يمعنوجود اختالف 

مورد به گلدر با  ی عصاره 6درصد 5۰ کشنده غلظت نسبت

                                                 
1. PoloPlus: LeOra Software, Version 2.0, 2002-

2019 
2. ANOVA 

3. Tukey 

4. Shapiro-Wilk 
5. Bartlett 

6. Lethal concentration ratio of 50%  

گرم بوده و اختالف  151/۰برابر با  درصد 95 نانياطم فاصله

 (.8 جدول) داشت بر ليتر

 دهد يم نشان( 8 جدول) پاسخ درصد تيپروب نيهمچن

 سطح در بيترک دو نیا به مربوطپاسخ -غلظت خطوط که

 .ستنديبر هم منطبق ن يول ،هستند یبا هم مواز ٪95 احتمال

 هرترکیب مختلف های غلظت کشندگی مقایسه

 تلفات نيانگيم ی سهیمقا و ها داده هیتجز از حاصل جینتا

 دو نیا مختلف یها غلظت در .tabaci Bسن اول  یها پوره

 به زيندرصد تلفات  غلظت، شیافزا با که داد نشان عصاره

 کار به یها غلظت تمام نيب و افتی شیافزا یدار يمعن شکل

تلفات  نیشتريب. داشت وجود یدار يمعن اختالف شده برده

 3/16و  گلدر گرم بر ليتر 5غلظت  یبرادرصد  2/9۰ معادل

دست آمد  به مورد ام يپ يپ 4۰۰۰غلظت  یدرصد برا

 (.2جدول )

 بر مورد و گلدر های عصاره متقابل اثر بررسی

 B. tabaci الکسفیدب تلفات

 يجداگانه مربوط به بررس یها شیآزما انجام از پس

 دبالکيسف یگلدر و مورد رو یها عصاره يکشندگ تأثير

B. tabaci، گلدر  ی عصاره دو متقابل اثر ی سهیمقا به اقدام

 . است شده داده نشان 3 جدول در آن جینتاو مورد شد که 

 اختالط رد دهد، يم نشان 3 جدول جینتا که گونه همان

همراه با  گلدر، و مورد عصاره دو مختلف یها غلظت

 شتريب در زينپنبه  دبالکيدرصد تلفات سف ،غلظت شیافزا

 حالت در تلفات نيانگيم ی بيشينه. است افتهی شیموارد افزا

 کاربرد بدون گلدر ی عصارهغلظت  نیباالتر از استفاده

غلظت  نیباالتر از استفاده در و درصد 2/9۰ مورد، عصاره

 3/16 ،گلدر ی عصاره از استفاده بدون مورد ی عصاره

گرم  5 ی عصاره از استفاده حالت در اما است؛ بوده درصد

 گر،یکدی بااختالط  در مورد گرم بر ليتر 4 و گلدر بر ليتر

با . شد جادیا تلفات درصد 3/91 اختالط، نیموثرتردر 

ات درصد تلف نیشتريبکه  شود يبه جدول مشخص م ينگاه

 3 ،گرم بر ليتر 3/2گلدر با سطوح  گرم بر ليتر 5در سطح 

 ،G5M3در  بيبه ترت)مورد  گرم بر ليتر 4و  گرم بر ليتر

G5M4  وG5M5 )95 بيبه ترت که است شده جادیا ،

 الزم به  است؛ هکرد جادیدرصد تلفات را ا 3/91و  3/96

https://www.google.com/search?hl=en&gbv=2&q=shapiro-wilk+%2B+spss&sa=X&ved=0ahUKEwjDu9T05InSAhVGChoKHQMhCNUQ1QIIUCgD
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 Rydingia) گلدر گياهان عصاره با( Bemisia tabaci) هپنب سفيدبالک  اول سن های پوره سنجي زیست نتایج -8 جدول

persica )مورد و (Myrtus communis) 

Table 1. Bioassay results of the first instar nymphs of Bemisia tabaci with extracts of Rydingia 

persica and Myrtus communis plants  
LC50 ratio 

95% confidence 

limits 
Slope±SE χ

2 
(df)  95% confidence limits LC50 (g/L) Treatment 

0.757 (0.726-0.791)* 4.7± 0.21 10.164 (18) (3.29-3.49) 3.39 Rydingia persica 
 4.9± 0.24 2.259 (18) (2.49-2.61) 2.56 Myrtus communis 

* Lethal concentration ratio of 50% considered significant when its 95% confidence limits did not comprise the 

value 1.0 (Robertson et al., 2007). 

 

 

( Rydingia persica) گلدر عصاره مختلف سطوح در( Bemisia tabaci) پنبه سفيدبالک تلفات درصد ميانگين -2 جدول

 (Myrtus communis) مورد و
Table 2. Mean percentage of Bemisia tabaci mortality in different levels of Rydingia persica and 

Myrtus communis extracts 

% mortality (± SE) 
Concentrations used of 

Myrtus communis 

extract (g/L) 

% mortality (± SE) 
Concentrations used of 

Rydingia persica 

extract (g/L) 
11.0 (± 0.22)

e 
4/1 42.7 (± 0.22)

e 
2000 

23.8 (± 0.22)
d 

8/1 54.1 (± 0.22)
d 

2500 

40.0 (± 0.22)
c 

3/2 65.8 (± 0.22)
c 

3100 

64.5 (± 0.22)
b 

3 76.6 (± 0.22)
b 

3900 

81.0 (± 0.22)
a 

4 90.2 (± 0.22)
a 

5000 
Means within a column followed by different letters are significantly different (P < 0.05) 

 

 گرم بر ليتر 9/3درصد تلفات در سطح  نيذکر است که هم

 که آمد دست به زين( G4M5) مورد گرم بر ليتر 4گلدر و 

 .بود درصد 3/95 با برابر

ها کاهش  غلظت عصاره یشموارد افزا يبرخ درالبته 

که  يزمان ،به عنوان مثال. به دنبال داشت يزدرصد تلفات را ن

گرم بر  2مورد با غلظت  ی عصاره گرم بر ليتر 4از غلظت 

درصد تلفات  ،استفاده شد( G1M5)گلدر  ی عصاره ليتر

 4که از غلظت  يدرصد بود، اما زمان 3/13پنبه  يدبالکسف

 گرم بر ليتر 5/2مورد با غلظت  ی عصاره گرم بر ليتر

 تلفات درصد شد، استفاده( G2M5)گلدر  ی عصاره

 .رسيد 3/14 به پنبه سفيدبالک

 

 بحث

 عصاره و اسانس صورت به ياهيگ يباتاز ترک استفاده

. شود مي محسوبآفات  مدیریت مناسب هایشيوه از

 ترکيباتيطور معمول  به ياهيگ های اسانس و ها عصاره

 Talebi)هستند  یستز يطمح یبرا خطر بي یا خطر کم

Jahromi, 2012)  متقابل فرگشت علت بهطور معمول  بهو 

 مشاهده ترکيبات این به مقاومت حشره، و گياه ميان

 این از استفاده بنابراین، ؛(Hedin, 1997) شود نمي

 از یکي عنوان به تواند مي آفات کنترل در ترکيبات

به کشاورزان و کاربرد آنها  يمعرف یمناسب برا های گزینه

 .آفات باشد يهعل
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 درصد تلفات در سطوح مختلف اثر متقابل گلدر و مورد يانگينم -3 جدول
Table 3. Average mortality percentages at different levels of interaction between Rydingia persica 

and Myrtus communis  

% mortality (± 

SE) 

Myrtus 

communis 

(g/L) 

Rydingia 

persica 

(g/L) 
Interaction % mortality (± 

SE) 

Myrtus 

communis 

(g/L) 

Rydingia 

persica 

(g/L) 
Interaction 

44.0 (0± .55) l 0 3100 G3M0 0.25 (0±.55)r 0 0 G0M0 
48.0 (0± .55) j 1400 3100 G3M1 11.0 (0±.55)q  1400 0 G0M1 

62.0 (0± .55) hi 800 3100 G3M2 23.8 (0±.55)o 800 0 G0M2 
70.5 (0± .55) g 2300 3100 G3M3 40.0(0±.55)m  2300 0 G0M3 
83.3 (0± .55) d 3000 3100 G3M4 64.5 (0±.55)h 3000 0 G0M4 
87.0 (0± .55) c 4000 3100 G3M5 81.0 (0±.55)ed 4000 0 G0M5 
59.5 (0± .55) i 0 3900 G4M0 10.5 (0±.55)q 0 2000 G1M0 
64.8 (0±.55)h 1400 3900 G4M1 16.3 (0±.55)P 1400 2000 G1M1 
71.8 (0±.55)gf 800 3900 G4M2 29.3 (0±.55)n 800 2000 G1M2 
83.8 (0±.55)d 2300 3900 G4M3 46.8 (0±.55)l 2300 2000 G1M3 
90.8 (0±.55)b 3000 3900 G4M4 70.3 (0±.55)g 3000 2000 G1M4 
95.3 (0±.55)a 4000 3900 G4M5 83.3 (0±.55)d 4000 2000 G1M5 
79.3 (0±.55)e 0 5000 G5M0 30.0 (0±.55)n 0 2500 G2M0 
83.0 (0±.55)d 1400 5000 G5M1 39.5 (0±.55)m 1400 2500 G2M1 
90.8 (0±.55)b 800 5000 G5M2 50.0 (0±.55)j 800 2500 G2M2 
95.0 (0±.55)a 2300 5000 G5M3 60.3 (0±.55)i 2300 2500 G2M3 
96.3 (0±.55)a 3000 5000 G5M4 70.5 (0±.55)g 3000 2500 G2M4 
97.3 (0±.55)a 4000 5000 G5M5 74.3 (0±.55)f 4000 2500 G2M5 

Means within a column followed by the different letters are significantly different (P< 0.05)  

“G” is abbreviation of Golder and “M” is abbreviation of Myrtle and every number next to them represents 

different concentration levels. 
 

 ياهگ ی عصاره يتسم حاضر، تحقيق نتایح به توجه با

 بيشترگلدر  ياهگ ی عصاره از داری معني صورت بهمورد 

در جذب  يمنف ثيرأت یجادگلدر با ا ياهگ ی عصاره. است

گوارش  ی در لوله یش، اکسا(ينمثل پروتئ) یيمواد غذا

 رب را خود ثيرأت یانداز پنبه و اختالل در پوست يدبالکسف

ر جا گذاشتن ب با نيزمورد  ياهگ ی عصاره. گذارد مي جای

، (وجود تانن يلبه دل) یيدر جذب مواد غذا يمنف ثيرأت

 باعث يعصب سامانهر ب زیاد يرو تأث ياختالالت تنفس یجادا

 شود يپنبه م يدبالکمرگ سف یتدر نها و مسموميت

(Don-Pedro, 1989; Cakir, 2004; Romani et al., 

2004; Snow et al., 2011; Aleksic et al., 2014 .)

مورد نسبت به گلدر  ی عصاره يشترب سميت يلدل احتمال، به

 اختالالتاز  تر یعسر يو عصب يتنفس ثيرأتاست که  ینا

 ياهگ ی آنجا که عصاره از. دهد مي نشان را خود ای یهتغذ

به صورت مستقيم  حشره عصبي و يتنفس سامانه یمورد رو

از خود  يزن ای یهاثر ضد تغذ ،عالوه بر آنو  اردتاثير مي گذ

 .است تر يحشره سم این یبرا دهد، ينشان م

 های عصاره کشندگي ثيرأت يمربوط به بررس نتایج

 نشان B. tabaci سفيدبالک روی مورد و گلدر گياهان

 یکدیگرهمراه با  ياهانگ ینا های عصاره که زمانيکه  دادند

پنبه نسبت به  يدبالکتلفات سفدرصد  شوند، يکاربرده م به

 در روند، يصورت جداگانه به کار م ها به که عصاره يزمان

 یابد؛ يم یشافزا داری يصورت معن موارد به يشترب

 در شده گرفته کار به های غلظت اختالطبا  که یطور به

 ،(غلظت يزانم در یشبدون افزا)ها  عصاره سنجي زیست

شد که حدود  یجاده اپنب يدبالکدرصد تلفات در سف 3/91

صورت  ها به است که عصاره ياز زمان يشتردرصد ب 81

 اثر وجود يانگرموضوع ب ینا. شوند يجداگانه استفاده م

با توجه به . است ياهيگ يبدو ترک ینا يانم دار يمعن متقابل

 آزمون این در باالتری های غلظت در ها عصاره چه هر ینکها

 شاید ،یافت افزایش فاتتل درصد شدند، مخلوط یکدیگر با
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 صورت اختالط در غلظت افزایش چنانچه که گفت بتوان

آمده در  دست به نتایج. برسد نيز درصد صد به تلفات گيرد،

مورد با  ی عصاره بيشتر سميت خصوص در حاضر ی مطالعه

 Traboulsi) و همکاران یوازو آ و همکاران يترابولس یجنتا

et al., 2002; Ayvaz et al., 2010) در . مطابقت دارد

و  يشترب يتسم یمورد دارا ياهگ ی عصاره يزن حاضرمطالعه 

 و یاراحمدی. گلدر بود ی نسبت به عصاره یتر برجسته ثيرأت

کارایي   (Yarahmadi et al., 2012)همکاران

 يدبالکسف کنترل برای را باریجه گياه اسانس پاشي محلول

B. tabaci نشان و دندکر بررسي ای گلخانه خيار روی 

 را B. tabaci مذکور اسانس یها غلظت تمام دادند

 ينب داری يکردند و اختالف معن کنترل مؤثری صورت به

ها فقط  غلظت اسانس یشها وجود نداشت و با افزا غلظت

آمده در  دست به یجنتا. یافتافزایش مي سوزی ياهگ ميزان

 Yarahmadi et)و همکاران  یاراحمدی یجمطالعه با نتا ینا

al., 2012) یشحاضر با افزا ی در مطالعه. دارد یرتمغا 

 يدبالکسف تلفاتمورد و گلدر، درصد  یها غلظت عصاره

B. tabaci یشو با افزا یافت یشافزا داری يمعن صورت به 

به  تفاوت ینکه البته ا نداد رخ سوزی ياهگ گونه يچغلظت، ه

شده و به کار گرفته  ياهيگ يبترک يتبه ماه یادیز يزانم

 .دارد يمتفاوت بستگ یشيآزما یطشرا یدر مرتبه بعد

انسان و  يبر سالمت ها کش آفتتوجه به آثار مخرب  با

 یها کش آفت یبرا يمناسب یگزینجا یدبا زیست يطمح

از عواقب  دیگر یکي. یافتکنترل آفات  در يميایيش

 یجاددر کنترل آفات، ا يميایيش های کش آفتاستفاده از 

 یندر ا یادیز یها پژوهش یجنتا. است نهاآمقاومت در 

 شدن مقاوم دنبال به ها کش آفت شدن اثر يب يانگرب ينهزم

پرابهاکر و  پژوهش نتایجبه  توان مي جمله از هستند؛ آفات

 که کرد اشاره (Prabhaker et al., 1985)همکاران 

-آفت از استفاده از پس آفات در مقاومت ایجاد بر یيدیتأ

و  پرابهاکر ،يفرنيادر جنوب کال. هستند يشيميای های کش

ها  کش حشره يبه برخ را همکاران مقاومت سفيدبالک پنبه

از مقاومت به  یا گسترده يفو ط کرده يبررس

در سفيدبالک پنبه گزارش را ارگانوفسفره  یها کش حشره

 Methyl) پاراتيون يلمت بهمقاومت  يشترینب. کردند

parathion ) يونفنت به يباز آن به ترت و پس (Fenthion )

 Prabhaker et)مشاهده شد ( Malathion) ماالتيونو 

al., 1985) .  

 ياهدو گ ی عصاره که داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 روی مناسبي کنترل توانایي دارای ترتيب مورد و گلدر به

 بهو از آنجا که  هستندبالک پنبه  يدسف یينپا ينسن های پوره

 حساسيت حشرات نابالغ مراحل یينپا سنينطور معمول 

 و سنتزی ترکيبات شامل ها، کش آفت به نسبت بيشتری

 ینا يبه خوب یگرپژوهش بار د ینا یجدارند و نتا طبيعي

 ترکيباتي عنوان به توانند يم ینکرد؛ بنابرا یيدموضوع را تأ

 مورد آفات از دسته این کنترل برای خطر کم و ایمن

 قرار کشاورزان استفاده مورد یتنها در و بيشتر های پژوهش

 برای ترکيبات این کشي حشره خاصيت که ویژه به گيرند؛

 شده اثبات نيز شد اشاره آنها به باال در که دیگری آفات

 .است
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Abstract 

The use of herbal extracts as natural compounds in pest control is one of the most promising 

prospects for reducing future chemical pesticide use. The present study was conducted to evaluate in 

vitro effects of Golder and Myrtle extracts and also interaction between obtained different levels of 

concentrations for controlling Bemisia tabaci, on tomato under laboratory conditions. Plant extracts 

were used at 5 levels plus control. The effects of plant extracts and their interactions on B. tabaci, as 

well as lethal concentrations were determined. Concentrations of 0, 2, 2.5, 3.1, 3.9 and 5 g/L from 

Golder and 0, 1.4, 1.8, 2.3, 3 and 4 g/L from Myrtle were investigated. Experiments were done at 

27±3 °C temperature, relative humidity of 50±6 %and the photoperiod of 16:8 hours L:D. Results 

showed that the median lethal concentration (LC50) amounts of myrtle and golder were respectively 

2.56 and 3.39 g/L and they were significantly different with each other (P<0.05). Also Golder extract 

up to 5 g/L concentration and the extract of Myrtle up to 4 g/L concentration, whitefly mortality was 

increased. The maximum mortality rates of B. tabaci related to the plant extracts were 79.8 percent at 

5 g/L concentration of Golder, and 81 percent at 4 g/L concentration of Myrtle, respectively. Analysis 

of the interaction between the whitefly B. tabaci and the plant extracts showed that the maximum 

mortality was due to interaction between Golder at the level of 5 g/L, with Myrtle concentration of 2.3 

g/L, 3 g/L and 4 g/L, created 95 %, 96.3 % and 97.3 % mortality, respectively. 

 

Key words: Interaction, median lethal concentration, methanolic extract, concentration-response line   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Corresponding author: aalichi@shirazu.ac.ir 


