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90/61/18تاریخپذیرش:60/60/18تاریخدریافت:

 چکیده

 ایمن جایگزین عنوان به ها آن سازنده اجزای یا گیاهی های اسانس کاربرد با رابطه در زیادی تحقیقات اخیراً

شامل نعناع گیاهی گونه  41اسانس  زیستیاثرات  مطالعه این در. است شده انجام متداول سموم شیمیایی برای

ای، پونه، ریحان، نعناع خوراکی، بادرشبویه، مرزه خوزستانی، مرزنگوش،  فلفلی، کلپوره، رزماری، نعناع گربه

 شرایط در روی پوره سن یک و حشرات بالغ شپشک آردآلود پنبهشور و جاشیر  مورد، اکالیپتوس، شیشه

 8 و روشنایی ساعت 45 نوری  دوره و درصد 55 ± 5 نسبی رطوبت و سلسیوس درجه 25 ±4 دمای در آزمایشگاهی

ا روش تقطیر با آب استخراج شدند. های گیاهی با استفاده از دستگاه کلونجر و ب اسانس .شد ارزیابی تاریکی ساعت

ای روی پوره سن یک با  اسانس پونه، نعناع فلفلی، نعناع خوراکی و نعناع گربه پژوهش مشخص شد کهاین در 

LC50  اسانس گیاهان ام بیشترین کشندگی را داشتند. همچنین  پی پی 45/441و  41/451، 41/424، 14/441معادل

ام  پی پی 84/114و  84/141، 58/144، 42/144معادل  LC50پونه، نعناع فلفلی، جاشیر و مرزه خوزستانی به ترتیب با 

 11/41و  11/81به ترتیب با  LC40و  LC30غلظت  در پونه اسانس د.شتنگی را روی بالغین شپشک دابیشترین کشند

 دوام بررسی آزمایش دردرصد دورکنندگی دارای بیشترین خاصیت دورکنندگی روی حشرات بالغ بود. 

 سمیت اثر زمان گذشت باکه  شد مشخص ،آردآلود پنبه شپشکبالغ  و حشراتپوره سن یک  رویها  اسانس

 شپشک و حشرات بالغ (روز 44/4) را روی پوره سن یک دوام باالترین پونه گیاه اسانس. یابد می کاهش ها اسانس

 در کشی حشره اثر بیشترین مطالعه، مورد های اسانس بین در آمده، دست به نتایج اساس بر .داشت (روز 41/44)

 .گردید مشاهده پونهاسانس 

 

 دورکنندگیسنجی،  گیاهی، زیست های شپشک آردآلود پنبه، اسانس: ها کلیدواژه

مقدمه
Phenacoccus solenopsisشپشکآردآلودپنبه

(Tinsley)برخی و پنبه آفاتجدیمحصول یکیاز

 زراعی مهم محسوبگیاهان دنیا گرمسیری مناطق

پنبهشپش(.Wang et al., 2010)ودشمی کآردآلود

P. solenopsisباقریومقدمتوسطرانیبارازانیاول

ینیچیهایختمهچوبندرعباسازرویدرختنابیدرم

(L.) Hibiscus rosa-sinensisگردید گزارش
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(Moghadam and Bagheri, 2010)از؛ سپس

استانصفی نقاط سایر در آن متعاقب و دزفول آباد

توس رویخوزستان از همکاران گونه481طمصدقو

شد گزارش گیاهی  ,.Mossadegh et al)میزبان

2015b.)چینیبانامعلمیختمیH. rosa-sinensis

شاخه ردهنهاندانگان،زیرشاخهگلدار،گیاهاناز

سردهوپنیرکیانتیرهسانان،پنیرکراستهها،ایدولپه

 گذارینام لینه نف کارل نام به بار اولینختمیاستکه

از(. Pahlavani et al., 2017) است شده گیاه این

جملهگیاهانیاستکهباشرایطآبوهواییخوزستان

ویژگی دارد. خوبی درختچهسازگاری هایهای

آفتابسوزانختمی و گرما با سازگاری قبیل از چینی

وپرپشتشدندراثر خوزستان،گلدهیدراوجگرما

 موجب پارکهرس، در گیاه این که است وشده ها

مورد بسیار استان دیگر مناطق و اهواز شهر فضایسبز

چینیاستفادهقرارگیرد.خسارتاینشپشکرویختمی

هایآلودهوواردبهحدیاستکهمنجربهقطعدرختچه

گرددشدنخسارتقابلتوجهبهفضایسبزشهریمی

(Mossadegh et al., 2012.)اخیرتحقیق ات

Mossadegh et al. (2015a)درخصوصرهاسازی،

 Cryptolaemus montrouzieriکفشدوزک

(Mulsant)شپشک کنترل برای خوزستان شمال در

دراینمنطقهنشاندادکه P. solenopsisآردآلودپنبه

کفشدوزک خصوص به طبیعی دشمنان از هااستفاده

ایمی کنترل در موثری نقشبسیار داشتهتواند آفت ن

برآنمضرتاثیردلیلبهاستفادهازکنترلشیمیاییباشد.

موجوداتونیستمطلوبزیستمحیطوانسانسالمتی

تهدیدراهدفغیرمفید مینیز  (Ahmad andکند

.(Akhtar, 2016یکیگیاهیهایعصارهوهااسانس

ترکیباتجایگزینعنوانبهمناسبکاندیداهایاز

هایاسانس.  (Ramzi et al., 2018)هستندسنتزیشیمیایی

کمسایروانسانبرایکهاینبرعالوهگیاهی پستانداران

دروبودهغذاییوداروییخواصدارایهستند،خطر

میتجزیهسرعتبهنیزطبیعت .(Isman, 2000)شوند

گیاهانشدهازبرگهایخارجکشیاسانسفعالیتحشره

Mentha piperta (L.)،Satureja thymbra (L.) ،

).Lavandula angustifolia (MillوOcimum 

basilicum (L.)هایوپوستمیوهCitrus limon (L.) 

(Sapindales: Rutaceae)( بر.C. sinensis (Lو

شپشک  Planococcus ficus (Signoret)علیه

(Hemiptera: Pseudococcidae)بررسیقرار مورد

گزارش اسانسگرفتو که ازشد استخراجشده های

اسانس از موثرتر شپشک درکنترل میوه هایپوست

ولیدرکل؛استهایگیاهانبودهخارجشدهازبرگ

اسانس شپشکعالمتگیاهکاربرد کنترل در سوزیها

 ایجاد زیستنکرد نظر از او یمحیطی بودمن

(Karamaouna et al., 2013).استخراجشدهعصاره

 از مرکبات برLimoneneدرختان پرتقال( و )لیمو

نشانعلیهشپشک هایآردآلودوسایرحشراتمکنده

اسانس اسپریکردن که عنوانداد حشرهبه 11کش،

 سفیدبالکدرصد و 01ها 966تا هایشپشکدرصد

و شپشکآردآلود اضافهسایر با و کرده کنترل را ها

ایناثراتکشندگکردنسورفکتانت یافتیافزایشها

(Hollingsworth, 2005) اساس بر تحقیقات.

Sardar et al. (2018)عصاره بین از هایگیاهی،

شرایط در پنبه شپشکآردآلود علیه شده برده کار به

،Azadirachta indica (A. Juss)آزمایشگاهی،عصاره

حشره اثر داشت.بیشترین را ازکشی اینهدف

پژوهش، زیبررسی گونه 92 اسانسستیاثرات

شپشکآردآلود روی مختلفهایخانواده ازگیاهی

 Phenacoccus solenopsis (Tinsley)پنبه

(Hem.: Pseudococcidae) شرایط در

باشد.میآزمایشگاهی

  

 مواد و روش ها

  های گیاهی آوری و تهیه نمونه جمع

در تحقیق این در آزمایش مورد گیاهان مشخصات

شد9جدول گیاهان کلی طور به. است هذکر
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 گیری آوری شده برای اسانس مشخصات گیاهان جمع -4جدول 
Table 1. Characteristics of collected plants for essential oil extraction 

Collection place Cultivated/Wild English name Family Scientific name 

Dezful 

Ilam 

Ahvaz 

Ahvaz 

Ahvaz 

Ilam 

Ahvaz 

Dezful 

Ahvaz 

Ilam 

Ilam 

Fars 

Dezful 

Ahvaz 

Cultivated 

Wild 

Cultivated 

Cultivated 

Cultivated 

Wild 

Cultivated 

Cultivated 

Cultivated 

Wild 

Wild 

Cultivated 

Cultivated 

Cultivated 

Peppermint 

Poleigamander 

Rosemary 

Catmint 

Wild mint 

Sweet basil 

Spearmint 

Moldavian balm 

Marzeh khuzestani 

Oregano 

Myrtle 

River redgum 

Weeping bottle-brush 

Ribbed Cachrys 

Lamiaceae 

Lamiaceae 

Lamiaceae 

Lamiaceae 

Lamiaceae 

Lamiaceae 

Lamiaceae 

Lamiaceae 

Lamiaceae 

Lamiaceae 

Myrtaceae 

Myrtaceae 

Myrtaceae 

Apiaceae 

Mentha piperita L.  

Teucrium polium Boiss.  

Rosmarinus officinalis L.  

Nepeta cataria L.  

Mentha longifolia L. 

Ocimum basilicum L.  

Mentha spicata L. 

Dracocephalum moldavica L.  

Satureja khuzistanica Jamzad. 

 L. Origanum vulgare 

Myrtus communis L. 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 

Callistemon viminalis Gaertn.  

Prangos ferulacea L. 

 

نعناعیانخانواده به متعلق شده آوریجمع های

(Lamiaceae) موردیان ،(Myrtaceae)چتریان و

Apiaceae)) اسانس. بودند جهت درگیریگیاهان

دانشکدهآزمایشگاهدرسایهشرایط باغبانی گروه

اهواز،کشاورزی چمران شهید شدند.خشکدانشگاه

باوجداسازیکاملطوربههاآنهایبرگسپس

 .گردیدخردبرقیآسیاب

 تهیه اسانس گیاهی

 آزمایشگاه در کلونجر دستگاه توسط گیریاسانس

 گروهباغبانیدانشکدهکشاورزیدانشگاهچمراناهواز

 گیاه گرم 06-966 گیری مرتبهاسانس هر شد.در انجام

 مقطردر آب لیترمیلی 9466 همراه به یاپودرشده خرد

 انجامساعت 3 مدت به گیرینساسا و شد ریخته دستگاه

 در استفادهزمان شدهتا آوریجمع هایگردید.اسانس

پسو شده داده قرار لیترمیلی 0 حجم به ایشیشه ظروف

سولفاتسدیم، آبگیریبا تجزیه از جلوگیری برای از

فویل با نوری درجه 2 دمای در و پوشانده آلومینیوم

.گردید دارینگه دریخچال سلسیوس

  پرورش حشرات

غده آردآلود شپشک پرورش جهت از هایپنبه

به Solanum tuberosum(.L)زدهجوانه زمینیسیب

شد. استفاده گیاهی میزبان زمینیسیب هایغده عنوان

شکستن به و شستشو از پس و خواب دوره منظور

درجوانه  یخچال زنی دمای سلسیوس درجه0-8در

هاشپشک تغذیه منظور زدنبهانهجو از پس و دارینگه

.(Khodaman, 1993)گرفت قرار استفاده مورد

هایهاییازمادهجهتتشکیلکلنیآزمایشگاهی،نمونه

شپشک  آردآلود بالغ P. solenopsis پنبه اوایلدر

ازرویدرختچه محوطههایختمیفروردین، چینیدر

شهیدچمرانجمع آزمایشگدانشگاه به منتقلآوریو اه

اینماده درکنارجوانهشد. زمینیقراردادههایسیبها

پسازتخم پورهشدتا اینریزیوظهور هایسنیک،

بهرویجوانهپوره کلنیهایسیبها زمینیمنتقلشوند.

مترسانتی24×41×41شپشکدرظروفپرورشبهابعاد

آن درپوش ریزکه مش پارچه با تهویه منظور به ها

شدهپ بودوشیده دمای در انکوباتور در درجه9±40،
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و00±0 نسبی رطوبت سلسیوس، ینوردوره درصد

.شد داریساعتتاریکینگه8ییوروشناساعت90

 سنجی  های زیست آزمایش

 تعیین منظور مختلف،LC50به گیاهان اسانس

هایمختلفازهایمقدماتیبااستفادهازغلظتآزمایش

کاسانس ها 46ه نمودند16تا ایجاد تلفات درصد

(Robertson et al., 2007)یکو سن پوره روی ،

قرار بررسی مورد پنبه آردآلود شپشک بالغ حشرات

ترتیبآزمایش بدین پورهگرفت. هایهایاصلیروی

 اسانسپونه یکبرای نعناع  M. longifoliaسن و

 چهارغلظت M. piperita فلفلی 366با ،466 ،906

 .Mونعناعخوراکی N. cataria ای؛نعناعگربه996و

spicata غلظت چهار 266با ،486 ؛936و916،

مرزنگوش C. viminalisرزماری ، O. vulgare و

غلظت D. moldavica بادرشبویه چهار 066با ،266،

336 خوزستانی406و مرزه ، S. khuzistanica؛

 P. ferulacea ر،جاشیE. camaldulensis اکالیپتوس

مورد M. communis و غلظت چهار 066با ،336،

ریحان906و446 کلپورهO. basilicum و ،T. 

polium شیشه و غلظت C. viminalisشور چهار با

066 ،226 ،316  برحسبپی306و  انجامشد.پی، ام

برایهراسانسدراینآزمایش و2ها تکرار3غلظت

د و گرفت شد.انجام استفاده متانول از شاهد تیمار ر

عنوانبهمتانولازاسانسهایمحلولتهیهبرای همچنین

زیست.شداستفادهحالل شپشکبرای آردآلودسنجی

ازروشغوطه استفادهورکردنبرگپنبه تیمارها در ها

هایسنجی،دیسکهایزیستجهتانجامآزمایش.شد

یهادرغلظتهیثان90دتبهممترسانتی8بهقطربرگی

مورد هر از تکینظر غوطهمارهایاز شدهور اجازهو

 تا شد داده از برگ،ساعتمینگذشتپس هاسطح

ها،داشتنبرگ.درادامهجهتمرطوبنگهشوندخشک

کف متر(،سانتی8قطر)هایپتردر بهدرصد9آگار

صورتهبهابرگازکیهرو،مترریختهسانتی9ارتفاع

یانفراد به پتری انتقالداخل داده هرسپسشد؛ برای

 پنبه96تکرار، آردآلود شپشک یک سن پوره عدد

(بهدستآمدساعت42گذشتازبعدکهسنیهمهایپوره)

انتقالیشدهدرونپترماریتیهابرگیباقلمموبهرو

 داده پتریهاتشتکشد. شرای با انکوباتور طیدرون

واروهادایرهدرپوشپتریشد.یدارنگهکرشدهذثابت

مترسوراخوبرایتهویه،توریچسباندهسانتی3بهقطر

 (Kavehساعتشمارششد28شد.تعدادتلفاتبعداز

(et al., 2014تحریک با که صورتی در و . پاها

هیچشاخک مو، قلم العملیعکس هایحشراتتوسط

ن در مرده حشره نشود، میدیده گرفته اینظر شد.

پنبهآزمایش آردآلود شپشک بالغ حشرات روی ها

مشابهپورهسنیکانجامشد.بدینترتیببرایحشرات

نعن و پونه اسانس بالغ، غلظت چهار با فلفلی ،066اع

ایونعناعخوراکیباچهار؛نعناعگربه306و226،316

 066غلظت ،096 و306و236، مرزنگوش رزماری، ؛

چهارغلظت 066بادرشبویهبا ،006 مرزه006و096، ؛

غلظت چهار با مورد و جاشیر اکالیپتوس، خوزستانی،

066 ،036 وشیشه366و266، کلپوره ریحان، باو شور

غلظت 066چهار ،096 ،036 حسبپی206و بر امپی،

موردآزمایشقرارگرفتند.

های گیاهی  بررسی اثرات دورکنندگی اسانس

ی حشرات بالغرو
اسانس دورکنندگی ترجیحقابلیت مبنای بر ها

 Chopa)حشراتبراییکناحیهخاصبرآوردگردید

and Descamps, 2012).میزانیافتنمنظوربه

و   LC40هایغلظتدرصد،06حدودکنندگیدور
LC30افزارنرمازاستفادهباهااسانسPOLO-PCدر

.(Hosseini amin et al., 2013)شدآزمایشاستفاده

روش اساس اندکی Riazi et al. (2015) بر با

دیسک تغییرات، برگی ختمیهای چینی قطر 8به

مترتهیهوازوسطبهدوقسمتمساویبریدهشد.سانتی

غلظت یکاز هر نصفنصفبرگبا شد؛ آغشته ها

هایبرگیدیگرفقطبامتانول)شاهد(تیمارشد.دیسک

خشکشدهوسپسبهمدت نیمساعتدرمعرضهوا
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8هایبهقطردرپتریدرصد9آگاررویالیهنازکیاز

سانتی شدند. داده مترکنارهمقرار بالغ46تعداد حشره

دیسک مرکز در مو قلم وسیله رهاسازیبه برگی های

هایشدندوسپسدرپوشپتریبستهشد.درپوشپتری

قطرآزمایشدایره به و توریسانتی3وار سوراخو متر

 تیمار هر شد. حشرات3چسبانده تعداد شد. تکرار بار

(Nt)یتیمارونیمه(Nc)یشاهدمشاهدهشدهدرنیمه

 کنندگی42پساز دور درصد  ساعتشمارششدند.

(PR)(9طبقمعادله)محاسبهشدObeng-Ofori and) 

(Reichmuth, 1997.

(1)                          

 

های گیاهی روی پوره سن  بررسی دوام اسانس

  یک و حشره بالغ

ویکسنپورهرویهااسانسسمیتدواممیزان

 Louniروشاساسبرپنبهآردآلودشپشکبالغحشره

et al. (2018)با قراربررسیموردتغییراتاندکی،

گرفت افزارنرمازاستفادهباابتدامنظور،اینبه.

POLO-PC،غلظتLC70هااسانستماسیسمیت

وپورهبرای دربالغحشراتبرایLC80ها مشخصو

شدآزمایشدواماستفاده . تکراراجرا3اینآزمایشبا

 ابتدا دیسکشد. برگی ختمیهای چینی قطر 8به

ورهایموردنظرازهراسانسغوطهدرغلظتمترسانتی

ازکین الیه رویشدهوپسازخشکشدنسطحبرگ،

 از  پتری9آگار درون درصد قطر به مترسانتی8های

انتقال شدداده پساز اسانس3ند. تاریخ از دهیروز

حشرهبالغشپشکبهداخل96پورهسنیکو96تعداد

درپوشپتریگذاشتههایآزمایشپتری ازشد. قبل ها

انتقالحشراتبستهبود،بعدازاینکهحشراتبهداخل

شد،درپوشپتریدوبارهبستهشدودرگذاشتهاهپتری

درپوشپتری ماند. باقی بسته مدت این طول هایتمام

آزمایشدایره قطر به و توریسانتی3وار سوراخو متر

گذشت پساز شد. حشرات42چسبانده ساعتتعداد

همینآزمایشبرای روزتا1و0،0مردهشمارششد.

میریودهیهیچمرگاسانسپسازحداکثرزمانیکه

مشاهدهنشدادامهیافت.

  تحلیل داده ها

 کشندگی (LC50)درصد06غلظت هایآمارهو

 هایاسانس دوام بررسی برای PT50ونیزمربوطبهآن

توسطFinney (1971)بهروشپروبیت، موردمطالعه

نرم نسبیPOLO-PCافزار سمیت مقایسه شد. انجام

(Relative Potency)روشاسانس اساس بر ها،

Robertson et al. (2007) افزار نرم POLO-PCو

هایدرصددورکنندگیازآنالیزانجامشد.برایتجزیهداده

(One-way Analysis of Variance)واریانسیکطرفه

درصد0ومقایسهمیانگینباآزمونتوکیدرسطحاحتمال

افزار نرم با شد شدSPSS Version 22استفاده .انجام

رسمشدند.EXCEL 2013نمودارهابهکمکنرمافزار

های گیاهی  اسانس سنجی بررسی زیست نتایج

 سن یک و حشرات بالغ   روی پوره

پژوهش این گیاهان اسانس که داد نشان نتایج

روی پنبهپوره مختلف آردآلود شپشک یک سن

 اثرکشندگی مقادیر به توجه با مورددرLC50دارند.

مربوطبهدواسانسLC50ترینمیزانسنیک،کمپوره

 ترتیببا فلفلیبه نعناع و و21/993 معادلLC50پونه

پیپی02/941 بیشترینبودام اسانس، دو این از بعد .

اسانس نعناعگربهتلفاتدر ایباهاینعناعخوراکیو

LC50 62/903معادل شد.پیپی60/913و مشاهده ام

کم از بعد تلفات میزان به28ترین مربوط ساعت

شیشهاسانس و کلپوره ریحان، باهای ترتیب به شور

LC50 82/300معادل ،00/303 بود.پیپی16/309و ام

 4)جدول مقایسه همچنین، .)LC50توسطاسانس ها

نعناع به نسبت پونه که داد نشان نسبی سمیت محاسبه

( نعناع90/9فلفلی و نعناعبرابر( به نسبت خوراکی

(.3)جدولبودتربرابر(سمی91/9ای)گربه

 اسانسLC50مقادیر تاثیر از آمده دست هایبه

مختلفرویحشراتبالغشپشکآردآلودپنبهنشانداد
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 Phenacoccus solenopsis سن یک شپشک آردآلود پنبه  گیاهی روی پوره چهارده اسانس LC50مقادیر  -2جدول
Table 2. LC50 values for the fourteen essential oils against first instar nymphs of Phenacoccus 

solenopsis 
95% confidence interval 

 
Slope ± SE 

 

X
2

 

df=3)) 

LC50 

(ppm)
nEssential oils 

155.01-89.99 

385.74-315.74 

320.96-213.07 

225.06-158.90 

134.92-80.48 

380.69-304.93 

194.08-121.16 

349.24-254.88 

242.18-151.64 

339.98-230.00 

261.47-154.59 

266.23-156.04 

395.94-331.63 

242.36-151.26 

 

0.77±2.55 

2.25±8.62 

1.19±3.87 

0.69±2.99 

0.85±3.19 

2.26±8.40 

0.69±2.76 

1.20±4.78 

0.66±2.84 

1.18±3.89 

0.64±2.66 

0.64±2.59 

2.16±7.65 

0.66±2.85 

 

1.38 

2.11 

1.84 

2.24 

0.71 

1.87 

1.20 

1.57 

2.35 

1.08 

1.11 

2.26 

2.53 

2.20 

 

129.74 

363.75 

282.10 

193.05 

113.49 

357.84 

163.04 

308.39 

205.25 

292.93 

211.07 

215.03 

371.90 

205.74 

 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

Mentha piperita  
Teucrium polium  

Rosmarinus officinalis  

Nepeta cataria  

Mentha longifolia  

Ocimum basilicum  

Mentha spicata  

Dracocephalum moldavica  

Satureja khuzistanica  

Origanum vulgare 

Myrtus communis  

Eucalyptus camaldulensis  

Callistemon viminalis  
Prangos ferulacea  

 
      n: Number of insects tested 


سن یک شپشک آردآلود پنبه   چهارده گونه گیاهی روی پوره  در بررسی سمیت اسانس LC50مقایسه نسبت  -1جدول

Phenacoccus solenopsis های مختلف در غلظت 
Table 3. The comparison of LC50 ratios for toxicity of the fourteen essential oils on the first instar 

nymphs of Phenacoccus solenopsis at different concentrations 

95% confidence interval LC50 Ratio 

(RMP)
1

 

Essential oils 

0.79-1.70 1.16 M. piperita: M. longifolia 

0.87-1.64 1.19 N. cataria: M. spicata 

0.79-1.33 1.02 O. vulgare: R. officinalis 

0.86-1.37 1.08 D. moldavica: R. officinalis 

0.85-1.33 1.06 D. moldavica: O. vulgare 

0.75-1.44 1.04 E. camaldulensis: S. khuzistanica 

0.73-1.33 1.00 P. ferulacea: S. khuzistanica  

0.75-1.42 1.03 M. communis: S. khuzistanica 

0.76-1.45 1.05 E. camaldulensis: P. ferulacea 

0.73-1.41 1.01 E. camaldulensis: M. communis 

0.63-1.71 1.03 M. communis: P. ferulacea 

0.89-1.17 1.02 T. polium: O. basilicum 

0.92-1.20 

0.90-1.16 

1.05 

1.03 

C. viminalis: O. basilicum  

C. viminalis: T. polium 

1-RMP= Relative Median Potency 

 

همه اسانسکه ازی مرحله این روی کشندگی اثر ها

مانند هم بالغ حشرات مورد در داشتند. آفت زندگی

اسانسپورهمرحله نعناعفلفلیبهسنیک، و هایپونه

 با LC50ترتیب 94/306معادل امپیپی08/266و

دو، این از بعد کردند. ایجاد را تلفات بیشترین

اسانس مرزه ترتیبباهایجاشیر، به مورد خوزستانیو

LC50 80/293معادل امپیپی30/201و89/236،

اسانس داشتند. را تلفات گربهبیشترین نعناع وهای ای

 با ترتیب به خوراکی LC50نعناع و84/209معادل

مرحلهپیپی31/286 به نسبت رویپورهام یک، سن

ترینمیزانبالغتلفاتکمتریراایجادکردند.کمحشره

 با مرزنگوش اسانس مورد در معادلLC50تلفات
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اسانسپیپی00/033 آن پساز و شد مشاهده هایام

شیشه رزماری، تلفاتکمتریبادرشبویه، کلپوره و شور

هاتوسطمحاسبهاسانسLC50(.مقایسه2داشتند)جدول

68/9سمیتنسبینشاندادکهپونهنسبتبهنعناعفلفلی)

)برا خوزستانی مرزه به نسبت جاشیر برابر(،60/9بر(،

اکالیپتوس) خوزستانینسبتبه مرزه99/9مرزه برابر(،

( مورد جاشیرنسبتبه60/9خوزستانینسبتبه برابر(،

62/9برابر(،موردنسبتبهاکالیپتوس)90/9اکالیپتوس)

( مورد نسبتبه جاشیر و سمی94/9برابر( بودبرابر( تر

 (.0ول)جد

 

  Phenacoccus solenopsis گیاهی روی بالغین شپشک آردآلود پنبه چهارده اسانس LC50مقادیر  -1جدول
Table 4. LC50 values for the fourteen essential oils on the adults of Phenacoccus solenopsis 

95% confidence interval 

 
Slope ± SE 

 

X
2 

df=3))
LC50 

(ppm) 
n Essential oils 

 

422.06-375.86 

596.06-505.31 

642.98-586.59 

505.02-417.28 

392.28-326.38 

579.73-486.48 

526.06-449.11 

650.27-601.89 

495.76-364.96 

666.41-600.16 

522.62-403.89 

563.65-408.11 

590.11-512.11 

468.49-351.45 

 

2.15±8.83 

1.83±7.72 

3.60±13.80 

1.58±6.68 

2.23±8.64 

1.79±6.74 

1.59±7.10 

3.67±15.72 

0.89±3.32 

3.61±13.92 

0.90±3.81 

0.89±3.39 

1.84±8.20 

0.90±3.61 

 

1.61 

2.01 
2.06 
2.32 
1.04 
1.93 
3.68 
2.25 
1.78 
3.07 
2.55 
1.55 
2.89 
1.72 
 

400.58 

552.90 

621.38 

461.82 

370.12 

541.44 

480.39 

631.41 

430.81 

633.75 

459.37 

481.57 

556.23 
413.87 

 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

120 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

Mentha piperita  

Teucrium polium  

Rosmarinus officinalis  

Nepeta cataria  

Mentha longifolia  

Ocimum basilicum  

Mentha spicata  

Dracocephalum moldavica  

Satureja khuzistanica  

Origanum vulgare 

Myrtus communis  

Eucalyptus camaldulensis  

Callistemon viminalis  
Prangos ferulacea  

 
n: Number of insects tested 

 

 Phenacoccusبالغین شپشک آردآلود پنبه  چهارده گونه گیاهی روی  در بررسی سمیت اسانس LC50مقایسه نسبت  -5جدول

solenopsis های مختلف در غلظت 
Table 5. The comparison of LC50 ratios for toxicity of the fourteen essential oils on the adults of 

Phenacoccus solenopsis at different concentrations 

95% confidence interval LC50 Ratio 

(RMP)
1

 

Essential oils 

0.97-1.20 1.08 M. piperita: M. longifolia  

0.87-1.10 0.98 M. spicata: N. cataria 

0.97-1.08 1.02 O. vulgare: R. officinalis  

0.96-1.07 1.02 D. moldavica: R. officinalis  

0.96-1.05 1.01 D. moldavica: O. vulgare  

0.88-1.41 1.11 E. camaldulensis: S. khuzistanica  

0.58-1.89 1.05 S. khuzistanica: P. ferulacea 

0.85-1.33 1.06 M. communis: S. khuzistanica  

0.65-2.10 1.17 E. camaldulensis: P. ferulacea 

0.84-1.30 1.04 E. camaldulensis: M. communis 

0.62-2.00 1.12 M. communis: P. ferulacea  

0.92-1.15 1.02 T. polium: O. basilicum  

0.93-1.15 1.03 C. viminalis: O. basilicum  

0.91-1.11 1.01 C. viminalis: T. polium  
1- RMP= Relative Median Potency 
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 گیاهی های اسانس دورکنندگی آزمایش نتایج

  بالغ حشرات روی

همهکهدادنشانآزمایشاینازحاصلنتایج

شپشکبالغحشراترویآزمایشموردهایاسانس

میزانولیبودند،دورکنندگیاثردارایپنبهآردآلود

(.0جدول)بودمتفاوتمختلفهایاسانسدراثراین

آمدهدستبهنتایجبراساس دورکنندگیقدرت

LC30درداریمعنیطوربهپونهیاهگاسانس

(F=3.139; df=13; p=0.005  LC40و(

(F=7.133; df=13; p=0.000 سایراز(

بودبیشترآزمایشموردهایاسانس درکهطوریبه.

LC40 ،موردحشراتدرصد33/13شدندورباعث

اینباالیپتانسیلدهندهنشاناثراینکهشدمطالعه

برایدورکنندهعاملعنوانبهدهاستفابرایترکیب

باشدمیپنبهآردآلودشپشک نعناعگیاهاناسانس.

رویباالییدورکنندگیقدرتدارایریحانوایگربه

غلظتباالتریندردوهروبودندپنبهآردآلودشپشک

(LC40  00/00شدندورباعث( حشراتازدرصد

.شدند



 LC30دوغلظت،بینT-testبراساسآزمونهمچنین

اختالف،بالغرویحشراتدورکنندگیمیزاننظراز LC40و

داریمعنی میزان و داشت دورکنندگیوجود  LC40در

(.t=2.247, df=26, p=0.033)بود LC30بیشتراز

های گیاهی روی  نتایج آزمایش دوام اسانس

  پوره سن یک و حشرات بالغ

اساس شدهمحاسبهPT50مقادیربر 92برایدوام

یکشپشکآردآلودهایسنگیاهیرویپورهاسانس

نعناعوفلفلینعناعخوراکی،نعناعپونه،هایپنبه،اسانس

روز46/0و10/1،19/0،44/0ترتیببهایگربه

و بیشترین با جاشیر PT50اسانس روز44/0معادل

 را دوام حشرات(.0جدول)داشتکمترین مورد در

ایگربهنعناعوجاشیرفلفلی،نعناعپونه،هایسانسابالغ،

با ترتیب و02/90،11/92،18/92معادلPT50به

وروز00/93 رزماریاسانسبیشترین معادلPT50با

09/96 را همچنین(.8جدول)داشتروزکمتریندوام

هارویمیزانتاثیراسانسبراساسنتایج،باگذشتزمان

پنبههایسنیکپوره وحشراتبالغشپشکآردآلود

(.4و9کاهشیافت)شکل

 گیاهی روی حشرات بالغ شپشک آردآلود پنبه خطای معیار( چهارده اسانس±درصد دورکنندگی )میانگین  -5جدول 

Phenacoccus solenopsis 
Table 6. The repellency percentage (mean±SE) for fourteen essential oils on adults of Phenacoccus 

solenopsis 

Concentration (ppm) Essential oils 

 LC40 LC30                        

68.33±5.77
b 

63.33±5.77
b 

70.0±0.0
b 

76.66±5.77
b 

93.33±5.77
a 

76.66±5.77
b 

66.66±5.77
b 

66.66±5.77
b 

70.0±0.0
b 

73.33±5.77
b 

70.0±0.0
b 

73.33±5.77
b 

63.33±5.77
b 

66.66±5.77
b 

66.66±5.77
ab 

53.33±5.77
b 

63.33±11.54
ab 

63.33±5.77
ab 

83.33±5.77
a 

66.66±5.77
ab 

56.66±5.77
b 

70.0±10.0
ab 

60.0±10.0
b 

63.33±5.77
ab 

70.0±10.0
ab 

66.66±5.77
ab 

60.0±0.0
b 

60.0±0.0
b 

 

Mentha piperita  

Teucrium polium  

Rosmarinus officinalis  

Nepeta cataria  

Mentha longifolia  

Ocimum basilicum  

Mentha spicata  

Dracocephalum moldavica  

Satureja khuzistanica  

Origanum vulgare 

Myrtus communis  

Eucalyptus camaldulensis  

Callistemon viminalis  
Prangos ferulacea  

 
Means within a column followed by the same letter are not significantly different (P>0.05, Tukey's test ) 
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 سن یک شپشک آردآلود پنبه  گیاهی روی پوره چهارده اسانس محاسبه شده برای دوام PT50مقادیر  -4 جدول

Phenacoccus solenopsis   درLC70 
Table 7. PT50 values of the fourteen essential oils against first instar nymphs of Phenacoccus 

solenopsis at LC70 

95% confidence interval Slope ± SE X
2  

 
PT50 (day) nEssential oils 

8.305-6.112 

6.494-4.313 

7.070-4.990 

8.057-6.363 

11.421-8.709 

8.141-5.794 

9.132-6.679 

6.943-5.028 

7.011-4.942 

7.779-5.629 

7.673-5.571 

6.445-4.498 

7.614-5.635 

6.253-4.005 

0.397±2.866- 

0.389±2.595- 

0.438±2.853- 

0.505±4.050- 

0.374±2.860- 

0.382±2.591- 

0.357±2.672- 

0.405±3.060- 

0.395±2.813- 

0.357±2.765- 

0.369±2.877- 

0.374±2.928- 

0.449±3.151- 

0.384±2.464- 

 

14.06 

08.81 

11.20 

11.03 

22.09 

16.10 

04.77 

10.14 

09.72 

15.37 

09.66 

09.59 

17.69 

11.88 

 

7.22 

5.48 

6.07 

7.20 

9.97 

6.98 

7.91 

6.03 

6.03 

6.74 

6.66 

5.53 

6.63 

5.22 

 

210 
210 
180 
180 
240 
210 
240 
210 
210 
240 
240 
210 
180 
180 

Mentha piperita  

Teucrium polium  

Rosmarinus officinalis  

Nepeta cataria  

Mentha longifolia  

Ocimum basilicum  

Mentha spicata  

Dracocephalum moldavica  

Satureja khuzistanica  

Origanum vulgare 

Myrtus communis  

Eucalyptus camaldulensis  

Callistemon viminalis  
Prangos ferulacea  

 
n: Number of insects tested 

 

 

 

 Phenacoccusگیاهی روی بالغین شپشک آردآلود پنبه چهارده اسانس محاسبه شده برای دوام PT50مقادیر  -8 جدول

solenopsis  درLC80 
Table 8. PT50 values for toxicity of the fourteen essential oils on the adults of Phenacoccus solenopsis 

at LC80 

95% confidence intervalSlope ± SE X
2 day))PT50 n


Essential oils

21.296-12.214 

13.345-10.292 

11.954-9.543 

15.496-12.297 

20.220-15.865 

16.627-10.659 

14.284-11.437 

17.181-11.447 

13.759-10.734 

13.314-9.733 

15.986-10.492 

13.314-9.733 

16.053-11.337 

21.948-12.067 

 

0.413±2.113- 

0.321±2.680- 

0.329±3.540- 

0.325±2.933- 

0.332±2.871- 

0.403±2.203- 

0.404±1.978- 

0.364±2.173- 

0.427±3.277- 

0.328±2.313- 

0.349±1.987- 

0.328±3.132- 

0.336±2.180- 

0.340±3.220- 

 

07.45 

26.13 

30.35 

29.32 

39.24 

03.81 

26.07 

10.63 

10.62 

13.84 

05.71 

13.84 

06.37 

05.05 

14.99 

11.72 

10.71 

13.77 

17.74 
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13.58 

12.07 
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13.27 
14.98 
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Satureja khuzistanica  
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Eucalyptus camaldulensis  

Callistemon viminalis  
Prangos ferulacea  

 
n:Number of insects tested 
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 LC70های سن اول شپشک آردآلود پنبه در  گونه گیاهی روی پوره 41دوام سمیت تماسی اسانس  -4شکل

Figure 1. Durability for contact toxicity of fourteen essential oils on the first instar nymphs of 

Phenacoccus solenopsis at LC70 







 LC80گونه گیاهی روی حشرات بالغ شپشک آردآلود پنبه در  41اسانس  سمیت تماسی دوام -2شکل

Figure 2. Durability for contact toxicity of fourteen essential oils on the adults of Phenacoccus 

solenopsis at  LC80 
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 بحث

اسانسزیست آزمایش نتایج مختلف هایسنجی

شپشکآردآلودپنبه سنیکوحشراتبالغرویپوره

اسانس که داد نشان سمیت هاهمه ولی بودند، دارای

تفاوت.متفاوتبود هایمختلفاسانس در سمیت میزان

می اسانسدر سمیت گونهزان یک روی مختلف های

شده گزارش نیز پژوهشگران سایر توسط حشره

 (;Moawad and Al-Barty, 2011است

(Karamoauna et al., 2013 . سمیت در تفاوت

احتماالً هایاسانس در دلیل به مختلف تفاوت

غالبمتابولیت ترکیبات میزان شده، استخراج های

هااثرمتفاوتاسانسلعهویانحوهگیاهانموردمطااسانس

.(Lee et al., 2006; Roh et al., 2011)باشدمی

حاضر، شده برده کار بههایاسانس میان تحقیق در

امپیپی94/306و21/993معادل LC50 پونهبا اسانس

پوره ترتیبعلیه ازبه موثرتر حشراتبالغ سنیکو

اسانس بسایر بررسی مورد  .Mostafa et alود.های

(2018)  رویM. longifoliaسمیتاسانسپونه را

 پنبه شپشکآردآلود بررسی P. solenopsisبالغین

 و LC50کرده از بعد را امپیپی34/32ساعت42آن

 از کمتر که دادند موردLC50گزارش پونه اسانس

شپشکمی بالغین روی حاضر تحقیق در باشد.بررسی

تالفاحتماالًمربوطبهتفاوتدرنوعحاللعلتایناخ

جمعیت معرضبودن، مدتزماندر شده، برده بهکار

 باشد.سنجیمیحشرهونیزتفاوتدرروشزیست

Stepanychva et al. (2019)سمیتتنفسی اثر

مرگاسانس90 میزان و باروری روی را میروگیاهی

بررسیFrankliniella occidentalis (Perg.)تریپس

گیاهان داد نشان نتایج و Mentha pulegiumکردند.

Thymus mastichinaبهترتیبباLC50و9/3معادل

داشتند.میلی0/3 را کشندگی بیشترین هوا لیتر بر گرم

اسانس زیرکشنده دوزهای کاهشهمچنین باعث ها

تماسیمعنی سمیت شدند. تریپس بالغین باروری دار

آفاتمختلفگزارششدهاست.ازجملهرویهااسانس

Schinus areiraوکوهیاکلیلاسانستماسیسمیت
 (Metopolophium dirhodumChopa andبرشته

(Descamps, 2012سمیت اسانس، پونه،هایتماسی

 Lipaphisشتهبرخیارورازیانهفلفلی،نعناع

pseudobrassicae((Sampson et al. 2005و

هندیسنبلوهایاسطوخودوساسانسسیتماسمیت

 (.Hyadaphis foeniculiAbramson et alشتهبر

بهتوجهباهاسمیتاسانسمیزاندراینتحقیق.2006)

زندگی آزمایشمتفاوتحشرهمرحله انجامهایبود.

پنبهرویشده شپشکآردآلود بالغ یکو سن پوره

 LC50مقادیربهتوجهباکهدادنشان بالغ، شپشک

سنیکمتحمل پوره از گیاهیهایاسانسبرابردرتر

با زیرا هایاسانسازباالترهایغلظتکاربردبود.

غلظت مرحلهشدهاستفادههایمختلف)نسبتبه برای

مرگ سنیک( ایندستمناسببهمیروپوره آمد.

بالغحشراتبدناطرافمومیموادبااحتماالًموضوع

.(Mostafa et al., 2018)باشدشتهداارتباط

اثربررسیازآمدهدستبهنتایجبهتوجهبا

شپشکحشراترویاسانسگیاهاندورکنندگی بالغ

پنبه، اسانسمیآردآلود گفت موردتوان گیاهان

مهمیتواندنقشمی گیاهپونه مطالعهوبهویژهاسانس

نتیجهدروآفتاینکاملحشراتکردندوردر

داشته آن خسارت تحقیقاتتاکنون.باشدکاهش

گیاهیهایاسانساثراتدورکنندگیمورددرزیادی

جمله.استگرفتهمختلفصورتآفاتعلیه آن از

اسانسمی دورکنندگی خاصیت به گیاهیتوان های

 Satureja hortensis (L.)،مرزه R. officinalisرزماری

فلفلی نعناع تارتنروی.piperita Mو کنه

Tetranychus Urticae (Koch)،Sarraf Moayeri) 

(et al., 2013،علیههاینعناع،مریمگلیومورداسانس

T. urticae(Motazedian et al., 2012) خاصیت،

وLaurus nobilis(.L)برگبواسانسکنندگیدور
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E. camaldulensisاکالیپتوس مومی شته کلمروی
(L.)Brevicoryne brassicaeHosseini amin) 

(et al., 2013بیانگر همگی نمودکه پتانسیل اشاره

محصوالت آفات کنترل در گیاهی هایاسانس باالی

.باشندمی کشاورزی

اسانس دوام میزان بررسی سننتایج پوره روی ها

دهنده نشان پنبه شپشکآردآلود بالغ حشرات یکو

 تماسی اثر یکسان غیر کاهش است.اسانسروند ها

(2006)Miresmailli and Ismanدوام و سمیت ،

 رزماری تارتنR. officinalisاسانس کنه روی را

وگلخانهدرشرایطآزمایشگاهT. urticae ایدولکه

آن نتایج کردند. دربررسی اسانسرزماری داد نشان ها

کشندگی زیر اثراتکشندگیو و بوده محیطناپایدار

مد در آن می9ت بین از روز دو اسانستا هارود.

مخلوطیازترکیباتبوداروفرارهستندکهبهراحتیدر

می بین از محیط دما(Isman 2000)روند ازنورو.

اسانسجمله رویعملکرد هاعواملمحیطیهستندکه

می منفی  (,Miresmailli  and Ismanگذارنداثر

اسان2006) دوام اینتحقیق در رویحشرات. سپونه

تحقیقات در سنیکگزارششد. پوره  از بیشتر بالغ

Ebn-alelm et al. (2015)تنفسی سمیت دوام ،

رویالروسن Mentha pulegium(.L)اسانسپونه

روزگزارششدکهبیشترازدوام00/49پنجملمبهگندم

اسانس باسایر پونه اسانس دوام همچنین و بوده ها

سافزایش همچنینشدنالرویبیشتر .Louni et al. 

(2018) پونه اسانس رویM. longifoliaدوام را

 Ephestia kuehniellaپرهآردمرحلهتخموالروشب

(Zeller)د که دادند گزارش و کردند وامبررسی

 تخم مرحله الروروز08/4اسانساز مرحله 01/3به

توسط شده امانج مطالعات براساسروزافزایشیافت.

(2006)Miresmailli and Ismanسمیت دوام

 اسانس تنفسی بالغ ماده رویR. officinalisرزماری

روزبودهکهدرتحقیقحاضرنیز49ایتارتندولکه کنه

دواماسانسرزماریرویحشراتبالغشپشکآردآلود

روزگزارششدهاست.بررسیتحقیقاتحاکی49پنبه

تاکنونتحقیقاتیدرمورداثراتزیستیازآناستکه

ایراناسانس در پنبه هایگیاهیرویشپشکآردآلود

طور به است. نگرفته پژوهش از کلی صورت این

اسانسمی بین در که دریافت مطالعه،توان مورد های

عالوه پونه دارایکشیحشرهاثربراسانس مناسب،

آردآلودخاصیتدورکنندگیودوامزیادرویشپشک

می پورهپنبه همچنین شپشک یک سن هایباشد.

هادربرابراسانس بالغ باحشرات مقایسه در آردآلودپنبه

هستند.حساس به تر نسبت بالغ حشرات بودن متحمل

میاسانس بزرگتر،ها جثه قبیل از فاکتورهایی به تواند

پوششاطراف و چربی اجسام میزان بدن، بیشتر وزن

چند.هر(Javvi et al., 2005)داشتهباشدبدنارتباط

جای به گیاهی ترکیبات نمودن جانشینتا

آفاتراهی کنترل در پرقدرت هایشیمیاییکشآفت

زمینه این در تحقیقات اما است پیش در طوالنی

درمی قابل کشیحشره قدرت با ترکیباتییافتن تواند

مخرب فاقد که توجه باشند، محیطی زیست اثرات

.باشد گشاراه
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Abstract 

Background and Objectives  
Phenacoccus solenopsis (Tinsley) (Hemiptera: Pseudococcidae) is an invasive polyphagous 

and rapid spread pest attacking cotton, vegetables, ornamentals and other plants. Plant 

essential oils may be a secure alternative approach than synthetic pesticides for P. solenopsis 

control because of their effectiveness and versatility. This study was directed to assess the 

biological effects of essential oils of 14 plants species including peppermint, poleigamander, 

rosemary, catmint, wild mint, sweet basil, spearmint, moldavian balm, marzeh khuzestani, 

oregano, myrtle, river redgum, weeping bottle-brush and ribbed cachrys against P. 

solenopsis under laboratory conditions.  

Materials and Methods  

Plants were collected from different areas. Their essential oils were extracted via steam 

distillation using a Clevenger apparatus. P. solenopsis adult females were fed on potato 

Solanum tuberosum (L.) buds. The toxicity of essential oils for first instar nymphs and adults 

of P. solenopsis were assayed by the leaf-dip method. Bioassay tests were conducted under 

laboratory conditions in petri dishes. Leaves of Chinese hibiscus of approximately the same 

size were dipped in desired concentrations for 15s and air-dried for 30 min. Control leaves 

were dipped only in Methanol (70%). Control and treated leaves were placed on a layer of 

agar in the petri dishes, then ten P. solenopsis first instar nymphs and ten adults were 

released at the center of leaf discs in the petri dishes. For each treatment, we applied four 

different concentrations in three replicates. After 48 h, mortality percentages of nymphs and 

adults were recorded. Repellency experiments were carried out with two treatments; the leaf 

discs were cut to two equal parts. Half of the leaf was dipped in desired concentrations and 

the other half was dipped only in Methanol. The dried treated leaf discs were laid on a layer 

of agar in the center of petri dishes and twenty adults were released in the petri dishes. Each 

treatment was repeated three times. Mortality was evaluated after 24 h. For persistency 

experiments, leaf discs of Chinese hibiscus of approximately the same size were dipped in 
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desired concentrations and after drying the treated leaf discs were placed on a layer of agar 

in the petri dishes. Three days later, ten P. solenopsis first instar nymphs and ten adults were 

released at the center of leaf discs in the petri dishes. Mortality was evaluated after 24 h. The 

same experiment continued for 5, 7 and 9 days later. 
Results  
The most efficacious essential oils against first instar nymphs came from Mentha longifolia, 

Mentha piperita, Mentha spicata, and Nepeta cataria, with LC50s of 113.49, 129.74, 163.04 

and 193.05 ppm, respectively.  Essential oils from Mentha longifolia, Mentha piperita, 

Prangos ferulacea, and Satureja khuzistanica, with LC50s of 370.12, 400.58, 413.87 and 

430.81 ppm, respectively, were the most efficacious against adult mealybugs. The essential oil 

of M. longifolia showed the highest persistence and repellency on P. solenopsis. 

Discussion 

The results clearly indicated that essential oils possessed many useful properties to control 

insect pests. Also, the essential oil of Mentha longifolia might be used as either a safe 

compound or a model in construction of new synthetic compounds against P. solenopsis. 
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