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چکیده
امـروزه بـه   . گرددن بوده و موجب کاهش کمی و کیفی محصول میترین آفات توتویکی از مهم(Myzus nicotianae)شته توتون 

ها بر سالمتی بشر و محیط زیسـت، کـاهش اسـتفاده از    دلیل پیدایش مقاومت آفات به سموم شیمیایی و اثرات زیان بار و مخرب آن
هاي گیاهی بـراي کنتـرل آفـات    استفاده از عصارهبه همین منظور،.رسدترکیبات شیمیایی در کنترل آفات امري ضروري به نظر می

و آویشـن  (Nicotiana rustica)، تنبـاکو  (Nicotiana tabacum)گیاهـان توتـون   در پژوهش حاضر، تأثیر عصاره . شودپیشنهاد می
تصـادفی در چهـار   سنجی به صورت طرح کـامالً هاي زیستروي شته توتون بررسی شد و آزمایش(Thymus pubescens)کوهی 

) سـاعت روشـنایی  16درصـد و دوره نـوري   65±5درجه سلسیوس، رطوبت نسـبی  25±1دماي (آزمایشگاهی تکرار در شرایط
و6000،8000،10000،15000هـاي گیـاهی یـاد شـده در پـنج غلظـت      درصد کشندگی حشرات بالغ ، با کاربرد عصاره. انجام شد

هاي مذکور داري در درصد کشندگی عصارهاختالف معنی. به شدمحاس) ساعت72و 48، 24(و سه زمان) لیتر بر لیترمیلی(20000
بـر اسـاس نتـایج، میـزان کشـندگی بـا افـزایش غلظـت و         . هاي مورد مطالعه مشاهده شـد هاي مختلف  در زمانروي آفت در غلظت

ه تنباکو با غلظت ساعت به ترتیب در تیمار عصار72بیشترین و کمترین میزان کشندگی پس از گذشت . گذشت زمان افزایش یافت
درصـد تلفـات مشـاهده    75/56ام بـا  پـی پـی 6000درصد تلفات و عصاره آویشن کـوهی بـا غلظـت    100لیتر بر لیتر  با میلی20000
لیتر بر لیتر بـراي شـته   میلی17385و 10210، 12463هاي توتون، تنباکو و آویشن کوهی به ترتیب براي عصارهLC50مقدار . گردید

. نشان دادتیمارهات آمد که تأثیر کشندگی بیشتر عصاره تنباکو را نسبت به سایرتوتون به دس
LC50سنجی، شته توتون، عصاره، اثرات کشندگی، زیست: هاي کلیديواژه

مقدمه
ها از آفات چندخوار هستند که از شیره گیاهی تغذیه شته

کرده و موجب پیچیدگی، بدشکلی، زردي، اختالل در 
هاي توتون در نهایت خشکیدگی کامل برگفتوسنتز، و 

ها، با تولید عسلک موجب ایجاد همچنین شته. گردندمی
ضمنا این . شوندهاي ساپروفیت میدوده و رشد قارچ

صد نوع ویروس گیاهی حشرات موجب انتقال بیش از یک
.(Rezvani, 2001)گردند می

Myzus nicotianae)شته توتون  Blackman, 1987)

ز آفات مهم توتون بوده و به صورت مستقیم و یکی ا
غیرمستقیم، موجب کاهش کمی و کیفی محصول توتون 

ها پوره. متر استمیلی7/2–3اندازه بدن شته بالغ . گرددمی
به رنگ صورتی تا قرمز روشن، و در مواردي سبز روشن و 

عمده .هاي بالغ ماده بی بال به رنگ  قرمز تیره هستندشته
ها و حشرات بالغ توتون، مربوط به تغذیه پورهخسارت روي

این حشره، زمستان را به صورت . باشدبال میماده بی
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ها و تنه درختان میوه هاي سیاه و براق روي سرشاخهتخم
گذراند و سه نسل خود را روي میزبان اول دار میهسته

سپري کرده و سپس در اواسط بهار، ) داردرختان هسته(
) توتون(دار ظاهر شده و به طرف میزبان دوم هاي بالشته

هاي توتون به مهاجرت کرده و پس از استقرار روي بوته
Blackman)دهند طریق بکرزایی تولیدمثل خود را ادامه می

& Eastop, 2000).
و شته سبز (M. nicotianae)هر دو فرم شته قرمز 
(Myzus persicae Sulzer) و را از روي توتون شناسایی

گزارش شده است، فراوانی و تراکم شته قرمز خیلی بیشتر 
Myzus persicae)بوده است، شته قرمز به عنوان شته توتون 

subsp. nicotianae)شود که زیرگونه شته سبز شناخته می
,Blackman)هلو بوده و از تکامل آن به وجود آمده است

1987).
هاي انسها و اساخیر، برخی از عصارههايدر سال

هاي گیاهی، عملکرد مناسبی را کشگیاهی، به عنوان آفت
هاي شیمیایی در جهت کاهش کشبراي جایگزینی با آفت

هاي گیاهی، عصاره. باشندها دارا میعوارض نامطلوب آن
باشند که نقش هاي ثانویه را دارا میچندین نوع از متابولیت

آفات مهمی در دفاع، مقاومت طبیعی گیاه و کنترل 
.(Rahimi, 2015)دارند

گونه مختلف دارد که 60بیش از Nicotianaجنس 
Nicotianaو) توتون(L.Nicotiana tabacumهاي گونه

rustica L.)باشندها میترین آنترین و رایجمهم) تنباکو .
ها، به ویژه آلکالوئید ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره آن

بسیار زیادي داشته و علیه آفات کشینیکوتین قابلیت حشره
مختلف، به ویژه آفات مکنده در سراسر جهان مورد استفاده 

ترین ، مهمC4H14N2فرمولنیکوتین با.گیردقرار می
درصد از کل 95که حدود استآلکالوئید توتون و تنباکو، 

سایر آلکالوئیدها شامل . دهدآلکالوئیدها را تشکیل می
میزان نیکوتین از . ن، آنابازین هستندنورنیکوتین، نیکوتیری

.Nدرصد متغیر بوده و در گونه 5تا 5/0 rustica بیشتر از
ساله و توتون و تنباکو، گیاهانی یک.استtabacum.گونه 

و از جنس (Solanaceae)از خانواده بادنجانیان 
(Nicotiana)اي بزرگ و استوار باشند که به صورت بوتهمی

متر متغیر 2تا 5/0ها بسته به نوع، بین رتفاع آنا. کنندرشد می
Thymus)جنس آویشن .(Zamani, 2010)است  L.) یکی

ترین گیاهان دارویی بوده که متعلق به خانواده از معروف
گونه در سطح 215است و داراي (Laminaceae)نعناعیان 
گونه ). Morales, 2002(باشد گونه در ایران می18جهان و 
Thymus pubescensکوهیآویشن  Boiss. et Kotschy ex

Celarkاي کوتاه و تقریبا چمنی، پوشیده ، گیاهی پایا، بوته
دهنده که هاي گلهاي فراوان و ساقهاز کرك، داراي شاخه

کشیخاصیت حشره.گویندبه آن آویشن کرك آلود نیز می
وجود تیمول و کارواکرول آویشن به دلیلعصاره و اسانس

. (Morales, 2002)باشدمیآنترین ترکیبات عنوان مهمه ب
، سمیت تنفسی عصاره تنباکو را روي )1397(سلیمی 

Tutaمراحل مختلف الروي شب پره مینوز گوجه فرنگی

absolutata Meyrick بررسی و بیان نمود که عصاره
تنباکو سمیت زیادي داشته و بیشترین اثر کشندگی آن روي 

.(Salimi, 2018)رم الروي بوده استسنین دوم و چها
–Ferula assa)، اثر عصاره تنباکو و آنغوزه )1394(رحیمی 

foetida L.)کش شیمیایی را در مقایسه با حشره
Sitobion avenae)ایمیداکلوپراید روي شته دانه غالت  F.)

درصد 3محلول عصاره . اي بررسی نموددر شرایط مزرعه
در هزار داراي 2رفشویی به نسبت تنباکو همراه با مایع ظ

باالترین درصد کشندگی روي آفت یاد شده بوده 
.  (Rahimi, 2015)است

با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در رابطه با اثر 
کشندگی عصاره گیاهان توتون، تنباکو و آویشن کوهی 
روي شته توتون در ایران و جهان انجام نشده است، لذا 

هاي مذکور به عنوان معرفی عصارهپژوهش حاضر با هدف
ترکیبات ایمن و سازگار با محیط زیست براي کنترل شته 

.توتون انجام شده است

هامواد و روش
پزشکی در گلخانه گیاه(M. nicotianae)شته توتون 

مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش روي گیاهان توتون 
ویشن هاي گیاهان توتون، تنباکو و آبرگ. پرورش داده شد

گیري به روش عصاره.آوري و خشک شدندکوهی، جمع
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Halvaei)خیساندن با استفاده از آب مقطر انجام شد et al.,

هاي زیست سنجی مقدماتی براي تعیین آزمایش.(2015
هاي گیاهی مذکور روي حشرات بالغ غلظت مناسب عصاره

ظروف پتري . در چهار تکرار انجام شدبال شته توتونبی
. ز طی مراحل ذکر شده به اتاقک رشد منتقل شدندپس ا

تلفات به صورت درصد حشرات بالغ مرده به تعداد اولیه در 
با ) ساعت72و 48، 24(هر تکرار بعد از گذشت سه زمان 

.محاسبه شد(Abbot, 1925)استفاده از فرمول ابوت 
M [ %] = [ (t – c) \ (100– c) ] × 100

%M=محاسبه شدهدرصد تلفات
t= تلفات در تیمار
c=تلفات در شاهد

درصد تلفات ایجاد کرد به عنوان 25غلظتی که بیشتر از 
درصد تلفات 75ترین غلظت موثر و غلظتی که حدود پایین

ایجاد کرد به عنوان باالترین غلظت موثر براي انجام 
ها نیز از آنهاي بین غلظت. هاي اصلی انتخاب شدآزمایش

.طریق قرار دادن در فرمول فاصله لگاریتمی به دست آمدند
log A log E

a
n

1

B Anti log(log A a) 
C Anti log(log A a)  2
D Anti log(log A a )  3

A وEها، ترین غلظتبه ترتیب باالترین و پایینB ،C و
Dمچنین ه. ها هستندهاي بین آنغلظتa مقدار ثابت براي

. باشدها میبرابر با تعداد غلظتnها و تمام غلظت
انجامبرايهاي مقدماتی،انجام آزمایشازپس
از هر عصاره گیاهی سنجی اصلی زیستهايآزمایش

، 8000، 6000، پنج غلظت )توتون، تنباکو و آویشن کوهی(
شد و ر بر لیتر تهیه لیتمیلی20000و 15000، 10000

ور کردن سنجی به روش غوطهزیستهاي آزمایش
در تصادفیکاملطرحهاي حاوي شته توتون بر اساس برگ

از روش تجزیه پروبیت و نرم افزار . چهار تکرار انجام شد
POLO–PC براي تخمینLC50تجزیه و تحلیل . استفاده شد
دست آمده به صورت طرح کامل هاي بهآماري داده

SASفاده از نرم افزار تصادفی با است (Ver.6.12) انجام شد و
اي دانکن استفاده ها از آزمون چند دامنهبراي مقایسه میانگین

. شد

نتایج و بحث
هاي نتایج تجزیه واریانس ارزیابی کشندگی عصاره

گیاهان توتون، تنباکو و آویشن کوهی روي حشرات بالغ 
شگاه در هاي مختلف در شرایط آزمایشته توتون در زمان

آورده شده 2ها در جدول و مقایسه میانگین آن1جدول 
داري در طبق نتایج تجزیه واریانس، اختالف معنی. است

هاي گیاهی روي شته توتون در درصد کشندگی عصاره
هاي مورد مطالعه هاي مختلف پس از هر یک از زمانغلظت

).1جدول (مشاهده شد 
ه  بیشترین و کمترین نتایج مقایسه میانگین نشان داد ک

ساعت به ترتیب در تیمار 72میزان کشندگی پس از گذشت 
درصد 100لیتر بر لیتر با میلی20000عصاره تنباکو با غلظت 

لیتر بر لیتر با میلی6000و عصاره آویشن کوهی با غلظت 
همچنین میزان . درصد تلفات مشاهده گردید75/56

افزایش غلظت و هاي مورد استفاده باکشندگی عصاره
).2جدول (گذشت زمان افزایش یافت 

سنجی¬ستیزهاي¬دادهتیپروبهیتجزجینتا
.Mحشرات کامل شته يرویاهیگهاي¬عصاره

nicotianae اساس، نیبر ا. آورده شده است3در جدول
LC50به یکوهشنیتوتون، تنباکو و آوهاي¬عصاره

به دست تریلبرترلی	یلیم17385و 10210، 12463بیترت
نیبا داشتن کمتراکوامر نشان داد که عصاره تنبنیآمد، ا
LC50)10210اثر نیشتریبي، دارا)تریبر لترلییلیم

شته توتون بوده رويها¬عصارهرینسبت به سایکشندگ
).3جدول (است 
از ) LC50(درصد 50کشتن يغلظت الزم برازانیم

به رند،گی¬یقرار میاهیگباتیکه در معرض ترکیحشرات
و زبانیماهیعوامل مختلف از جمله گونه آفت، گونه گ

يو مراحل رشدتیحساسزانمیها،	موجود در آنباتیترک
ش،یمختلف حشره، غلظت به کار رفته، روش انجام آزما

ارتباط دارد گریمدت زمان مصرف و عوامل متعدد د
)Salimi, 2018.(

.N)عصاره تنباکو مختلف هاي¬اثر غلظت،یدر پژوهش

rustica)کلم یشته مومهیعل)Brevicoryne brassica ( در
.شد یبررساي¬مزرعهطیشرا
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هاي گیاهان توتون، تنباکو و آویشن کوهی روي حشرات بالغ شته توتون در واریانس ارزیابی کشندگی عصارهتجزیه - 1ول جد
شرایط آزمایشگاه

Table 1. Analysis of variance for lethal evaluation of Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica and Thymus
pubescens extracts on tobacco aphid adults in laboratory conditions

S.O.V df Mean Squares
24 h 48 h 72 h

Treatment 14 410.3** 426.81** 460.5**

Error 15 6.006 5.26 4.017
CV (%) 3.26 2.9 2.39

دار در سطح احتمال یک درصدمعنی: **
**: Significant at the 1% probability level

وي حشرات بالغ شته توتون در هاي گیاهان توتون، تنباکو و آویشن کوهی رمقایسه میانگین ارزیابی کشندگی عصاره- 2جدول 
.شرایط آزمایشگاه

Table 2. Mean comparison the lethal evaluation of Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica and Thymus pubescens
extracts on tobacco aphid adults in laboratory conditions

Plant extract Concentration (ml/L) Mortality (%)

24 h 48 h 72 h
N. rustica 20000 91 a 95.5 a 100 a

N. rustica 15000 87.75 ab 91 b 97.75 b

N. tabacum 20000 86.25 bc 90.5b 93.75 a

N. rustica 10000 82.75 cd 87.75 bc 93.75 b

N. tabacum 15000 82.75 cd 87.75 bc 91 b

N. rustica 8000 80.75 de 84.75 cd 91 b

N. rustica 6000 78.5 de 81.5 de 86 c

N. tabacum 10000 76.5 ef 80.75 de 85.25 c

N. tabacum 8000 72.75 fg 77.75 e 80.75 d

N. tabacum 6000 68.25 gh 73.25 fg 77.25 de

T. pubescens 20000 62.25 gh 68.25 f 71.75 de

T. pubescens 15000 60.75 hi 65.5 fgh 69.75 ef

T. pubescens 10000 58.75 hi 61.25 gh 66.25 fg

T. pubescens 8000 52 ig 58.75 hi 64 g

T. pubescens 6000 49.25 j 52 i 56.75 h

.دار ندارندهایی که داراي حروف مشابه هستند، در سطح احتمال یک درصد اختالف معنیمیانگین
Averages with similar letters do not differ significantly at the level of one percent probability.

بالغ شته توتون  هاي گیاهان توتون، تنباکو و آویشن کوهی روي حشراتمحاسبه شده براي عصارهLC50مقادیر - 3جدول 
Table 3. LC50 values for plant extracts of Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica and Thymus pubescens extracts

on tobacco aphid adults
Plant extracts X2 P–Value Slope ± SE Intercept ± SI LC50

(Confidential Limits)
Nicotiana tabacum 17.05 0.01 1.57 ± 0.22 –6.12 ±0.5 (11022–14346)
Nicotiana rustica 15.10 0.01 1.39 ± 0.18 –5.21 ± 0.61 (10001–12336)
Thymus pubescens 20.32 0.01 2.81 ± 0.12 –9.82 ±2.01 (16112–19358)

.باشددرصد پایین و باال می95اعداد داخل پرانتز بیانگر حدود اطمینان 
The letters in the parenthesis show lower and upper 95% confidence intervals.
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-عصاره برگ تنباکو و نیکوتین موجود در آن به طور معنی

داري جمعیت آفت مذکور را کاهش داده و با افزایش 
غلظت عصاره، میزان تلفات آفت افزایش یافت که با نتایج 

نامبرده .(Yimenu, 2018)پژوهش حاضر مطابقت داشت 
11896ي شته مومی کلم را عصاره تنباکو را روLC50میزان 

عصاره LC50لیتر بر لیتر گزارش نمودند که بیشتر از میلی
لیتر میلی10210(تنباکو در پژوهش حاضر روي شته توتون 

علت این اختالف احتماال مربوط به تفاوت در . بود) بر لیتر
.  باشدآزمایش مییطنوع آفت، روش کار و شرا

Babavililo et al. (2016)ر کشندگی عصاره برگ ، اث
Cinnamomum zeylanicum)گیاهان توتون و دارچین 

Breyne.) را علیه حشرات بالغ شته معمولی گندم
(Schizaphis graminearum Rondani) به روش

نتایج نشان داد که . سنجی آزمایشگاهی بررسی کردندزیست
اثر کشندگی عصاره توتون بیشتر از دارچین بوده است، به 

عصاره توتون و دارچین روي این LC50که میزان طوري

در . لیتر بر لیتر بودمیلی63/1و 8/0آفت به ترتیب 
لیتر بر لیتر، اثر کشندگی عصاره میلی4و 2هاي غلظت

56و 58لی گندم به ترتیب توتون و دارچین روي  شته معمو
.درصد بوده است66و 100درصد و

Halvaei et al. عصاره برگ توتون و ، اثر (2015)
Rhopalosiphum padi)اکالیپتوس را روي شته برگ برنج 

L.)سنجی در شرایط آزمایشگاهی بررسی به روش زیست
، اثر )لیتر بر لیترمیلی10(در بیشترین غلظت . کردند

و 100کشندگی عصاره برگ توتون و اکالیپتوس، به ترتیب 
ش غلظت درصد روي این آفت بوده است و با افزای78

.ها افزایش یافتعصاره، میزان کشندگی آن
کشندگی عصارهدرصدکهدادنشانپژوهشایننتایج

این مورد کههاي گیاهی بودسایر عصارهازتنباکو بیشتر
هاموجود در آنترکیباتمقداردرتفاوتبه دلیلتواندمی
باشد، زیرا میزان نیکوتین در گیاه تنباکونیکوتینجملهاز

. بیشتر از توتون و سایر گیاهان می باشد
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Abstract

Tobacco aphid (Myzus nicotianae) is an important pest affecting the quantity and quality of tobacco products
which may cause pesticides application inevitable. Today, due to the emergence of pests resistant to chemical
pesticides and their adverse effects on the human health and environment, it is a mandate to reduce the use of
chemical compounds in pest control. In this regard, the use of botanicals such as plant extracts and essential oils
are recommended as safe alternatives to the chemical pest control measures. In the present study, the effect of
tobacco (Nicotiana tabacum), tombak (Nicotiana rustica) and thyme extracts were investigated on tobacco
aphid. The bioassay tests were accomplished under a complete randomized design with four replications at 25 ±
1 °C, 65 ± 5% RH and a photoperiod of 16:8 hours L:D. The percentage mortality was calculated for five
concentrations (6000, 8000, 10000, 15000, and 20000 ppm) of each plant extract at 24, 48 and 72 hours post
application. According to the results, the pest mortality increased with the increasing concentration of plant
extracts and elapsed time after treatment. The highest mortality rate (100%) belonged to tombak extract with a
concentration of 20000 ppm and the lowest rate (56.75%) was observed in thyme extract at 6000 ppm
concentration, respectively. The LC50 values of tobacco, tombak and thyme extracts were 12463, 10210 and
17385 ppm on the tobacco aphid tested population, respectively, showing the greater effect of the tobacco extract
compared with that of other extracts.
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