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 ، نعناع فلفلی(Thymus daenensis Celak)کشی  سه اسانس آویشن دنایی بررسی اثر حشره
(Mentha pipertia L. و پونه کوهی )(Mentha longifolia L.) روی شته جالیز، Aphis gossypii 
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 خالصه

ی است که به صورت زجافاژ و همهیک گونه پلی Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)شته جالیز،      
گسترده در مناطق معتدل و گرمسیر انتشار دارد. در حال حاضر برای مبارزه با این آفت از سموم شیمیایی پرخطر که دارای 

شود. بنابراین برای مقابله با این رند، استفاده میگذااثرات زیست محیطی هستند و روی موجودات غیرهدف هم تأثیر می
های ها گروهی از روغنوضعیت باید به فکر راهکارها و جایگزینی مناسب و ایمن برای مبارزه با این آفت باشیم. اسانس

این تحقیق  ها هستند. دراستفاده برعلیه آفات خصوصاً فضاهای بسته مثل گلخانهگیاهی هستند که بدون اثرات جانبی قابل
( و آویشن .Mentha longifolia Lپونه کوهی ) (،.Mentha pipertia Lهای گیاه نعناع فلفلی )سمیت تنفسی اسانس

-آزمایشات زیست ( روی مراحل پورگی و بالغ شته جالیز مورد بررسی قرار گرفت.Thymus daenensis Celakدنایی )
نمونه  10ه کامالً تصادفی با پنج غلظت و در سه تکرار و برای هر تکرار سنجی در قالب آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پای

درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  25±1پوره سن آخر و شته بالغ انجام گردید. کلیه آزمایشات در شرایط ثابت دمایی 
-اسانس 50LC ساعت تاریکی انجام گردید. نتایج نشان داد که میزان 8ساعت روشنایی و  16درصد و دوره نوری  5±60

و بر  0087/0و  059/0، 056/0های شته جالیز به ترتیب برابر با های نعناع فلفلی، پونه کوهی و آویشن دنایی بر پوره
باشد. با افزایش غلظت هر سه میکرولیتر بر لیتر هوا می 0016/0و  0081/0، 023/0های بالغ به ترتیب برابر با شته

یش پیدا کرد. آویشن دنایی در مقایسه با دو اسانس دیگر سمیت بیشتری بر پوره و شته اسانس، میزان مرگ و میر هم افزا
تواند منجر به کنترل تلفیقی آفت ای میهای فوق خصوصاً در شرایط گلخانهرسد استفاده از اسانسبالغ داشت. بنظر می

 گردد.
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یک گونه همه  Aphis gossypii، اند. شته جالیزها از دیرباز به عنوان آفات مهم محصوالت کشاورزی مطرح بودهشته     
. این شته از آفات ]1[ ی است که به صورت گسترده در مناطق معتدل و گرمسیر انتشار داردزجاچیزخوار )پلی فاژ( و همه

 ۶۴هاست که حداقل به ترین شته. شته جالیز یکی از مخرب]2[ باشدوگیاهان زینتی در مزرعه و گلخانه میها پنبه، سبزی
گونه از گیاهان مهم از نظر اقتصادی شامل پنبه و گیاهان مختلف از خانواده کدوئیان )مانند کدوتنبل، خیار، کدوسبز و 

شود. شته جالیز کاهش قابل توجه عملکرد و زیان اقتصادی می کند. تغذیه شته جالیز از گیاه منجر بهطالبی( حمله می
های گیاه، بجز ساختارهای تولید های زیاد از همه قسمتکند. اما در تراکمعمدتاً از شیره گیاهی برگ و ساقه تغذیه می

ت به اپیدرم، باشد که باعث خسار. خسارت مستقیم به علت تغذیه از شیره گیاه می]3[کند مثلی و ریشه، تغذیه می
. خسارت غیرمستقیم شته جالیز از طریق ترشح عسلک و انتقال ]4[شود های اسفنجی مزوفیل میاسکلرانشیم و سلول

کند. بنابراین، سطح برگ سیاه شده و از رسیدن نور ها فراهم میباشد. عسلک، مواد غذایی برای رشد قارچویروس می
های مختلفی برای با توجه به اهمیت و خسارت شته جالیز روش .]5[ شودیخورشید و فعالیت فتوسنتز برگ جلوگیری م

کنترل این آفت در مناطق مختلف جهان بررسی شده است. در حال حاضر بیشتر کشورها از سموم شیمیایی برای از بین 
رعت منجر به بروز های شیمیایی به سکشکنند. ولی اتکای بیش از حد به استفاده از حشرهبردن این آفت استفاده می

-های خود را برای یافتن منابع جدیدی از حشره. محققین امروزه فعالیت]8و  7، 6[شود کش ها میمقاومت آفت به آفت
باشند. ترکیبات گیاهی در اند که عالوه بر سازگاری با محیط زیست دارای اثرات کنترلی موثری ها متمرکز نمودهکش

تری در محیط زیست تری برای انسان و سایر پستانداران دارند و اثرات مخرب کمسمیت کمشوند، طبیعت زودتر تجزیه می
 از یبرخ یتوانمند نیچن هم و یکشحشره خواص بودن دارا علت به هاآن اسانس ژهیو به اهانیگ. ]5[گذارند بر جای می

کنترل  دیاند به عنوان منابع جدت توانستهآفا یعیرشد طب ریمس رییو تغ یدورکنندگ تیخاص ه،یتغذ یدر بازدارندگ هاآن
 ]11و 10، 9[ رندیکننده آفات مورد توجه قرار بگ

 Eucalyptusو اکالیپتوس،  Pimpinella anisum، آنیسون، Cuminum cyminumهای حاصل از زیره، اسانس     

camaldulensis  ،بر شته جالیزA. gossypii ای، نقطهو کنه دوTetranychus cinnabarinus Boisd  و گروهی از آفات
روی سه گونه شته بررسی گردید  .Tagetes minuta L. در تحقیقی اثر اسانس]12[ای سمیت تنفسی ایجاد کردند گلخانه

. در ]13[دهد ها را کاهش میای میزان باروری این شتهبه طوری که نتایج اثبات کرد که این اسانس به طور قابل مالحظه
اسانس آویشن کرمانی و اسانس هل روی پوره سن سوم شته مومی کلم مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج  تحقیق دیگری

درصد برای آویشن  3/93درصد حشرات کامل برای اسانس گیاه هل و  100نشان داد که در باالترین غلظت، مرگ و میر تا 
  50LCدرصد برای اسانس هل بود. میزان  10درصد برای اسانس آویشن و  20ثبت شد. در کمترین غلظت، مرگ و میر 

میکرولیتر بر لیتر هوا مشاهده شده است  86/49اسانس آویشن کرمانی معادل   50LCو میزان  60/21اسانس هل معادل 
 گیاهی هایکشحشره اینکه به توجه با] .14[کشی اسانس هل بیشتر از اسانس آویشن کرمانی بود در واقع خاصیت حشره

 نگرفته قرار بررسی مورد آفت این روی مورد نظر هایاسانس اثرات و دادند نشان مناسبی کشیحشره فعالیت فتآ این روی
 پوره و بالغ شته جالیز مراحل آویشن دنایی و پونه کوهی روی نعناع فلفلی، اسانس کشیحشره اثر مطالعه این در لذا ،است
 .گرفت قرار بررسی مورد

 

 روش پژوهش

 گیاهان مورد نظر تهیه اسانس از
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 Menthaهای علمی به ترتیب با نام فلفلی، پونه کوهی وآویشن دنایی عگیاهان دارویی مورد استفاده شامل نعنا     

pipertia L. ،Mentha longifolia L.  وThymus daenensis Celak  به صورت تجاری تهیه گردید. اسانس توسط
احد شیشه گری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران( استخراج شد. در ( )ساخت و(Clevengerدستگاه تقطیر با آب 

میلی لیتر آب به آن اضافه  1000گرم از گیاه خرد شده را به بالن منتقل نموده و مقدار  100هر بار اسانس گیری مقدار 
یری شد و تا زمان شد و به مدت سه تاچهار ساعت اسانس گیری صورت گرفت. اسانس بدست آمده با سولفات سدیم آبگ

میلی لیتر با رو پوش آلومینیومی داخل یخچال در دمای چهار درجه سلسیوس و دور  2استفاده ظروف شیشه ای به حجم 
 از نور نگهداری شد.

 
 گیریدستگاه کلونجر مورد استفاده جهت اسانس -1شکل 

 
 پرورش گیاه میزبان شته جالیز

استفاده شد. بذور این گیاه در ظروف  اییجالیز از از بذر رقم نگین خیارگلخانه ها و پرورش شتهبرای انجام آزمایش     
برگی(، نشاها به طور تک تک به گلخانه واقع در  4-5کوچک مخصوص نشاء کاشته شد و پس از حدود سه هفته )مرحله 

 (.2ده قرار گرفت )شکل ها مورد استفاآباد منتقل شدند و برای انجام آزمایشایی خرممرکز آموزش فنی و حرفه

 
 ای، رقم نگین کشت شده برای پرورش شته جالیزگیاه خیار گلخانه -2شکل 
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 پرورش شته جالیز

 استفاده شد (دوهفته) یبرگ 4-5ی  مرحله در خیار گیاهان از gossypii .Aشته جالیز،  کلنی ایجاد و پرورش به منظور     
کوکوپیت  و پرلیت ماس، پیت از با مخلوطی که مترسانتی 15 ارتفاع و 12 قطر به پالستیکی یکبار مصرف هایگلدان در که

 متر،سانتی 100×70×70د به ابعا یفلز یهاقفسدر  هاگلدان این شده بودند. کاشته شده، پر )3:1:7 نسبتبه  ترتیب به(

ای و در دمای گلخانه استاندارد رایطش در ی شدند. کلنی شته جالیزدارو نگهه منتقل شد ریتور حر یهاپارچهبا  محصور
ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی پرورش داده  16درصد و دوره نوری  65±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  1±25

-به شته انتقال داده  یفاقد آلودگ اهانیگ یرو بالیب یاز حشرات کامل دخترزا یها تعدادشته کردن سنهم یبراشد. 
 به حذف شده و کامل حشرات ساعت 24 از . پسداشته باشند ییساعت پوره زا 24به مدت  شدداده  زهاجا هاو به آنشدند 

 برسند. روزه دو یپوره سنی یبه مرحله و کرده سپری را خود رشدونمو تا شد داده ها امکانپوره

 سنجیآزمایشات زیست

د. یاستفاده گرد احل پوره سن چهارم و حشره بالغ بود،شته جالیز که شامل مرمرحله زیستی  دو، از اتدر این آزمایش     
به این منظور برای هر  باشد.سمیت تنفسی این سه اسانس روی این مراحل می میزان دلیل انتخاب این مراحل، تعیین

جم به ح اینمونه انتخاب کرده و درون ظرف شیشه 10کدام از مراحل مختلف زیستی حشره )پوره و حشره بالغ( به تعداد 
های مورد نظر، به د. پس از آماده کردن غلظتگردیتکرار انجام  3. هر یک از آزمایشات در ندقرار داده شد سی سی 250

ها )آویشن دنایی، پونه کوهی و نعناع فلفلی( روی کاغذ صافی تعبیه شده در های تعیین شده از اسانسکمک سمپلر غلظت
د تا مانع از نفوذ اسانس به بیرون شود. الزم به ینوار پارافیلم مسدود گردای ریخته شد. درب ظروف با درب ظروف شیشه

ند. بعد از دتوضیح است که حشرات قبل از این که تحت تیمار اسانس قرار بگیرند، به مدت دو ساعت گرسنه نگه داشته ش
 5رجه سلسیوس و رطوبت نسبی د 25 ±5های رشد با دمای این کار حشرات تیمار شده را در داخل ژرمیناتور یا در اتاقک

 . دیساعت محاسبه گرد 48درصد قرار داده. تلفات و درصد تلفات تا  75 ±

 هاآنالیز داده

شد. تجزیه و تحلیل استفاده  Pc-Poloاز نرم افزار  10LCو  90LC ،50LC ،20LCبرای به دست آوردن مقادیر غلظت های  
لب طرح کامالً تصادفی با سه گیاه )فاکتور( و از هر گیاه پنج غلظت )فاکتور( های آماری با استفاده آزمایش فاکتوریل در قا

ها انجام شد. بررسی و مقایسه میانگین Excelانجام گردید. ترسیم نمودارها به وسیله  SPSS 19با استفاده از نرم افزار 
 ای دانکن انجام گردید.براساس آزمون چند دامنه

 

 نتایج و بحث

 A. gossypiiروی پوره شته جالیز،  های گیاه نعناع فلفلی، پونه کوهی وآویشن دناییزیست سنجی اسانس

نتایج به دست آمده از آنالیز آزمایشات زیست سنجی سه اسانس نعناع فلفلی، پونه کوهی و آویشن دنایی روی پوره      
اسانس استخراج شده از هر سه گیاه  دهد کهدرج شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می 1شته جالیز در جدول 

داری های مختلف آزمایش شده تفاوت معنیهای شته جالیز موثر هستند. البته بین اسانسدر مقادیر بسیار کم روی پوره
(. عالوه بر این اثر متقابل 3یر هم افزایش پیدا کرد )شکل مشاهده نگردید. با افزایش غلظت هر سه اسانس، میزان مرگ و م

 دار نبود. نوع اسانس و غلظت معنی
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های گیاهی بر درصد مرگ و میر پوره های شته های مختلف اسانستجزیه واریانس اثر نوع و غلظت -1جدول 
 . A. gossypiiجالیز، 

 .SS MS F Prob. F Sign درجه آزادی منبع واریانس

  881/0 13/0 56/15 11/31 2 انسنوع اس

 ** 000/0 16/8 78/997 11/3991 4 غلظت

 ×نوع اسانس 
 غلظت

8 89/568 11/71 58/0 785/0  

    22/122 67/3666 30 خطا

     78/8257 44 کل

      53/12 ضریب تغییرات %
 01/0یعنی معنی دار در سطح احتمال  **                 

 

 

های مختلف هر سه اسانس. حروف در غلظت  A. gossypiiهای شته جالیز، و میر پوره درصد مرگ -3شکل 
 باشددار میها، نشان دهنده عدم اختالف معنیمشابه روی ستون

 
های شته جالیز به های نعناع فلفلی، پونه کوهی و آویشن دنایی بر پوره( محاسبه شده برای اسانس50LCغلظت کشنده )

 (. 2میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه گردید )جدول  0087/0و  059/0، 056/0ترتیب برابر با 

 

های دست آمده برای سه اسانس نعناع فلفلی، پونه کوهی و آویشن دنایی روی پورهبه  50LCمقادیر  -2جدول 
 ساعت.  48شته جالیز بعد  از 

 Intercept ± SE B(Slope) ± SE χ2 df Sig. 10LC 20LC 50LC 90CL اسانس

 00013/0 70/0 3 41/1 71/0 ± 38/0 22/0   ± 46/1 آویشن دنایی
 

00057/0 
 

0087/0 
 

555/0 
 

 0114/0 85/0 3 81/0 80/1 ± 43/0 21/2 ± 31/0 پونه کوهی
(032/0-001/0) 

020/0 
(047/0-002/0) 

059/0 
(103/0-015/0) 

305/0 
(517/0-206/0) 

 009/0 70/0 3 43/1 59/1 ± 41/0 99/1 ± 27/0 نعناع فلفلی
(029/0-

0003/0) 

017/0 
(044/0-001/0) 

056/0 
(104/0-011/0) 

357/0 
(659/0-236/0) 
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PROBIT model: PROBIT (p) = Intercept + BX (Covariates X are transformed using the base 10 logarithm) 

 

 .Aوی حشره بالغ شته جالیز، ر های گیاه نعناع فلفلی، پونه کوهی و آویشن دناییزیست سنجی اسانس

gossypii 

نتایج به دست آمده از آنالیز آزمایشات زیست سنجی سه اسانس نعناع فلفلی، پونه کوهی و آویشن دنایی روی حشره      
دهد که اسانس استخراج شده از هر سه درج شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می 3بالغ شته جالیز در جدول 

داری مشاهده های مختلف آزمایش شده تفاوت معنیحشرات بالغ شته جالیز موثر هستند. البته بین اسانسگیاه روی 
(. عالوه بر این اثر متقابل نوع 4نگردید. با افزایش غلظت هر سه اسانس، میزان مرگ و میر هم افزایش پیدا کرد )شکل 

 دار نبود.   اسانس و غلظت معنی

 

های گیاهی بر درصد مرگ و میر حشرات بالغ های مختلف اسانسثر نوع و غلظتتجزیه واریانس ا -3جدول 
 . A. gossypiiشته جالیز، 

 .SS MS F Prob. F Sign درجه آزادی منبع واریانس

  242/0 49/1 56/135 11/271 2 نوع اسانس

 ** 009/0 11/4 44/374 78/1497 4 غلظت

  456/0 00/1 11/91 89/728 8 غلظت ×نوع اسانس 

    11/91 33/2733 30 خطا

  242/0 49/1 56/135 11/5231 44 کل

      90/10 ضریب تغییرات %

 01/0یعنی معنی دار در سطح احتمال  **
 

 

های مختلف هر سه اسانس. حروف در غلظت  A. gossypiiدرصد مرگ و میر حشرات بالغ شته جالیز،  -4شکل 
 .دار می باشدنشان دهنده عدم اختالف معنی ،هاروی ستون مشابه
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های نعناع فلفلی، پونه کوهی و آویشن دنایی بر حشرات بالغ ( محاسبه شده برای اسانس50LCمیزان غلظت کشنده )     
  (.4میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه گردید )جدول  0016/0و  0081/0، 023/0شته جالیز به ترتیب برابر با 

دست آمده برای سه اسانس نعناع فلفلی، پونه کوهی و آویشن دنایی روی حشرات به 50LCمقادیر  -4جدول
 ساعت.  48بالغ شته جالیز بعد  از 

 ±Intercept اسانس

SE 
B(Slope)± 

SE 

χ2 df Sig. 10LC 20LC 50LC 90LC 

04/1 57/0 ± 41/0 57/1 ± 24/0 آویشن دنایی  3 79/0  0000089/0 
 

000053/0 
 

0016/0 
 

304/0 
 

12/4 70/0 ± 38/0 46/1 ± 22/0 پونه کوهی  3 25/0  00012/0 
 

00050/0 
 

0081/0 
 

560/0 
 

98/3 87/0 ± 36/0 42/1 ± 21/0 نعناع فلفلی  3 26/0  00077/0 
(012/0 -15 -

10×89/3) 

0025/0 
(023/0 -12 -

10×85/1) 

023/0 
(084/0 -7 -

10×38/2) 

699/0 
(87/23-359/0) 

PROBIT model: PROBIT (p) = Intercept + BX (Covariates X are transformed using the base 10 logarithm 

 
 مراحلبر  ) Linn)Mentha spicata( اسانس گیاه نعناع 50LCدرصد ) 50مقادیر غلظت کشنده دیگری  در مطالعه     

  میکرولیتر بر لیتر هوا بدست آمد 24/5و  41/3، 70/2ا شته جالیز به ترتیب برابر ب بالغ و سه سن پوره یک، سن پوره
میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه  0016/0و  0081/0، 023/0. این مقادیر برای حشره بالغ شته جالیز به ترتیب برابر با ]15[

ادیر بسیار کمتر و با های گیاهان نعناع فلفلی، پونه کوهی و آویشن دنایی در مقحاضر اسانس تحقیق درکه گردید.  در حالی
میکرولیتر بر لیتر هوا پس از  0087/0و  059/0، 056/0های شته جالیز به ترتیب برابر با ( بر پوره50LCغلظت کشنده )

 Laurelia sempervirens گیاه پوست و برگ هایاسانس اثربرخی محققین  .ساعت باعث مرگ و میر باالیی گردیدند 48
 آوردند، دستبه که نتایجی طبق.  ]16[ کردند آزمایش Acyrthosiphon pisum شته روی را Drimys winteriو گیاه 

 باعث تدخینی صورت به L. sempervirensساعت اسانس برگ و پوست  ۲۴ از پس هوا لیتر بر میکرولیتر ۶۴ غلظت در

 در. شد هاشته درصد ۶۳ و ۶۸ مرگ به منجر ترتیب به D. winteriپوست گیاه  و برگ اسانس و میر و مرگ درصد ۱۰۰

 کمتریبسیار  غلظت در فوق مطالعه با مقایسه در گیاهان نعناع فلفلی، پونه کوهی و آویشن دنایی اسانس حاضر، تحقیق

 . کرد ایجاد جالیز شته روی مناسب میر و مرگ

 

 نتیجه گیری

 قرار بررسی مورد جالیز شته برو پونه کوهی  های گیاهان آویشن دنایی، نعناع فلفلیاسانس تدخینی اثر پژوهش، این در     

( و آویشن دنایی .Mentha longifolia L(، پونه کوهی ).Mentha pipertia Lنعناع فلفلی ) یهااسانس .گرفت
(Thymus daenensis Celak)  نتایج حاصل از این پژوهش  .کرد جادیا یتنفس تیسم ته جالیزشروی مراحل پورگی

های شته جالیز موثر هستند. البته بین استخراج شده از هر سه گیاه در مقادیر بسیار کم روی پوره دهد که اسانسنشان می
اسانس آویشن دنایی در غلظت پایین تری نسبت به دو  داری مشاهده نگردید.های مختلف آزمایش شده تفاوت معنیاسانس

با افزایش غلظت هر سه . ندداد نشان خود از هاسانسا ریسا به نسبت یترشیب تیسمهای شته جالیز اسانس دیگر بر پوره
  .اسانس، میزان مرگ و میر هم افزایش پیدا کرد

 

 قدر دانی 
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آزمایشگاه و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد ، آبادایی خرممرکز آموزش فنی و حرفههای از مساعدت     
  نماییم.شبرد اهداف طرح مثمرثمر بودند سپاسگزاری مینحوی در پیکه هر یک به حشره شناسی دانشگاه شاهد
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