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 چکیده

فاژ بوده که باعث خسارت اقتصادی بر کمیت و کیفیت  ، آفتی پلی (Trialeurodes vaporarium, Westwood)بالک گلخانه    سفید 

کم خطر   های کش حشره  عنوان  به  ترکیبات گیاهی،  کاربرد  اخیر،  های سال  در گردد.  محصوالت در سراسر جهان می بسیاری از 

در این پژوهش، ترکیبات شیمیایی عصاره متانولی  یافته است.   افزایش  توجهی  قابل  طور  به عنوان جایگزین سموم شیمیایی، به 

کشی و دورکنندگی  و اثر حشره   (.Thymus pubescens, Boiss)آویشن کوهی  و    ( .Mentha longifolia L)   گیاهان پونه کوهی 

با کاربرد عصاره متانولی این دو  ،  آزمایش سمیت تماسی قرار گرفت.    ی مورد بررس   بالک گلخانه   ها روی حشرات کامل سفید آن 

به صورت فاکتوریل  ساعت(    72و    48،  24ام( و پس از گذشت سه زمان ) پی پی    2000و    1500،  1000)   گیاه، هر کدام در سه غلظت 

های  ها در غلظت داری در درصد کشندگی عصاره محاسبه شد. نتایج نشان داد که اختالف معنی در قالب طرح کامال تصادفی  

مدت  ، با افزایش غلظت و  سمیت تماسی   های آزمایش   های مورد مطالعه مشاهده شد. بر اساس نتایج مختلف پس از هر یک از زمان 

عصاره پونه کوهی و آویشن کوهی به    50LCمیزان  .  افزایش یافت   درصد تلفات   میزان ،  ها قرار گرفتن در معرض عصاره   زمان 

  2000پونه کوهی با غلظت    به ترتیب در عصاره   درصد تلفات   و کمترین   بیشترین گرم بر لیتر بود.  میلی   13980و    11148ترتیب  

ساعت    24ام و پس از گذشت  پی پی   1000عصاره آویشن کوهی با غلظت  درصد( و    96/ 25ساعت )   72ام و پس از گذشت  پی پی 

های گیاهی استفاده  های مختلف عصاره برای تعیین درصد دورکنندگی، از کاغذهای صافی آغشته به غلظت بود.    درصد(   17/ 5) 

 باالیی  بسیار کنندگی    دور   قدرت  دارای  داری معنی  طور  به   پونه کوهی   عصاره  که  داد  نشان  کنندگی   دور   اثر   آزمایش  نتایج شد.  

درصد(   23/ 12)  عصاره آویشن کوهی درصد( و  90)  عصاره پونه کوهی   بیشترین و کمترین اثر دور کنندگی، به ترتیب در   د. بو 

 – GCدهنده عصاره متانولی آویشن کوهی و پونه کوهی با استفاده از دستگاه  تشکیل همچنین، ترکیبات شیمیایی مشاهده شد.  

MS    .کنندگی خوبی علیه    کشی و دور ها دارای خاصیت حشره که این عصاره   نشان داد   حاضر   یج تحقیق بنابر این، نتا شناسایی شد

 گردد.  ها در کنترل این آفت، توصیه می بالک گلخانه بوده و استفاده از آن   سفید 

 دور کنندگی اثر کشندگی، اثر ، های گیاهیعصاره بالک گلخانه، سفید: هاهواژکلید

 ی ئمعصومه ضیادبیر تخصصی: دکتر 

 پزشکی )مجله علمی کشاورزی( گیاه

 1401، پاییز 3، شماره45جلد 

Citation: Shazdeahmadi, M. & Sajjadi, S. A. (2022). Identification of chemical compounds of 

methanolic extract of (Mentha longifolia L.) and (Thymus pubescens Boiss.) plants and their insecticidal 

and repellent effects on Trialeurodes vaporarium. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 
45(3), 27-42. https://doi.org/10.22055/ppr.2022.17656. 



 .... کشی : شناسایی ترکیبات شیمیایی عصاره متانولی گیاهان آویشن کوهی و پونه کوهی و اثر حشرهسجادی و شازده احمدی 

 

28 

 مقدمه 

 Trialeurodes vaporarium)  بالک گلخانه  سفید

westwood, 1856) ،  تعداد  باالت اقتصادی  ی آفتی با اهم ،

در اکثر که  نسل زیاد، پراکنش وسیع و انتشار جهانی بوده  

کشتگلخانه پوشش،  ها،  زیر  باغ در  های  و    ، هامزارع 

گیاهان زینتی و نیز درختان مثمر و غیر مثمر وجود دارد. 

پلی بسیار  آفت  و  این  بوده  و حدود    249فاژ    600جنس 

  دهد گونه گیاهی در سراسر جهان را مورد حمله قرار می

(Dehghani & Ahmadi, 2011).   و کامل  حشرات 

کنند، اما  های این آفت، از شیره گیاه میزبان تغذیه میپوره 

از حشرپوره تغذیه   بسیار شدیدتر  در  اها  و  بوده  کامل  ت 

صورت عدم کنترل این آفت، گیاهان میزبان کامال خشک  

از طریق از آفت اینشوند.  می گیاه    نباتی شیره  تغذیه 

  ویروسی هایبیماری  انتقال و عسلک تولید سبب  ،میزبان

  کندمی واردمیزبان   به ناپذیری جبران خسارت شده که

(Cardona et al., 2005).    ،کوتاه بودن  از سوی دیگر

باالی تولید مثل و میزان تخم   طول دوره یک نسل، نرخ 

شود.  ها میبالک   زیاد، سبب افزایش سریع جمعیت سفید

اثرات   نظیر سموم، حد از بیش کاربرد از ناشی مشکالت

طغیان   آفات، در مقاومت بروز مفید، موجودات روی  سوء

موجب   غیره، و انسانی جامعه سالمت تهدید ثانویه، آفات

آفات تلفیقی  مدیریت  فلسفه  است   1پیدایش    شده 

(Oliveira et al., 2001) .   
روش از  جایگزین  یکی  شیمیاییکشآفتهای  ،  های 

از   ترکیبات  کشآفتاستفاده  کاربرد  است.  گیاهی  های 

های اخیر به  گیاهی، در دههکش  آفتثانویه گیاهی به عنوان  

  ، دلیل سمیت کم، کم خطر بودن برای انسان، محیط زیست

استفاده   باعث  باال،  زیستی  تجزیه  قابلیت  و  مفید  موجودات 

آن  از  مهم  گسترده  آفات  از  بسیاری  کنترل  جهت  ها 

  ها شده است بالک   جمله سفید   کشاورزی در سراسر جهان از

 
 

(Isman, 2006).  های  ترکیبات گیاهی، در واقع متابولیت

ثانویه گیاهان مختلف بوده که از ترکیبات آروماتیک پیچیده  

شده  متابولیتتشکیل  شامل  اند.  گیاهی  ثانویه  های 

آلکالوئیدها، ترپنوئیدها، ترکیبات فنولیک و سایر ترکیبات 

که   است  حشره دیگر  مانند  مختلفی  کشی، تأثیرات 

ای در برابر  ریزی و ضد تغذیه دورکنندگی، بازدارندگی تخم

   . (Isman, 2000)  های زیادی از حشرات دارا هستندگروه 

 انسان برای بودن ترایمن دلیل به گیاهی هایکشحشره 

 برای توجهیقابل   جانشین عنوان  به زیست  محیط و

 قرار توجه مورد آفات مدیریت در مصنوعی هایکشحشره 

 هایکشحشره  کشاورزی، اند. از نظر مدیریت آفاتگرفته

محصوالت   تولید  در استفاده  برای شکل بهترین به گیاهی

  اند شده  سازگار پیشرفته کشورهای در ارگانیک غذایی

(Khater, 2012).    قدمت استفاده تجاری از گیاهان به عنوان

توان  ها میگردد، که در بین آن بر می  1850  کش به سالآفت

به استفاده از نیکوتین، روتنون و پایریتروم اشاره کرد. امروزه 

در سرتاسر جهان، تمایل برای پیدا کردن گیاهان جدید که  

حشره  از  غنی  منابع  هستند،  کشدارای  بیولوژیک  های 

با توجه    . (Copping & Duke, 2007) افزایش یافته است

-به غنای باالی فلور گیاهی کشور ایران، ترکیبات گیاهی می

-توانند نقش ارزنده و مهمی در کاهش نیاز به واردات حشره 

 . (Mozaffarian, 2013) داشته باشند گیاهی های کش

کوهی   پونه  تیره  از    (.Mentha longifolia L)گیاه 

منشعب  ، گیاهی چند ساله و  بوده   (Laminaceae)  نعنائیان

ساقه برگشاخههای  است.  دارای  آن  بر  چهار  و  های  دار 

دندانهتخم و  شکل  پشتی  مرغی  کم  کرک  با  که  است  دار 

باشند.  و به رنگ سبز مایل به خاکستری می  اندپوشیده شده 

های مرطوب مانند حاشیه  به صورت وحشی در مکان  این گیاه 

های  ایران در دامنهکند. در  رشد می  و نهرهای آب   ها رودخانه

دارد انتشار  نقاط دیگر  برخی  و  .  البرز، شمال، شمال شرقی 

1- IPM 
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های این گیاه دارای خواص  برگ، گل، اندام هوایی و ساقه

فعالیت جمله  از  زیادی  ضد  درمانی  ضد  عفونیهای  کننده، 

حشره  و  قارچی  ضد  میباکتریایی،   دباشنکشی 

(Kouhestani et al., 2020).    نتایج اساس  تحقیقات  بر 

)M .پونه کوهی  گیاه  50LCمختلف مشخص شد که میزان 

longifolia)  دهنده اثر سمیت  نشان بسیار کم بوده و این امر

 Kumar)  باشدحشرات میبسیاری از  بسیار باالی آن روی  

et al., 2011).  های  گیاه پونه کوهی به سبب تولید منوترپن

منوترپنهای  ترپنسسکوئی  ،دارویی های  هیدروکربنی، 

منوترپن و  دار  قدرت  اکسیژن  دارای  هیدروکربنی  های 

ای  دارویی و درمانی باالیی بوده و از دیرباز، نقش گسترده 

بیماری  از  پیشگیری  و  درمان  اکثر  در  سنتی  طب  در  ها 

پولگون  کشورهای است.  داشته  عهده  بر  و    ،جهان  منتون 

ی موجود در این گیاه به  هاترین متابولیت منتول از جمله مهم 

شمیایی   .(Iqbal et al., 2016)  روندمیشمار   ترکیبات 

کشی آن روی شته  اسانس پونه کوهی و بررسی فعالیت حشره 

یوالف   شرایط     (.Rhopalosiphum padi L)برگ  در 

بیشترین درصد   که  داد  نشان  نتایج  انجام شد.  آزمایشگاهی 

ساعت، مربوط به بیشترین   24تلفات اسانس این گیاه پس از  

با   برابر  و  استفاده  مورد  است   67/81غلظت  بوده    درصد 

(Qaderi et al., 2014) . 

کوهی  آویشن   Thymus pubescens)   گیاه 

Boiss. )    تیره  از(Laminaceae)   این  می گیاه  باشد. 

های پرپشت، کوتاه و  علفی، پایا و چند ساله، دارای ساقه 

متر  سانتی   50تا    20های آن از  خزنده بوده که بلندی ساقه 

بومی مناطق کوهستانی بوده و دارای خواص  باشد که  می 

و حشره  درمانی  می متعدد    ترکیبات ترین  مهم باشد.  کشی 

در   شیمیایی  گیاه   موجود  مانند این  ترپنوئیدی  ترکیبات   ،  

هستند  کارواکرول  و  غده.  تیمول  در  وجود  ترشحی  های 

های گیاه عامل اصلی عطر و خواص  ها و گل سطح برگ 

است  این    . دارویی موجود در گیاه  از جوشانده  قدیم  در 

استفاده   شکم  نفخ  درمان  و  سر  موی  رویاندن  برای  گیاه 

این  همچنین دمکر   . کردند می  اندام هوایی  ده و جوشانده 

کننده،    گیاهان در طب سنتی ایران به عنوان عامل تقویت 

ضدنفخ، ضدالتهاب، کمک کننده هضم و خلط آور مورد  

  براساس   . (Mohammadi, 2015)گیرد می استفاده قرار  

کشی اسانس آویشن  اثر حشره   ها انجام شده پژوهش  نتایج 

بیشتر از آویشن شیرازی    (.Thymus vulgaris L)باغی  

(Zataria multiflora Boiss.)    کامل حشرات  روی 

گلخانه   بالک  جالیز    (T. vaporarium)سفید  شته  و 

(Aphis gossypii Glover.)    سوی از  شد.  گزارش 

دیگر سفید بالک گلخانه در مقابل هر دو اسانس مذکور،  

 Taherisarhouzaki)   تر از شته جالیز بوده است حساس 

et al., 2013 .) 

ترکیبات شیمیایی اسانس گیاهان آویشن در پژوهشی،  

(Thymus X-Porlock)   و پونه کوهی مورد بررسی قرار

نام به  ترکیب  پنج  در  اسانس  دو  هر  که  های گرفت 

آلفا  لینالول(   -)مونوترپن  و  سابینن  میرسن،  لیمونن،  پینن، 

هستند در   .( Rezaei & Rasouli, 2000)   مشترک 

اسانس و عصاره کشی  پژوهشی دیگر، کارایی حشره چند 

نام  به  رزماری  گیاهی  اسانس   Rosmarinus)های 

officinalis L.)  نعناع فلفلی ،(Mentha piperita L.) ،

عصاره   (.Eucalyptus globules L)اکالیپتوس   و 

باغی   نانو   (T. vulgaris)آویشن  و  میکرو  صورت  به 

فرموله پنبه  امولسیون  بالک  سفید  روی   Bemisia)شده 

tabaci, Genn.)   بررسی مورد  آزمایشگاهی  شرایط  در 

قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار نانو امولسیون محتوی 

 50LTو    50LC  ،90LCهای مورد آزمون با  مجموع اسانس

ترتیب   و  میلی   3/ 1208و    0/ 7454به  لیتر  بر   15/ 92گرم 

ساعت بیشترین تأثیر را روی این آفت داشت. پس از آن، 

ها و عصاره لسیون محتوی مجموع اسانستیمار میکرو امو

فوق نیز اثرات قابل قبولی روی این آفت داشت 
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(Bolandnazar et al., 2017)  ،این بر  عالوه  اثر . 

 Fumaria parvifloraهای متانولی گیاهان شاتره  عصاره

(Lam.)    و کلپورهTeucrium polium (L.)  روی سفید 

و اثرات جانبی آن   Bemisia tabaci (Genn.)بالک پنبه  

 Chrysoperla carnea (Stephens)روی بالتوری سبز  

آفت  با  مقایسه  پی در  شیمیایی  شرایط کش  در  متروزین 

های شاتره، عصاره  50LCآزمایشگاهی بررسی شد. غلظت  

  0/ 118و    82/ 629،  23/ 002متروزین به ترتیب  کلپوره و پی 

نشان داد که بعد لیتر به دست آمد. نتایج  میلی گرم بر  میلی 

آفت  پی از  بیشترین کش  شاتره  متانولی  عصاره  متروزین، 

تأثیر را در کاهش تراکم جمعیت تخم، پوره و حشره کامل 

 .  (Sharifi et al., 2014)این آفت داشته است 

کشی عصاره و اسانس گیاهان  حشره روی اثر تاکنون، 

مختلف،   آفات  روی  کوهی  پونه  و  کوهی  آویشن 

مخ  انجام  تحقیقات  مثال،   است. شده  تلفی  اثر    برای 

)Thyme گیاه دارویی آویشن   اتانولی  عصاره   کشی حشره 

 sp.) ،    پسته  روی )Agonoscena pistaciae پسیل 

Burckharat & Lauterer.)    اساس    بررسی بر  شد. 

آب کاربرد    حاصل، نتایج   از  استفاده  آویشن    عدم  و 

 & Soheili)  د داشتن  این آفت ثیر را در کنترل أ بیشترین ت 

Banaeiyanesefid, 2018 .) 

صورت گرفته روی  های  پژوهش محدود بودن  به  با توجه  

در    روی آفات مختلف کشی گیاه پونه کوهی  خاصیت حشره 

تکمیلی و  بیشتر  تحقیقات  انجام  این  ایران،  کاربرد  برای  تر 

خطر برای انسان و محیط  گیاه به عنوان یکی از ترکیبات کم

در   حشره زیست  توسعه  ایمن،  کشراستای  گیاهی  های 

 .باشدضروری می

کشی و دورکنندگی عصاره متانولی  در مورد اثر حشره 

بالک    روی آفت سفید   گیاهان آویشن کوهی و پونه کوهی

ای در ایران  تاکنون هیچ مطالعه (T. vaporarium)گلخانه  

هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی و جهان انجام نشده است.  

متانولی این  و شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره  

بوده    (T. vaporarium)بالک گلخانه    روی سفیددو گیاه  

و جایگزین  مناسب  گیاهی  ترکیبات  معرفی  زمینه  تا  است، 

تولید  های  کشآفت و  آفت  این  کنترل  برای  شیمیایی 

 محصول سالم فراهم گردد.  
 

 ها مواد و روش

 بالک گلخانه   پرورش سفید

 (T. vaporarium)بالک گلخانه    جمعیت اولیه سفید

به این آفت واقع در استان گلستان  از مزرعه توتون آلوده 

محله روستای   مکنده پیچک  آسپیراتور  از  استفاده  با   ،

آوری شده و جهت شناسایی و پرورش به آزمایشگاه جمع 

مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش منتقل پزشکی  گیاه

و   معتبر  منابع  از  استفاده  با  سپس  شناسا شدند.   ییکلید 

(Ghahhari & Hatami, 2001) ،   قرار شناسایی  مورد 

، حشرات T. vaporariumگرفته و پس از شناسایی گونه 

 ×  80  ×   100به ابعاد    50های توری با مش  بالغ داخل قفس 

 2متر به صورت انبوه در گلخانه با شرایط دمایی  سانتی   80

نسبی    ±25 رطوبت  سلسیوس،  و   60  ±  10درجه  درصد 

تاریکی مورد   8ساعت روشنایی و    16دوره نوری   ساعت 

گرفتند. قرار  )رقم    پرورش  توتون  به Burley 21گیاه   )

و عنوان گیاه پایه و به منظور نگهداری منبع حشره انتخاب  

تحقیقات   مرکز  بذر  بانک  تهیه  و آموزش  از  شد. تیرتاش 

به   های یکبار مصرف پالستیکی بستر کشت گیاهان، گلدان

متر بود که با خاک حاوی پیت سانتی   20و ارتفاع    15قطر  

ماس، پرلیت و کود دامی به نسبت برابر پر شده بود. داخل 

آبیاری  شد.  کاشته  توتون  نشای  عدد  یک  گلدان،  هر 

برای بهبود ای دوبار انجام شد.  ها به شیوه دستی، هفته گلدان 

بوته غذایی در رشد  محلول  از  فسفر    ها  پتاسیمنیتروژن،   و 

N.P.K  روز پس از نشاکاری، همراه   20و    10های  در زمان

ها با آب آبیاری استفاده شد. به منظور عدم آلودگی گلدان

سفید جمعیت  سازی  رها  زمان  گیاهان   تا  گلخانه،  بالک 
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نگه  قفس  شدند.  داخل  گلدانسپس داری  از  تعدای  های ، 

قفس  داخل  به  ابعاد  توتون  با  با   70  ×   70  ×   50هایی  که 

با مسن شدن های توری پوشیده شده بودند، انتقال یافتند.  پارچه 

تراکم  افزایش  به  توجه  با  همچنین  و  قفس  داخل  گیاهان 

نسل، گلدان  الی دو  از یک  با  جمعیت آفت، پس  قبلی  های 

ترتیب، جمعیت  های جدید جایگزین می گلدان  بدین  شدند. 

 فراهم گردید.  ها این آفت برای انجام آزمایش مناسبی از  

های آوری گیاهان مورد مطالعه و تهیه عصاره جمع 

 گیاهی

کوهی  آویشن  گیاهان  برگ  و  هوایی   .T)اندام 

pubescens)   کوهی   پونه   و  (M. longifolia)    سال   تیر ماه در

در استان  ارتفاعات مناطق کوهستانی شهرستان بهشهر  از    1399

نور  جمع مازندران   تابش  از  دور  و  سایه  در  و  شده  آوری 

بر   استفاده  مود  گیاهان  انتخاب  گردیدند.  خشک  خورشید 

ها روی این آفت و سایر آفات  اساس بررسی منابع و کارایی آن 

گیری از هر یک از این  عصاره مشابه صورت گرفت. جهت  

نمونه  برقی  گیاهان،  آسیاب  با  ابتدا  شده  گیاهی خشک  های 

 Sajjadiطبق روش    با حالل متانول گیری  پودر شدند. عصاره 

and Assemi (2014)    ،گرم    10انجام گرفت. بدین منظور

میلی لیتر متانول به    100از بافت گیاهی پودر و آسیاب شده در  

روی شیکر قرار   سلسیوس درجه    20ساعت در دمای    24مدت  

لیتر آب  میلی   25لیتر از محلول را برداشته،  میلی   75داده، سپس  

به   لیتر میلی   100مقطر استریل به آن اضافه شد که حجم آن 

ضافه شد. این مخلوط دو  ا  متانول  سپس هم حجم با آن  . برسد 

های  ساعت روی شیکر قرار داده شده، پس از این مرحله، بخش 

جهت   متانولی  بخش  و  شده  جدا  دکانتور  کمک  به  مختلف 

شد.   داده  قرار  هود  زیر  در  عصاره  استحصال  و  متانول  تبخیر 

دار تیره رنگ که  های درب شده درون شیشه   تهیه های  عصاره 

گیری ثبت گردیده بود، تا  عصاره ها نام گیاه و تاریخ  روی آن 

،  ها زمان استفاده، داخل یخچال نگهداری و برای انجام آزمایش 

 . سازی شده و مورد استفاده قرار گرفت هر عصاره رقیق 

 کامل  حشرات   روی   عصاره ها آزمایش اثر کشندگی  

 گلخانه  بالک   سفید 

عصاره   های آزمایش  تماسی  سمیت  روی حشرات اثر  ها 

سفید  درون   کامل  آزمایشگاهی  شرایط  در  گلخانه  بالک 

با شرایط   ، رطوبت  سلسیوس درجه    25  ±  2دمای  ژرمیناتور 

  8  و روشنایی    ساعت   16درصد و دوره نوری    65  ±  5نسبی  

تاریکی  شد.    ساعت  آوردن  انجام  بدست  های  غلظت برای 

تعیین   منظور  به  مناسب  ابتدا  غلظت کشنده  نهایی،  های 

مرحله،  آزمایش  این  در  شد.  انجام  مقدماتی  های  غلظت های 

مختلفی از هر دو عصاره گیاهی مورد استفاده در چهار تکرار  

-غلظت های باال و پایین، غلظت آزمایش شدند. پس از تعیین 

بینابین   آمدند آن های  بدست  لگاریتمی  فواصل  طریق  از    ها 

(Robertson & Preisler, 1992)  نهایتا سه غلظت برای  .

تماسی  ه  سمیت  آزمایشات  گردید.  انتخاب  عصاره  بدین  ر 

غلظت مختلف از    3که در هر آزمایش، از    انجام شد   صورت 

تکرار استفاده   4ام( در  پی پی  2000و     1500،  1000هر عصاره ) 

قطعاتی استفاده گردید.  متانول  از  فقط  . در تیمار شاهد  ند شد 

  توتون )به عنوان گیاه میزبان(   های برگی دیسک هم اندازه از  

قطر   و  سانتی   9به  تهیه  به  متر  از سمپلر  استفاده  های  غلظت با 

به   از خشک شدن  و پس  از هر عصاره آغشته شده  مختلف 

از    5مدت   یک  هر  سپس  هوا،  معرض  در  به  برگ دقیقه  ها 

متر و  سانتی   9پتری  به قطر  ظروف  صورت جداگانه به داخل  

آگار یک درصد به  محلول  ها  آن متر که کف  سانتی   دو عمق  

متر جهت مرطوب نگه داشتن برگ ریخته  سانتی  ارتفاع یک 

  عدد حشره کامل سفید   20شده بود انتقال داده شدند. سپس  

با قلم مو روی   تیمار شده درون هر  برگبالک گلخانه  های 

  ها بسته شد. برای ایجاد تهویه پتری پتری قرار داده و در ظرف 

هر  کافی،   قطر  ظرف  در  به  تهویه  سوراخ  حاوی    2پتری 

پس از طی   تلفات تعداد  مش بود.    12متر و پوشیده با تور  سانتی 

ه و درصد  ساعت( شمارش و ثبت شد  72و  48، 24)  سه زمان 

. حشراتی  شد اصالح    Abbott (1925)کشندگی طبق فرمول  
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به   قادر  مو،  قلم  وسیله  به  تحریک  صورت  در  گونه  هیچ که 

  50LCحرکتی نبودند به عنوان مرده در نظر گرفته شدند. مقادیر  

  زمان   ها روی حشرات کامل این آفت، پس از گذشت عصاره 

  محاسبه گردید.   POLO – PCساعت توسط نرم افزار    24

 کنندگی آزمایش اثر دور 

دور  روش    آزمایش  از  استفاده  با   Talukderکنندگی 

and Howse (1995)    درون که  ترتیب  بدین  شد.  انجام 

متر، کاغذ سانتی   5/1متر و ارتفاع  سانتی   10پتری با قطر  ظروف  

متر( از وسط به دو نیم تقسیم شد. سپس  سانتی   10صافی )با قطر  

لیتر محلول از هر یک از هر نیمه از کاغذ صافی در یک میلی 

  ام پی پی   2000و    1500،    1000های گیاهی با سه غلظت  ه عصار

با یک میلی  به عنوان شاهد  نیمه دیگر  از حالل و    متانول   لیتر 

دقیقه در فضای اتاق در معرض هوا   30آغشته شده و به مدت 

نیمه   قرار داده شد تا خشک شوند. سپس، از قسمت زیر دو 

کاغذ صافی توسط چسب نواری از قسمت بریده شده به هم  

پتری قرار داده شد.   ظرف   چسبانده و وصل شده و در داخل 

سفید   20تعداد   کامل  حشره   .T)  گلخانه بالک   عدد 

vaporarium)   انتخاب و در وسط )مرکز( کاغذ صافی در

سپس  ظرف  هر   شدند.  داده  قرار  در ظروف  پتری  پتری  

  70و رطوبت نسبی    سلسیوس درجه    25  ±  2با دمای    ژرمیناتور 

و   60-  نوری    درصد  روشنایی    16دوره  ساعت   8  و ساعت 

از   تاریکی  پس  شدند.    72و    48،  24  های زمان   نگهداری 

شاهد و تیمار شمارش  ناحیه  ساعت، تعداد حشرات کامل در  

 Koganهای گیاهی به روش  کنندگی عصاره   و شاخص دور 

and goeden (1970)     :محاسبه گردید 

RI = ∑ 2G / (G + P) 

G   =  تعداد حشره موجود در ناحیه تیمار 

P    تعداد حشره موجود در ناحیه شاهد = 

ترکیبات  دهنده تشکیل  شیمیایی   شناسایی 

 های گیاهی عصاره 

عم  ترکیبات  شناسایی  و  جداسازی  منظور  متشکله  د به  ه 

کروماتوگرافی عصاره  روش  از  مطالعه،  مورد  گیاهی  های 

استاندارد   سنجی جرمی  طیف  با  توام    (GC – MS)گازی 

تیرتاش  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  شیمی  بخش  در  موجود 

 -GCهای گیاهی به دستگاه  استفاده شد. بدین منظور، عصاره 

MS   بر اساس شاخص تزریق شده و طیف جرمی ترکیبات 

آن  جرمی  طیف  مقایسه  و  پیشنهادی  بازداری  ترکیبات  با  ها 

به  کتابخانه دست  با توجه  انجام گرفت. درصد هر ترکیب  گاه 

سطح زیر منحنی آن در طیف کروماتوگرام حاصل از دستگاه 

GC    کردن سطح منحنی و بدون محاسبه عامل نرمالبا روش

دستگاه   مشخصات  شد.  محاسبه  نوع    GCتصحیح  از  آن 

Shimadzu – GC/MS – SP 2010    1مجهز به ستون- 

DB    ریزی دمایی متر، برنامه میلی   25/0متر و قطر    60به طول

درجه در دقیقه، انرژی    4درجه با افزایش    250تا    60ستون از  

  250الکترون ولت، گاز هلیوم و دمای تزریق    70یونیزاسیون  

 بود.   سلسیوس درجه  

 تجزیه و تحلیل آماری 

آماری  تجزیه  از  نبودن  ،  قبل  نرمال  با  دادهدر صورت  ها، 

به  شدن  Arcتبدیل  sin x    ای(  زاویه )تبدیل

طرح به صورت آزمایش فاکتوریل در  سازی شدند.  نرمال 

تصادفی با سه عامل و چهار تکرار انجام شد.    قالب کامال 

اول عصاره گیاهی در دو سطح، عامل دوم غلظت   عامل 

در سه سطح و عامل سوم زمان در سه سطح در نظر گرفته  

و برای    شدهآنالیز    SAS 9.0نرم افزار    توسط ها  دادهشد.  

-)حداقل اختالف معنی   LSDها از آزمون  مقایسه میانگین 

 استفاده گردید.    یک درصد احتمال  در سطح  ار(  د 

 

 نتایج

روی حشرات کامل  هاعصاره اثر سمیت تماسی
T. vaporarium 

های گیاهی روی درصد  تأثیر عصاره نتایج تجزیه واریانس 

های مختلف  بالک گلخانه در زمان حشرات کامل سفیدتلفات 

گیاهی، غلظت، زمان،  های اثر  عصاره نشان داد که  آزمایش 

زمان و   ×زمان، غلظت   ×غلظت، عصاره   ×اثر متقابل عصاره 
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درصد دارای   یکدر سطح احتمال زمان  ×غلظت  ×عصاره 

 (.  1 جدول )  (P ≤ 0.01) د دار بودناختالف معنی

میانگین درصد تلفات حشرات کامل سفید بالک گلخانه  

های گیاهی، پس از  های مختلف عصاره کاربرد غلظتدر اثر  

داری نشان  های مورد مطالعه اختالف معنیهر یک از زمان

میانگین آن  مقایسه  ارائه شده است.    2ها در جدول  داد که 

ها پس از گذشت  بیشترین و کمترین درصد کشندگی عصاره 

ساعت، به ترتیب مربوط به عصاره پونه کوهی با غلظت    24

درصد و عصاره آویشن کوهی با    51ام به میزان  پییپ  2000

به میزان  پیپی  1000غلظت   بیشترین و    5/17ام  درصد بود. 

عصاره  کشندگی  درصد  گذشت  کمترین  از  پس   48ها 

غلظت   با  کوهی  پونه  عصاره  به  مربوط  ترتیب  به  ساعت، 

درصد و عصاره آویشن کوهی با    72ام به میزان  پیپی  2000

میزان  پیپی  1000غلظت   به  و    21ام  بیشترین  بود.  درصد 

عصاره  کشندگی  درصد  گذشت  کمترین  از  پس   72ها 

غلظت   با  کوهی  پونه  عصاره  به  مربوط  ترتیب  به  ساعت،  

درصد و عصاره آویشن کوهی    25/96ام به میزان  پیپی  2000

 درصد بود.   5/29ام به میزان پیپی 1000با غلظت 

اثر   میزان  بیشترین  کنونی،  تحقیق  در  کلی  طور  به 

کوهی   پونه  متانولی  عصاره  در   .M)کشندگی 

longiflora)    ام پس پیپی  2000مشاهده شد که در غلظت

درصد کشندگی بود.    25/96ساعت، دارای    72از گذشت  

کمترین درصد کشندگی در عصاره متانولی آویشن کوهی  

(T. pubescens)    ام پس از گذشت  پیپی  1000با غلظت

درصد مشاهده شد. بر اساس نتایج  5/17ساعت و به میزان    24

عصاره  کشندگی  درصد  کنونی،  تحقیق  از  در  حاصل  ها 

( غلظت  )پیپی  2000بیشترین  زمان  بیشترین  و    72ام( 

ساعت(، دارای بیشترین مقدار بود. در هر دو عصاره گیاهی  

عصاره  غلظت  افزایش  با  مطالعه،  ممورد  تلفات  ها،  یزان 

 (. 2حشرات کامل افزایش یافت )جدول 

مهم از  شاخصیکی  میزان  ترین  مقایسه  برای  که  هایی 

های گیاهی مورد استفاده قرار  کشی اسانس و عصاره حشره 

درصد تلفات در    50هاست که باعث  گیرد، غلظتی از آنمی

 (.  3شود )جدول آفت می

با عصاره آویشن کوهی دارای   عصاره پونه کوهی در مقایسه 

سمیت تماسی باالتری علیه حشرات کامل سفید بالک گلخانه  

بوده است. بیشترین میزان سمیت مربوط به عصاره پونه کوهی با  

50LC    گرم بر لیتر و کمترین میزان سمیت  میلی   11148معادل

-میلی  39801معادل   50LCمربوط به عصاره آویشن کوهی با 

نشان    50LC% مقادیر    95رم بر لیتر بود. مقایسه حدود اطمینان  گ 

میزان   بین  که  عصاره،    50LCداد  دو  این  برای  شده  محاسبه 

 (. 3داری وجود داشت )جدول  اختالف معنی 

 

های بالک گلخانه در زمان  حشرات کامل سفید تلفات  های گیاهی روی درصد  تجزیه واریانس تأثیر عصاره   -1جدول  

 مختلف آزمایش.
Table 1. Variance analysis the effect of plant extracts on the mortality percentage of Trialeurodes 

vaporarium adults at different experiment times. 

S. O. V df Mean Squares 

Extract 1 8690.01** 

Concentration 2 1387.26** 

Extract × Concentration 2 142.09** 

Time 2 9904.26** 

Extract × Time 2 709.59** 

Concentration × Time 4 152.57** 

Extract × Concentration × Time 4 30.99** 

Error 54 2.26 

CV (%)  3.27 

**: Significant at 1% probability level. 
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حشرات کامل سفیدبالک گلخانه تلفات  های گیاهی روی درصد تأثیر عصاره (  خطای معیار ±  میانگین)مقایسه   -2جدول  

 .آزمایش های مختلفدر زمان

Table 2. Mean comparison (Mean ± SE) the effect of plant extracts on the mortality percentage 

of Trialeurodes vaporarium adults at different experiment times. 

Treatments Concentration 

(PPM)  

% Mortality (Mean ± SE) in hours 

24 h 48 h 72 h 

M. longifolia 2000 51 e ± 1.15  72 c ± 1.63 96.25 a ± 1.5 

T. pubescens 2000 40.5 fg ± 5.1  58 d ± 1.63 83.25 b ± 1.5 

M. longifolia 1500 32.5 h ± 1  42 f ± 1.63 69.25 c ± 1.5 

T. pubescens 1500 31.5 he ± 1.91 42 f ± 1.63 52 e ± 1.63 

M. longifolia 1000  38 g ± 1 30.5 he ± 1 38 g ± 1 

T. pubescens 1000 17.5 k ± 1.91 21 j ± 1.15 29.5 i ± 1.91 

Means followed by same letter are not significantly different at 1% probability level according to Least Significant 

difference (LSD). 

 

 های گیاهی روی حشرات بالغ سفید بالک گلخانه. اثر سمیت تماسی عصاره مربوط به  محاسبه شد    50LCمقادیر    - 3جدول  

Table 3. Calculated LC50 values related to the effect of the contact toxicity of plant extracts on 

adult Trialeurodes  vaporarium. 

Plant extracts No. of  

insects 

LC50 

(mg/L) 

Assurance limits 

(95%) 

X2 Df Slope ± SE 

T. pubescens 320 13980 3.21 – 6.34 3.45 2 1.68 ± 0.83 

M. longifolia 320 11148 1.52 – 3.61 2.67 2 2.52 ± 0.28 

¥: The confidence interval was calculated based on the (Robertson & Preisler, 1992). 

 

 روی حشرات کاملها اثر دورکنندگی عصاره 
T. vaporarium   

هر دو   که  داد  نشان  کنندگی   آزمایش اثر دور  نتایج 

غلظت  در  بررسی  مورد  اثر  عصاره  دارای  مختلف،  های 

بالک گلخانه بودند،    کنندگی روی حشره کامل سفید   دور 

دور  میزان  آن   ولی  بود.  کنندگی  متفاوت  یکدیگر  با  ها 

بیشترین و کمترین اثر دور کنندگی، به ترتیب در عصاره  

  23/ 12درصد( و عصاره آویشن کوهی )   90پونه کوهی ) 

برای هر دو    )2X(آزمون مربع کای  درصد( مشاهده شد.  

به   به تیمار و شاهد  عصاره بین تعداد حشرات جلب شده 

  دور   درصد ، میزان  4در جدول    صورت جداگانه انجام شد. 

های متانولی آویشن کوهی و پونه کوهی  عصارهکنندگی  

سفید  کامل  شده    روی حشرات  داده  نشان  گلخانه  بالک 

است. با افزایش غلظت عصاره و مدت زمان قرارگیری در  

عصاره  کنندگی افزایش یافت.    دور   درصد معرض عصاره،  

کنندگی    قدرت دور  دارای  داری معنی  طور  پونه کوهی به 

در   باالیی  بسیار  و  ) بود  غلظت  ام(  پی پی   2000باالترین 

میزان دور  بیشترین  )   دارای  بود، که    90کنندگی  درصد( 

به  نشان  استفاده  برای  عصاره  این  باالی  پتانسیل  دهنده 

عنوان ترکیبات دورکننده علیه این آفت است. مقایسه اثر  

عصاره  دور  زمان کنندگی  در  گیاهی  مختلف  های  های 

عصارهآزمایش   که  داد  نظر  های  نشان  از  بررسی  مورد 

احتمال یک درصد   یک آماری در سطح  اختالف  با  دیگر 

-که عصاره پونه کوهی در زمان دار دارند. به طوری معنی 

کنندگی بیشتری نسبت به    ، اثر دور آزمایش های مختلف  

 عصاره آویشن کوهی نشان داد. 
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های آویشن  عصاره  شیمیایی ترکیبات آنالیز نتایج

 گازی کروماتوگرافی اساس بر کوهی و پونه کوهی

ها   و درصد آن بازداری شاخص  ترکیب شیمیایی، نام شامل

 است. شده  داده  نشان 5در جدول 
 

 روی حشرات کامل سفید بالک گلخانه.  گیاهیهای عصاره خطای معیار(  ±)میانگین درصد دور کنندگی   -4جدول 

Table 4. Repellent effect (Mean ± SE) of methanolic extracts of plant extracts on Trialeurodes vaporarium) 

adults. 

Plant extracts 
Concentration 

(PPM) 

Repellency (%) 

X2 P- Value Time (h) 

24 48 72 

Thymus pubescens 1000 23.12 ± 2.56 jk 31.18 ± 3.41ij 39.33 ± 3.95 h 0.38 0.571 

1500 42.18 ± 4.46 g 51.03 ± 3.87 fg 65.29 ± 5.71 d 4.53 0.62 

2000 50.03 ± 4.01fg 70 ± 5.09 cd 81.02 ± 7.07 bc 8.71 0.011 

 Mentha longifolia 1000 24.33 ± 2.87 j 38.12 ± 3.94 hi 53.3 ± 5.6 e 13.27 0.009 

1500 52.42 ± 5.38 ef 70.33 ± 6.02 c 80.6 ± 6.13 bcd 16.41 0.003 

2000 62.33 ± 4.3de 83.33 ± 6.27 b 90 ± 5.98 a 19.08 0.000 

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

 

 .  GC-MSتوسط دستگاه گیاهی های ترکیبات اصلی شناسایی شده عصاره  -5جدول 

Table 5. The main compounds the extracts of Thymus pubescens and Mentha longifolia identified by GC-MS . 

Thymus pubescens Mentha longifolia 

N

o. 

Phytochemical 

Compounds 

RI Percentage 

(%) 

No. Phytochemical 

Compounds 

RI Percentage 

(%) 

1 Thymol 1368 38.73 1 Thymol 1495 42.18 

2 Carvacrol 1287 12.03 2 1,8-Cineol 1031 13.5 

3 Nonenal 1163 0.31 3 Piperitenone 976 0.77 

4 Naphtalenol 1069 1.18 4 Piperitenone oxide 1152 8.73 

5 Cylene 1025 0.48 5 Pulegone 1235 4.66 

6 Anthol transe 1144 4.5 6 Alpha-terpineol 1221 18.12 

7 Phellandrene 1000 1.37 7 Eucalyptol 1120 10.38 

8 Anisol 903 0.61 8 Mentofuran 973 0.98 

9 1.8-Cineole 1009 0.71 9 Cis-Iso Pulegone 1071 6.53 

10 Linalool 1098 0.62 10 Cineole 1024 2.62 

11 Limonene 1116 2.49 11 Cis-Piperitone epoxide 1213 18.23 

12 Alpha-Terpinene 1021 1.22 12 Menthone 1183 10.96 

13 Alpha- Pinene 1076 3.7 13 Menthol 1098 9.3 

14 Gamma-Terpinene 1126 10.86 14 Linalool 1079 0.35 

15 Trans-Caryophyllene 1041 1.83 15 Carvone 1152 1.08 

16 Beta-Myrcene 1006 1.19 16 Terpinolene 1097 0.83 

17 Myrcene 994 0.92 17 Sabinene 1080 0.73 

 RI: Repellency Index 
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 بحث

عصاره نتایج   تماسی  سمیت  حشرات  بررسی  روی  ها 

داد که سمیت عصاره    کامل سفید نشان  پونه  بالک گلخانه 

کوهی آویشن  عصاره  از  بیشتر  سمیت    کوهی  میزان  و  بود 

)کشندگی( در هر دو عصاره مورد مطالعه، به غلظت عصاره  

غلظت  افزایش    د و با آن رابطه مستقیم داشت. تأثیروابسته بو

کنندگی حشرات در    و دورکشندگی اثر    افزایش  عصاره در

مخ سمیت  تحقیقات  جمله  از  است.  شده  داده  نشان  تلف 

هل   اسانس  و    (.Elletaria cardamomum L)تماسی 

روی حشرات    (.Bunium persicum, Boiss)زیره سیاه  

آرد   قرمز  شپشه   Tribolium castaneum)کامل 

Herbst.)  (Moravvej et al., 2011)  ، کشی و اثر حشره

قسمت  دور بو کنندگی  گیاه  مختلف  مادران    های 

(Achillea millefolium L.)  دندانه شپشه  برنج  علیه  دار 
(Oryzaephilus surinamensis L.)  (Darnahal et 

al., 2021)،  دور رزمار  اثر  اسانس  ی  کنندگی 

(Rosmarinus officinalis L.)  سفید بالک    روی 
(Bemisia tabaci Gennadius.)  (Dehghani & 

Ahmadi, 2011)  ، حشره دور اثر  و  کنندگی    کشی 

 Aphis gossypii)فرموالسیون اسانس نعناع علیه شته جالیز  

Glover.)   توسط  Riyazi et al. (2015)   ،که  بررسی شد

  اثر   عصاره و اسانس، میزانبا افزایش غلظت    در همه موارد

و با نتایج حاصل از    کنندگی افزایش یافت  کشندگی و دور

 .  تحقیق کنونی، مطابقت داشت

پونه   عصاره  که  داد  نشان  کنونی  تحقیق  وهی،  ک نتایج 

دور اثر  کامل سفید   دارای  بیشتری روی حشرات    کنندگی 

گزارش  Akrami et al. (2011)بالک گلخانه بوده است. 

دور اثر  که  پونه    کردند  و  کوهی  آویشن  اسانس  کنندگی 

حشره   روی  نقطهکوهی  چهار  سوسک  حبوبات  کامل  ای 

(Callosobruchus maculatus F.)    با برابر  ترتیب  به 

کوهی  درصد    90و    33/73 پونه  اسانس  داد  نشان  که  بوده 

کنندگی بیشتری بوده است، که با نتایج حاصل    ی اثر دوردارا

 Roozdar et)در پژوهش    از تحقیق کنونی مطابقت داشت.

al., 2020)    اسانس زیستی  شامل   14اثرات  گیاهی  گونه 

نعناع گربه فلفلی، کلپوره، رزماری،  پونه، ریحان،  نعناع  ای، 

مرزنگوش،   خوزستانی،  مرزه  بادرنجبویه،  خوراکی،  نعناع 

مورد، اوکالیپتوس، شیشه شور و خاکشیر روی پوره سن یک  

پنبه   آلود  آرد  شپشک  بالغ  حشرات   Phenacoccus)و 

solenopsis, Tinsley)    ارزیابی آزمایشگاهی  شرایط  در 

اسانس همه  بین  از  که  نمود  مشخص  نتایج  مورد  شد.  های 

با   پونه  اسانس  و  پیپی  49/113معادل    50LCاستفاده،  ام 

ام به ترتیب بیشترین اثر کشندگی را  پیپی  12/370همچنین  

است.   داشته  آفت  این  بالغ  حشره  و  یک  سن  پوره  روی 

با    40LCو    30LCغلظت  همچنین اسانس پونه در   به ترتیب 

کنندگی    درصد دارای بیشترین خاصیت دور  33/93و    33/83

 Nikooyiروی حشرات بالغ این آفت بوده است. در تحقیق  

et al. (2010)،   حشره گیاهان  خواص  اسانس  کشی 

 & .Zhumeria majdae Rech. F)مورخوش  

wendelbo)    کوهی پونه  دو    (M. longifolia)و  روی 

نقطه چهار  سوسک  انباری  آرد  آفت  شپشه  و  حبوبات  ای 

نتایج نشان داد که سمیت تنفس ی  مورد بررسی قرار گرفت. 

بیشتر و همچنین قدرت حشره  -اسانس پونه کوهی از دوام 

در هر دو گونه  برخوردار بود.  کنندگی بیشتری کشی و دور

عصاره  غلظت  افزایش  با  بررسی،  مورد  گذشت  آفت  و  ها 

از  زم حاصل  نتایج  با  که  یافت  افزایش  تلفات  درصد  ان، 

 – Mendoza  از سوی دیگر،تحقیق کنونی مطابق داشت.  

Garcia et al. (2014)    بیان نمود که با گذشت زمان، دوام

نتایج  اسانس با  امر  این  که  یافت  کاهش  استفاده  مورد  های 

 مغایرت داشت.   تحقیق کنونی

کشی و دورکنندگی پنج اسانس گیاهی، شامل  اثر حشره 

درمنه    ،(.Cinnamonum verum L)دارچین  

(Artemisia annua L.)  ،  سیر(Allium sativum L.)  ،

انگشت    (.Mentha pulegium L)پونه   پنج   Vitex)و 
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agnus L.)  دار غالت  روی حشرات کامل شپشه دندانه(O. 

surinamensis)   و مشخص شد قرار گرفت  مطالعه    مورد 

کنندگی به ترتیب مربوط به    که بیشترین اثر کشندگی و دور

است، که  اسانس   بوده  پونه  باالی  سیر و  از کارآیی  حاکی 

است  بوده  مذکور  آفت  کنترل  در  پونه    اسانس 

(Ghafouripour et al., 2019) . 

حشره  معطر  اثر  پونه  اسانس    (M. pulegium)کشی 

کامل سوسک چهار  و حشره  تخم  زیستی  مرحله  دو  روی 

در شرایط آزمایشگاهی  ( C. maculatus)  ای حبوباتنقطه

ثیر آن  أ ارزیابی و مشخص شد که با افزایش غلظت اسانس، ت

و   تخم  تفریخ  کاهش  افزایش    تلفات روی  کامل  حشرات 

طوری به  )یافت،  پونه  اسانس  از  غلظت  باالترین   142/0که 

و  درصد    22/82میکرولیتر( موجب   تلفات در حشره کامل 

ها  تلفات در مرحله تخم شد. نتایج تحقیق آندرصد    66/86

روی این    پونهکشی باالی اسانس  دهنده خاصیت حشره نشان

 . (Ismaili et al., 2011)آفت بوده است  

تدخینی   گیاهی    53اثر  مختلف اسانس  مراحل  علیه 

بالغ( سفید و حشره  پوره  )تخم،   .T)  بالک گلخانه  زیستی 

vaporarium)    مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل

ها نشان داد که اسانس گیاهان پونه، اکالیپتوس،  از آزمایش

تأثیر   بیشترین  ترتیب  به  فلفلی  نعناع  و  سیاه  زیره  میخک، 

های این  تخمها و  ، پوره کنترل کنندگی را روی حشرات بالغ

  .(Choi et al., 2003)آفت دارند  

 .T  آویشن  پژوهش دیگری نشان داد که اسانس گیاهان

vulgaris،  نعناع هندی  Pogostemon cablin Blanco  

توانند به طور  یم  Corymbia citriodora Hookلیمو    و

  گذاری سفید موثری تفریخ تخم، پوره و بقای شفیره و تخم

بالک را کاهش دهد. همچنین در این آزمایش، هیچ گونه  

گیاه  اسانس اثر  این  با  شده  تیمار  گیاهان  روی  های  سوزی 

سد ربه نظر می (.Yang et al., 2010)گیاهی مشاهده نشد  

های پونه کوهی  کنندگی عصاره   دور کشی و  حشره که میزان  

تحقیقات  و آویشن کوهی در تحقیق کنونی، کمی بیشتر از  

تواند به دلیل تفاوت  مشابه ذکر شده باشد، که علت آن می

باشد.   استفاده در آزمایش  به  در آفت هدف و روش مورد 

دور و  کشندگی  آزمایشات  تمام  در  کلی  کنندگی،    طور 

های مختلف حساسیت زیادی  بالک گلخانه به عصاره   سفید

نظر می به  که  داد  اندازنشان  و  زیاد  تحرک  دلیل  به  ه رسد 

 Nikooyiکوچک این آفت باشد. مشابه این امر در تحقیق 

et al. (2010)    آرد شپشه  که  شد  مشاهده  دارای  نیز  که 

کوچک نقطهتاندازه  چهار  سوسک  با  مقایسه  در  ای  ری 

.  داشته استبیشتری  کنندگی    باشد، درصد دور می  حبوبات

تحقیق   در  امر  این   .Taherisarhouzaki et alهمچنین 

سفید  (2013) که  شد  گزارش  و  شد  مشاهده  بالک    نیز 

گلخانه در مقابل کاربرد دو اسانس آویشن معمولی و آویشن  

 تر از شته جالیز بوده است.  شیرازی، حساس

 و هاعصاره  نوع  به بسته  حشرات، هایگونه حساسیت

 تنوع وجوداست.   متفاوت هاآن  گوناگون  هایغلظت

در جمعیت ترکیبات گسترده  در  موجود  های  شیمیایی 

 جغرافیایی، محیطی فاکتورهای علت مختلف یک گیاه، به

 گیاهی هایسمیت عصاره  اثر در تفاوت باشد.می ژنتیکی و

آن به در  موجود  شیمیایی   یک دارد. بستگی هاترکیبات 

 تشدید کنندگی به صورت یا تنهایی به است ممکن ترکیب

فعالیت ترکیب سایر با تشدید  موجب    شود  عصاره  ها 

(Mendoza–Garcia et al., 2014).    آنالیز به  توجه  با 

GC – MS    بیشتر که  شد  مشخص  کنونی،  پژوهش  در 

عصاره  دو  در  شده  شناسایی  مورد  ترکیبات  گیاهی  های 

ها  ها و سسکوئی ترپن مطالعه، ترکیبات ترپنوئیدی، منوترپن

حشره  قابلیت  دارای  و  دور  بوده  تماسی،  سمیت  کشی، 

تخم بازدارندگی  تغذیه کنندگی،  ضد  و  برای  ریزی  ای 

های مناسبی رات هستند. در نتیجه، این ترکیبات جایگزینحش

های شیمیایی بوده و کمترین خطر را برای کشبرای حشره 

ها با فرمول عمومی  ترپنسالمت انسان و محیط زیست دارند.  
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n  (8H5C)  اسانس اکثر  موثره  ماده  یا  غالب  و  ترکیب  ها 

میعصاره  گیاهی  ترپن های  به  باشند.  خود  گروه  ها  چندین 

سسکوئی(16H10C)ها  مونوترپن دی(24H15C)ها  ترپن،   ،-

تری(32H20C)ها  رپنت تتراترپن(64H30C) ها  ترپن،  و  ها  ، 

(64H40C)  شوند که ترکیبات مهمی چون تیمول،  تقسیم می

فنل  2اوگئنول  جزء  کارواکرول  مونوترپن و  محسوب    3های 

ترکیبات  می شیمیایی  ساختمان  از  شوند.  مرکب   10اخیر 

کربن و ماهیت ضد میکروبی آنها به سبب گروه هیدروکسیل  

گروه   استقرار  نوع  است.  آنها  شیمیایی  ساختمان  در 

هیدروکسیل روی حلقه فنلی موجب شده است که ترکیبات  

 Sajjadi)  کارواکرول، تیمول و ... از یکدیگر متمایز گردند

& Assemi, 2014).   در تحقیقSajjadi and Assemi 

دهنده عصاره  ترین ترکیبات شیمیایی تشکیلاصلی  ،(2014)

تیمول)   کوهی،  سایلن)  73/38آویشن   03/2درصد(، 

درصد(،   61/3درصد(، نفتالنول) 5/4درصد(، آنتول ترانس )

( فنانترن)  1/1نوننال  آنیسول)  71/6درصد(،   45/1درصد(، 

( کارواکرول  و  شد.    08/17درصد(  شناسایی   دردرصد( 

 مهم موجود در ترکیبات  Mohammadi (2015)پژوهش  

،  (.Thymus kotscuyanus Boiss)کوهی آویشن اسانس

شد.   گزارش  ترپینن  گاما  و  تیمول    های یافتهکارواکرول، 

(Iqbal et al., 2016 ) اسانس   عمده  ترکیبات که نشان داد

تشکیل   گاماترپینن و  تیمول کارواکرول، را کوهی آویشن

آن  میزان  در تفاوت ترینمهم که دریافتندها  دادند. 

تیمول  کارواکرول به   بررسی مورد های جمعیت بین در و 

 است. جغرافیایی و اکولوژی فاکتورهای  در تفاوت علت

ها مانند  وجود ترکیبات ثانویه از دسته مونو و سسکوئی ترپن

آلفا کارواکرول،  گاما  - تیمول،  ال،  منتون،  -ترپینه  تریپنن، 

حشره  مختلف  خواص  موجب   ... و  در منتول  کشی 

های  . یافته (Tasli et al., 2017)شود  های گیاهی میعصاره 

Kouhestani et al. (2020)    نشان داد که ترکیبات مهم

 
1- Eugenol (2-methoxy-4- (2-propenyl) phenol) 

پریتو پی  پولگون،  شامل  کوهی،  پونه  اسانس  در  ن  موجود 

نتایج   که  دادند،  تشکیل  تیمول  و  اکالیپتول  منتون،  اکسید، 

ها با نتایج تحقیق کنونی مبنی بر وجود اکثر این ترکیبات  آن

پونه کوهی   متانولی  مطابقت    (M. longifolia)در عصاره 

 کشی و دورهای باالی حشره توان فعالیت بنابراین میداشت. 

را به دلیل    های پونه کوهی وآویشن کوهیکنندگی عصاره 

داد.   نسبت  ترکیبات  این  است قابلوجود  نتایج   ذکر  که 

حاصل از بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره آویشن کوهی در 

بررسی  با سایر  تا حدودی  های صورت گرفته  تحقیق کنونی 

مطالعات،   اغلب  در  دارد.  مطابقت  دیگر  محققین  توسط 

تیمول،   کارواکرول،  مانند  و  ترکیباتی    -8و    1گاماترپینن 

ترین اجزاء آویشن کوهی بودند، که در تحقیق  سینئول، عمده 

  ترین ترکیبات تشکیل دهنده این گیاه را تیمول کنونی نیز عمده 

  ترپینن   - گاما  درصد( و   12/ 03کارواکرول)  درصد(،   73/38) 

دادند.   86/10)  تشکیل  عددی    درصد(  مقدار  در  اختالف 

یاهان با متغیرهایی مانند درجه  ترکیبات شیمیایی موجود در گ 

حرارت، رطوبت نسبی، مدت زمان تابش نور خورشید، شرایط  

بخش  از  استفاده  باران،  بارش  میزان  و  هوایی  و  های  آب 

در   استفاده  مورد  روش  و  استخراج  جهت  گیاه  مختلف 

   . ( Kouhestani et al., 2020)   د کن استخراج، تغییر می

سایر   نتایج  نشان  مقایسه  کنونی،  تحقیق  با  تحقیقات 

اسانس  دهد که نوع ترکیبات عمده می ی شناسایی شده در 

ها که  این گیاهان با ترکیبات موجود در عصاره متانولی آن

در تحقیق کنونی انجام شد، اکثرا شبیه به هم بوده ولی درصد  

ممکن   اختالف  این  است.  متفاوت  ترکیبات  این  مقادیر  و 

ر نوع روش مورد استفاده در استخراج،  است به علت تفاوت د

و  جغرافیایی  مناطق  تفاوت  استفاده،  مورد  حالل  نوع 

اکولوژیکی و همچنین تفاوت در زمان جمع آوری گیاهان  

-حشره  سموم گیاهی، بی شک  در فصول مختلف سال باشد.

می و ارزشمند هایشک  و  هستند  توجهی   توانندقابل 

2-  monoterpenic phenols 
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آفات   کنترل جهت شیمیایی برای سموم مناسبی جایگزین

و   مناسب استفاده  توانمی تجاری درسطح تولید با باشند و

با توجه هاآن از بجا این   در آمده  دست  به  نتایج به نمود. 

گیاهان آویشن کوهی و پونه کوهی   گفت توانمی مطالعه،

کشندگی و دور کنندگی سفید بالک   قابل توجهی روی اثر

-ت فرار بودن ماده موثره عصاره به دلیل خاصی  گلخانه دارند. 

کارایی  بهبود  برای  آنها،  اکسید شدن سریع  و  گیاهی  های 

حشره  ماهیت  حفظ  و  جهت  سمیت  ترکیبات،  این  کشی 

های باز مانند مزرعه، تولید فرموالسیون از  استفاده در محیط

است. آتی ضروری  تحقیقات  تواند  می تحقیق این  آنها در 

و  بوده  موثر مصنوعی هایکشحشره کاربرد کاهش در

 تر،که ارزان گیاهی طبیعی هایکشحشره از استفاده  زمینه

 هستند را فراهم نماید.  ترسالم و پذیرترتجزیه

 گزاری سپاس

مرکز   پژوهشی  محترم  معاون  و  مدیریت  از  وسیله  بدین 

نمودن   فراهم  خاطر  به  تیرتاش  آموزش  و  تحقیقات 

این   اجرایی  و  مالی  و  امکانات  تشکر  صمیمانه  تحقیق، 

 . شود قدردانی می 
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Abstract 
Background and Objectives 

Trialeurodes vaporarium (Westwood) is a polyphagous pest that causes economic damage to 

the quantity and quality of many crops around the world. In recent years, using plant 

compounds as low-risk insecticides to replace chemical pesticides has increased significantly. 

This research aimed to investigate the chemical composition of methanolic extracts of Mentha 

longifolia L. and Thymus pubescens Boiss. and their insecticidal and repellent effects on 

greenhouse whiteflies in a completely randomized design in laboratory conditions.  

Materials and Methods 

A contact toxicity test was performed using the two methanolic extracts, each in three 

concentrations (1000, 1500, and 2000 ppm) and after three durations (24, 48, and 72 hours). 

Filter papers impregnated with different concentrations of plant extracts were used to 

determine the percentage of repellency. Each filter paper was cut into equal halves, and one 

half was impregnated separately with concentrations of 1000, 1500, and 2000 ppm. The other 

half was impregnated with only methanol solvent as a control. The two paper halves were then 

glued together and placed in Petri dishes (with a diameter of 8 cm). In each petri dish, 20 adult 

whitefly (T. vaporarium) insects were placed in the middle of the filter paper, and the total 

number of insects on each half of the filter paper was checked after 24, 48, and 72 hours.  

Results: The results showed a significant difference in the percentage of toxicity at different 

concentrations after each studied duration. Based on the contact toxicity tests, the mortality 

rate increased with increasing the concentration and duration of exposure to the extracts. The 

LC50 levels of oregano and thyme extracts were 11148 and 13980 mg/L, respectively. 

According to the results, the mortality rate increased with increasing concentration and time. 

The highest mortality rate was observed in M. longiflora extract with a concentration of 2000 

ppm after 72 hours (96.25 %), and the lowest mortality in T. pubescens extract with a 

concentration of 1000 ppm after 24 hours (17.5 %). The repellent effect increased with the 
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higher concentration of extracts. The repellency test showed that M. longiflora extract had a 

significantly high repellent power. The highest and lowest repellency effects were observed 

in M. longiflora extract (90 %) and T. pubescens extract (23.12 %), respectively. The chemical 

compounds of the methanolic extracts were identified using a GC-MS, and their diagrams 

were drawn. The analysis of chemical compounds found that most of the identified compounds 

of the two plant extracts studied were terpenoid compounds, monoterpenes, and Cesciue 

terpenes, and thymol (38-42 %) was the highest composition of the extracts. 

Conclusion 

The results of the present study indicated that these extracts have favorable insecticidal and 

repellent properties against T. vaporarium, and their use in controlling this pest is 

recommended. 
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