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  چکیده

که به شدت باشد  با انتشار جهانی میآفتی )Trialeurodes vaporariorum Westwood,1736(سفیدبالک گلخانه      
 Mentha( در این مطالعه سمیت تنفسی اسانس گیاهان نعناع .دهدها کاهش میمیزان تولید را بخصوص در گلخانه

spicata ( و زیره سبز)Cuminum cyminum ( سفیدبالک گلخانه مورد بررسی حشرات کامل و یکروي تخم، پوره سن 
 ساعت روشنایی 16 درصد و دوره نوري 60± 10 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی27±2 دماي ها درآزمایش. قرار گرفت

نعناع بیشتر از زیره سبز کشی اسانس  میزان حشرهنتایج نشان داد که.  غلظت انجام شدپنج ساعت تاریکی در هشتو 
درصد  83 و 86، 72نعناع به ترتیب بوده و میزان مرگ و میر تخم، پوره و حشره کامل در باالترین غلظت براي اسانس 

 کامل حساسیت  نسبت به تخم و حشرهیکهمچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پوره سن . محاسبه گردید
  .بیشتري به اسانسهاي مورد بررسی دارد

  

  سفیدبالک گلخانه، مراحل زیستیاسانس نعناع، اسانس زیره، سمیت تنفسی، :  هاي کلیديواژه
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Abstract 

Trialeurodes vaporariorum Westwood, 1736 is a worldwide pest that severely damages host 

plants especially in greenhouses. In this study respiratory toxicity of Mentha spicata and Cuminum 

cyminum essential oils was investigated on eggs, first instar nymphs and adults. The experiments 

were carried out at 27± 2 ºC, 70 ± 10% RH and 16: 8 h (light: darkness) photoperiod. The effect of 

these essential oils was evaluated at five concentrations. The results showed that M. spicata essence 

has been more toxic than C. cyminum as it caused a higher mortality (72, 86, and 83% respectively 

on eggs, nymphs and adults) at the highest concentration. First instar nymphs were more sensitive 

to the essences than both eggs and adults. 

Keywords: Cumin essential oil, Developmental stages, Respiratory toxicity, Spearmint essential oil, 

Greenhouse Whitefly 

 

  مقدمه
یکی از مشکالت تولید محصوالت جالیزي، 

ها شیوع آفات مهمی مانند جات در گلخانهزینتی و صیفی
 :T. vaporariorum West. (Homسفیدبالک گلخانه

Aleyrodidae) این ).1998پرابهاکر و همکاران ( است 
 شد و گزارش در انگلستان 1856آفت اولین بار در سال 

ت متحده آمریکا  ایاال در1870ن در سال آپس از 
  پیدایش آن مناطق استواییأ مبد ولی شدمشاهده

ها از شیره گیاه میزبان  حشرات کامل و پوره.باشدمی
تر بوده و خسارت ها شدیدکنند، اما تغذیه پورهتغذیه می

هاي مکش در حمالت شدید محل. کنندبیشتري وارد می
 ل از موعد و قببتدریج زرد شدهها رنگ پریده و در برگ

 در گیاه آسیب دیده رشد عمومی بسیار کند .ریزندمی
این آفت با ترشح عسلک . گرددشده و گیاه ضعیف می
 ،به طوري که روي عسلکپوشاند، سطح گیاه را کامالً می

اي هاي ساپروفیت رشد کرده و گیاهان به رنگ قهوهقارچ
گیاهان مزبور به علت عدم تنفس . آیندروشن در می

ها میوهدهی،  ضعیف شده و در صورت محصول،عادي
براي کنترل آفات در ). 1990جرلینگ ( شوندنامرغوب می

هاي هاي مختلفی از قبیل روشگلخانه معموالً از روش
رعایت اصول بهداشتی، نصب توري، نصب (مکانیکی 

هاي کشهاي شیمیایی، آفتکش، حشره)کارتهاي چسبنده
ان و کنترل بیولوژیک زیستی، مقاومت گیاهان میزب

) پارازیتوئیدها، شکارگرها و عوامل بیماریزاي حشرات(
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هاي  اگرچه برنامه).1995وان لنترن (شود استفاده می
ین آفت با بکارگیري دشمنان کنترل بیولوژیک علیه ا

 Encarsiaفعال آن همچون پارازیتوئیدهاي  طبیعی
formosa G. یا  نقاط دن بالتوري سبز در بسیاري ازو

ها در کشولی هنوز هم استفاده از حشره ،شوداجرا می
د بویژه به این گیر صورت می سفیدبالک گلخانهکنترل

براحتی روي محصوالت خارج از دلیل که آفت مذکور 
. )1998پرابهاکر و همکاران ( کندگلخانه نیز شیوع پیدا می

اي از در کنترل بیولوژیک این آفت، عوامل محدود کننده
 ناهماهنگی زمانی بین فعالیت دشمن طبیعی و شیوع جمله

هاي باالي آفت، ها در تراکمآن آفت، کارایی نسبتاً کمتر
اي به این آفت، تحمل بسیار کم برخی محصوالت گلخانه

به دلیل پایین بودن سطح آستانه اقتصادي براي این 
هاي مربوط به شرایط اقلیمی و تأثیر گیاهان، محدودیت

ی ترکیبات شیمیایی روي دشمنان طبیعی این سوء احتمال
از طرفی ). 1998سنیور و مک اون (آفت وجود دارد 

سموم شیمیایی براي انسان و موجودات مفید خطرناك 
تر از هستند و این حشره در مقابل این سموم سریع

الهاگ و (شود سموم سازگار با محیط زیست مقاوم می
ها در سطح زیري  سفیدبالک،گذشته از این) 1983هورن 

باشند و دسترسی به آنها با برگ گیاهان ساکن می
 ).1990جرلینگ (هاي سمپاشی رایج آسان نیست دستگاه

تدخینی که اثرات  ترکیبات از استفادهاین مشکالت نیاز به 
 گذارند رامخرب کمتري در محیط زیست برجاي می

  .نمایدمی ضروري
ه مراحل مختلف  اسانس گیاهی علی53 اثر تدخینی     

سفیدبالک مورد  )تخم، پوره و حشره بالغ(زیستی 
ها  نتایج حاصل از آزمایشبررسی قرار گرفته است،

نشان داده است که اسانس گیاهان پونه، اکالیپتوس، 
 به ترتیب بیشترین تأثیر زیره سیاه و نعناع فلفلیمیخک، 

 تاین آفهاي ها و تخما روي بالغین، پورهکنترل کنندگی ر
هاي استخراج  اسانس).2003چویی و همکاران (دارند 

 ، .Satureja hortensis Lشده از گیاهان معطر نظیر 
Origanum vulgare L. و Nepeta racemosa L. 

کالماسور و ( باشند مؤثر میBemisia tabaciعلیه 
 درصد 90ها بیشتر از اسانس این). 2006همکاران 

در حالیکه کنند، رل می را کنتB. tabaciحشرات بالغ 
دهد اسانس زنجبیل فعالیت بالغ کشی کمی را نشان می

نشان داد  دیگري هايآزمایش ).2004ژانگ و همکاران (
  .L.  Thymus vulgaris، Bگیاهانکه اسانس 

Pogostemon cablinو H.  Corymbia citriodora 
تواند به طور مؤثري تفریخ تخم، پوره و بقاي شفیره می
را کاهش دهد همچنین در این  B. tabaciخمگذاري و ت

آزمایش هیچ اثر گیاهسوزي روي گیاهان تیمار شده با 
نظر به ). 2010یانگ و همکاران (اسانس مشاهده نشد 

تواند هاي گیاهی میثر از اسانسرسد که استفاده مؤمی
در آینده جایگزین بسیار مناسبی براي سموم شیمیایی 

ن دلیل در این تحقیق از دزهاي به همی. رایج باشند
 علیه تخم ، سبز و نعناعگیاه زیره سبز مختلف اسانس 

 و حشره کامل سفیدبالک گلخانه استفاده 1پوره سن 
اثر سوء  کمترین باکنترل مناسبی براي آفت گردید تا 

  . محیطی انجام پذیردزیست
  

  هامواد و روش
  انتخاب و پرورش گیاه میزبان

فرنگی و لوبیا به عنوان ق از گیاهان گوجهدر این تحقی     
خاك . گیاه مناسب براي پرورش حشره آفت استفاده شد

مورد استفاده براي پرورش گیاهان میزبان به صورت 
 و 1، 3خاك باغچه، ماسه و خاکبرگ به ترتیب به نسبت 

هاي بذرهاي این گیاهان در گلدان.  قسمت تهیه شد5/0
 30متر و ارتفاع سانتی 25پالستیکی با قطر دهانه 

اي با کشت شدند و در گلخانه تکرار 50در  مترسانتی
 درجه 27±2و میانگین دماي  متر 3×3×4ابعاد 

 هشت و ساعت روشنایی 16 سلسیوس، دوره نوري
 درصد پرورش 60±10تاریکی و رطوبت نسبیساعت 

 .داده شدند
  

  T. vaporariorumآوري و پرورش جمع
از از روي گیاهان زینتی آلوده به حشرات مورد نی     

 دانشکده کشاورزي  باغبانیاین آفت واقع در گلخانه
- سپیراتور مکنده جمعاه ارومیه با استفاده از آدانشگ

با توجه به اینکه عالوه بر سفیدبالک گلخانه، . آوري شدند
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 B. argentifolii و B. tabaci ها از قبیلسایر سفیدبالک
ها وجود هستند که در گلخانههایی نیز جز سفیدبالک

 با استفاده T. vaporariorum دارند لذا بعد از تشخیص
 حشرات بالغ ،)2001(قهاري و حاتمی  کلید شناساییاز 

در فرنگی سفیدبالک گلخانه روي گیاهان لوبیا و گوجه
 مورد پرورش متر سانتی70×70×70ابعاد هایی به قفس

-ها، گلدانخل قفس مسن شدن گیاهان دابا. قرار گرفتند
شرایط اتاقکی با ها در قفس. هاي تازه جایگزین شدند

 60± 10سلسیوس، رطوبت نسبی درجه 27±2دمایی 
 ساعت تاریکی هشتنایی و روش  ساعت16درصد و 

  .قرار داده شدند
  

  سن براي انجام آزمایشاتایجاد حشرات هم
-  همکامل و حشراتهاها ، پورهبراي ایجاد تخم 
 عدد حشره 20- 30سپیراتور تعداد ستفاده از آسن، با ا

هاي کوچک قفسکامل بدون تعیین جنسیت به درون 
 انتقال متر سانتی9و ارتفاع  هشتقطر دهانه پالستیکی با 

 با استفاده از روش ارائه شده هااین قفس، شدندداده 
پس از  .ند ساخته شد)2001(مونیز و نومبال توسط 

ها به مدت سه روز به آنها فسانتقال حشرات بالغ به ق
 تا تخمریزي نمایند و پس از آن حشرات  شداجازه داده

ها با  و درب قفسندها حذف گردیدکامل از روي برگ
 تا حشره بالغ پوشانده شدبه طور کامل   مش50توري 

آزمایشات در  .ها تخمریزي ننمایددیگري بر روي برگ
 پورگی و  روز و در مورد مراحلسهمورد تخم پس از 

  . ماه پس از رهاسازي انجام گرفت1-2حشرات کامل 
  

  هاهاي مختلف از آن طرز تهیه غلظتهاي گیاهی واسانس
هاي زیره و نعناع از شرکت داروسازي باریج اسانس     

  .اسانس کاشان تهیه شدند
 نعناع و زیره(هاي گیاهی هاي مختلف اسانسغلظت     
 ن حداقل و حداکثر غلظت و، با فواصل لگاریتمی بی)سبز

. بر اساس آزمایشات مقدماتی انتخاب و تهیه گردیدند
 غلظت با فواصل پنجسپس بین غلظت حداقل و حداکثر 

ها براي اسانس  این غلظت.لگاریتمی در نظر گرفته شد
  و001/0، 002/0، 003/0، 006/0، 012/0نعناع به ترتیب 

 001/0، 002/0، 004/0، 008/0، 016/0 براي زیره سبز
  .بودهوا  لیترمیکرولیتر بر میلی

  
هاي گیاهی روي بعضی  سمیت تنفسی اسانسنحوه بررسی

  مراحل زیستی سفیدبالک گلخانه
 بدون اینکه از ،هاي حاوي تخم برگبررسیدر این      

در داخل ظروف یکبار مصرف که در لبه  گیاه جدا شوند
 مومخ با آن شیاري تعبیه شده قرار گرفته و محل سورا

هاي مختلف از هر اسانس توسط غلظت. مسدود گردید
میکروسمپلر روي کاغذ صافی ریخته و در داخل درب 

سپس جهت . ظروف یکبارمصرف قرار داده شدند
جلوگیري از خروج اسانس دهانه ظروف توسط پارافیلم 

هاي مورد مطالعه سمیت اسانس. کامالً مسدود گردید
نگ آنها مورد بررسی قرار براي تخم بر اساس تغییر ر

 گذاشتهوقتی تازه  T. vaporariorumتخمهاي . گرفت
 روز کدر دو الی یک اما بعد از هستندشوند زرد رنگ می
 72 انجام شده شمارش بعد از هاي در آزمایش.شوندمی

 مانده ساعت انجام گرفت و تخمهایی که زرد رنگ باقی
 ). 1980 وت و همکاران( شدند مرده تلقی بودند

-اندازي و تبدیل به پورهها بعد از پوستتلفات پوره     
ا ب  کهو حشرات کاملی  شمارش گردیددوهاي سن 

-نزدیک کردن قلموي شتر نازك هیچ حرکتی نشان نمی
  ).2003چویی و همکاران (دادند مرده تلقی شدند 

  
  تجزیه و تحلیل آماري

 تکرار انجام سه غلظت و پنج در هاآزمایش
هاي مربوط به دادهو تحلیل آماري  در تجزیه .گرفت

 و براي تجزیه Excel و رسم نمودار از درصد تلفات
 میانگین.  استفاده شدSPSS 17.0افزار پروبیت از نرم
 نیز با استفاده از آزمون توکی مقایسه و درصد تلفات

 باید عدد  در پایان به عرض از مبدأ .گروهبندي شدند
  . اضافه گرددپنج
 ممکن است مثبت یا منفی باشد یک aنظر به اینکه      

مقدار . شود تا آنرا مثبت نمائیمثابت یا واحد اضافه می
  ).1384 فرشادفر(گیرند  در نظر می5ثابت را معموالً 
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 نتایج
هاي انجام شده نشان داد که نتایج حاصل از آزمایش     

در مورد هر دو اسانس با افزایش غلظت، مرگ و میر 
  روينعناع(ام مراحل رشدي افزایش یافت تم

، پوره سن F=368.24, df=5,12, p<0.001تخم
1F=190.96, df=5,12, p<0.001و حشره  -

، زیره سبز روي F=447.43, df=5,12, P<0.001کامل
 1، پوره سن F=192.45, df=5,12, P<0.001تخم

F=266.21, df= 5,12, P<0.001کامل  و حشره
F=341.80, df=5,12, P<0.001.(   ،در باالترین غلظت

 و حشره کامل تحت تأثیر 1مرگ و میر تخم، پوره سن 
 83و  درصد86 ،  درصد72اسانس نعناع به ترتیب 

 81،  درصد 65سبز  اسانس زیره در مورد و درصد
 محاسبه شده LC50). 2و1شکل  (بوددرصد  78 ودرصد
شامل (مراحل مختلف زیستی سفیدبالک گلخانه  براي

 اسانس نشان داد که ) و حشره کاملیکتخم، پوره سن 
سبز سمیت بیشتري داشت نعناع نسبت به اسانس زیره 

در مورد هر  یکهاي سن و میزان مرگ و میر در پوره
 بودکامل  و حشرهبیشتر از مرحله تخمدو اسانس 

رد آزمایش از نظر نس موهمچنین دو اسا ).1 و 2جدول (
 بدین شتندهم دا داري باکشی اختالف معنیخاصیت تخم

 مرحله تخم براي دو LC50صورت که حدود اطمینان 
اسانس همپوشانی ندارند اما این دو گیاه از نظر خاصیت 

د اشتنداري ندکشی با هم اختالف معنیکشی و بالغپوره
 و یک پوره سن LC50زیرا حدود اطمینان حاصل از 

جدول (کامل براي دو اسانس همپوشانی دارند حشره 
 شیب خط رگرسیون حاصل از تجزیه پروبیت ).1و2

اسانس نعناع و زیره سبز روي هر سه مرحله زیستی 
دهنده وابستگی شدید بین افزایش میزان مرگ و نیز نشان

   .باشدمیر به افزایش دز مصرفی اسانس می
  تمام  در هر دو اسانس روي همبستگیمیزان 

   درصد 95مراحل زیستی مورد آزمایش بیشتر از 
  دار بودمعنی  درصد 1احتمال آماري  در سطح  که   بود

) F= 9.8**, df=5,12, P< 0.001, b= 1.1 .(  

 

  

  
شان دهنده حروف غیر مشابه ن( و حشره کامل سفیدبالک گلخانه در غلظتهاي مختلف اسانس نعناع 1تخم، پوره سن  درصد تلفات -1شکل

  ).باشند درصد در آزمون توکی می1دار در سطح احتمال آماري یاختالف معن

میر
 و 
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حروف غیر مشابه نشان دهنده (سفیدبالک گلخانه در غلظتهاي مختلف اسانس زیره سبز   و حشره کامل1تخم، پوره سن  درصد تلفات -2شکل

  ).باشندتوکی می درصد در آزمون 1ر در سطح احتمال آماري دانیاختالف مع
  

. و حشره کامل سفیدبالک گلخانه1 تجزیه پروبیت درصد تلفات اسانس نعناع روي تخم، پوره سن -1جدول 
1پوره سن  حشره کامل   تخم 

0036/0 0022/0 0050/0 LC50    )لیترهوامیکرولیتر بر میلی( 
 )رصد د95(  حدپایین-حدباال 0065/0-0042/0 0035/0-0026/0 0041/0-0034/0
 SE±شیب خط  53/1 ± 013/0 34/1 ± 012/0 014/0±71/1

 عرض از مبدأ 58/8 59/8 24/8
  کاي اسکور  88/1  64/2  0/3

  
  . و حشره کامل سفیدبالک گلخانه1سبز روي تخم، پوره سن  تجزیه پروبیت درصد تلفات اسانس زیره-2جدول 

1پوره سن  حشره کامل   تخم 
0056/0 0043/0 0011/0 LC50    )لیترهوامیکرولیتر بر میلی( 

 ) درصد95(  حدپایین-حدباال 014/0-0081/0 0043/0-0035/0 0061/0-0040/0
 SE±شیب خط  012/0±16/1 010/0±10/1 012/0±39/1

 عرض از مبدأ 33/7 68/7 26/8
  کاي اسکور  25/4  64/4  05/0

 
 

ها نشان داد که بین همچنین مقایسه میانگین داده
 مختلف اسانس نعناع روي مرحله تخم هايغلظت

)F=368.24, df=5,12, p<0.001( یک، پوره سن 

)F=190.96, df=5,12, p<0.001 (حشره  و
اسانس زیره  و F=447.43, (df=5,12, P<0.001)کامل

، )F=192.45, df=5,12, P<0.001(روي مرحله تخم 
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 د
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و ) F=266.21, df= 5,12, P<0.001 (1پوره سن 
 اختالف F=341.80, df=5,12, P<0.001)(کامل حشره
  .داري وجود داردمعنی

 
  بحث

هاي در این تحقیق نشان داده شد که اسانس     
گیاهی مورد آزمایش داراي سمیت تنفسی قابل توجهی 

. باشند سفیدبالک گلخانه مییکروي تخم و پوره سن 
هاي ما با نتایج حاصل از آزمایش چویی و همکاران یافته

هاي گیاهی بخصوص نعناع نی بر اینکه اسانسمب) 2003(
و زیره کشندگی قابل توجهی روي جمعیت سفید بالک 

  .دهند مطابقت داردگلخانه نشان می
 در بررسی )Mentha piperita( اسانس نعناع       

 میکرولیتر بر پنجدر  غلظت ) 2005(آرویی و همکاران 
ین لیتر هوا نسبت به اسانس نعناع مورد بررسی در ا

 دلیل این امر احتماالً .تحقیق سمیت کمتري داشته است
تفاوت در گونه نعناع و در نتیجه ترکیبات موجود در هر 

  .باشدهاي مورد بررسی می از گونهکدام
 Mentha(نعناع فعالیت کنه کشی اسانس همچنین  

spicata (اصالن و همکاران  توسط)علیه بالغین ) 2004
به  تحت شرایط آزمایشگاهی T. cinnabarinus هايکنه

چند   نیز سمیت)2006 ( و همکارانکاراکوك. اثبات رسید
 را روي سه گونه آفت  از جمله نعناعاسانس گیاهی

 Acanthoscelides obtectus, Sitophilus (انباري
granariusو Sitophilus oryzae  ( مورد بررسی قرار
 M. spicata نشان داد که  ایشاندادند نتایج

بیشترین سمیت تنفسی  .Micromeria fruticosa Dو
وانگ و  . مورد آزمایش داشتندهر سه حشرهرا روي 

گیاهان همچنین گزارش کردند که  )2006(همکاران 
  Mentha arvensisو Perilla frutescensمعطري مثل 

-فرنگی به صورت بینابین کشت میوقتی با گیاهان گوجه
 و 1/39به ترتیب را  سفیدبالک گلخانهشوند جمعیت 

هاي انجام شده آزمایش. دهند درصد کاهش می5/41
هاي استخراج شده از کند که بعضی از اسانسبیان می

  گیاهان روي آفات اثر کنترل کنندگی خوبی را نشان 

 گونه 3هاي  اثر اسانس).1995ویلیامز و پت ( دهندمی
 Satureja hortensis L.  ،Ocimumگیاهی شامل 

basilicum L. و L. Thymus vulgaris روي حشرات 
 مورد بررسی قرار Bemisia tabaciهاي بالغ و پوره

 گیاه به 3کشی اسانس هر اگرچه فعالیت حشره. گرفتند
  بیشترین میزانS. hortensisاثبات رسید، اما اسانس 

کنترل کنندگی را در مقایسه با دو گونه دیگر نشان داد 
  ).2004اصالن و همکاران (

در تحقیقی دیگر ) 2005(     آرویی و همکاران 
شامل (کشی اسانس سه گیاه دارویی فعالیت حشره

را علیه سفیدبالک گلخانه ) رزماري، رازیانه و زیره سیاه
T. vaporariorumنتایج .  مورد بررسی قرار دادند

هاي ایشان نشان داد که درصد تلفات مربوط به اسانس
نسبت به رزماري ) ره چتریانتی( رازیانه و زیره سیاه 

بیشتر بود که با نتایج تحقیق حاضر مبنی ) تیره نعناعیان(
بر اینکه اسانس نعناع نسبت به اسانس زیره سبز سمیت 

  .بیشتري داشت مغایرت دارد
     نتایج این بررسی با نتایج یانگ و همکاران 

هاي گیاهی از جمله مؤثرین مبنی بر اینکه اسانس) 2010(
ات علیه مراحل مختلف زیستی عسلک پنبه ترکیب

B.tabaci روي گیاهان تیمار باشند و هیچ اثر سویی می
   .همخوانی داردشده ندارند 

     همانطور که در این تحقیق مشاهده شد مرحله 
پورگی سفیدبالک گلخانه نسبت به تخم و حشره کامل آن 
حساسیت بیشتري به هر دو اسانس نشان داده است که 

و یانگ و ) 2003(تایج حاصل از چویی و همکاران با ن
  .مطابقت دارد) 2010(همکاران 
توانند ها میهاي حاضر نشان داد که این اسانس     یافته

هاي مدیریتی آفت مورد نظر به کار برده شوند در برنامه
ها و نحوه البته تحقیقات بیشتري براي ارزیابی هزینه

باشد هاي تجارتی الزم میهها در گلخانتأثیر این اسانس
 .که باید مورد بررسی قرار گیرد
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