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رب کابررسی اثر کشندگی عصاره های گیاهی ختمی، شنبلیله و دارمازو در مقایسه با سم ایندوکسا

 Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae)علیه پروانه مینوز گوجه فرنگی 

 رشته حشره شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(.  دانشجوی کارشناسی ارشد نگین مهسا

 .اصفهان)خوراسگان( واحد گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ستادا *بیژن حاتمی 

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( اسماعیل محمودی

آدرس:اصفهان.خیابان ارغوانیه.دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان(دانشکده کشاورزی.گروه گیاهپزشکی. شماره تماس: *

  yahoo.com03bhatami@ :کترونیک.پست ال33303313100

 چکیده

به عنوان مخرب ترین آفت خانواده سوالناسه خصوصا گوجه فرنگی شناخته  همواره Tuta absolutaپروانه مینوز گوجه فرنگی

 کنترل آن پیوسته ادامه داشته است. شده و ساالنه خسارات فراوانی به آن وارد آورده است. لذا تالش برای 

بررسی میزان اثربخشی عصاره های ختمی، شنبلیله و دارمازو در کنترل این آفت، بمنظور کمک به یافتن  هدف از این تحقیق

در این تحقیق کلیه مراحل  آفتکش های کم خطر غیرشیمیایی بعنوان جایگزینی برای آفتکش های متداول شیمیایی بوده است.

تیمار و هر یک در سه تکرار در  33با  %03سلسیوس و رطوبت  درجه33 -30شی درگلخانه تحقیقاتی در محیطی با دمای آزمای

پی پی ام  در چهار نوبت به همراه  033و 313،11قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد.  عصاره های انتخابی در غلظت های 

mailto:bhatami30@yahoo.com
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روز روی بوته های گوجه  33هزار و آب به عنوان تیمار شاهد به مدت  دو نوبت پاشش سم ایندوکساکارب در غلظت یک در

 فرنگی علیه این آفت آزمایش شد. 

تیمار عصاره ها و سم دارای اختالف معنی دار با شاهد بودند. مقایسه میانگین نتایج تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن بود که 

حشره بالغ( و کمترین تعداد متعلق 13±3/3یشترین تعداد مربوط به تیمار شاهد )حشرات بالغ ظاهر شده در تیمار ها نشان داد که ب

اختالف معنی دار با  وجود ضمنپی پی ام نیز  033به تیمار سم ایندوکساکارب )بدون حشره بالغ( بود. در تیمار ختمی با غلظت 

پس از آن کمترین تعداد حشرات  شمارش شد. د پس از تیمار شاه( 30±3حشره بالغ ) بیشترین تعداد  سایر تیمار های آزمایشی

پی پی ام  313(  با غلظت 0/3±3/3( و ختمی)1±3/3(، شنبلیله )1/0±1/3تیمار های عصاره دارمازو  ) متعلق به بالغ به ترتیب 

 %333فت با مرگ ومیر مینوز گوجه فرنگی مورد استفاده قرار گر میزان . گرچه سم ایندوکساکارب که به منظور معیار سنجشبود

پی پی ام  به ترتیب با  313کشندگی الرو بیشترین تاثیر را نشان داد ولی عملکرد عصاره های دارمازو، شنبلیله و ختمی در غلظت 

 کشندگی نیز قابل مالحظه بود.  %13و 10%، 03%

 .ساکارب، عصاره گیاهی، ختمی، شنبلیله، دارمازو، سم ایندوکپروانه مینوز گوجه فرنگی: واژگان کلیدی
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 مقدمه:

ازآمریکای جنوبی گزارش شد و پس از مدتی در   3303در سال Tuta  absolutaپروانه مینوز گوجه فرنگی با نام علمی پیدایش

 3331اواخر سال مربوط به  اولین گزارش مربوط به این آفت در اروپا  که  کشورهای اروپایی و سواحل مدیترانه مشاهده گردید

 (.Urbaneja et al.,3331) بود ، خصوصا شرق اسپانیادرشبه جزیره ایبری

. این امرر بره دلیرل    است بوده با مشکل مواجهآن  همواره زیست  پروانه مینوز گوجه فرنگی با توجه به رفتار شناسی و نحوهکنترل 

 یایی رخ میدهرد قرار گرفتن الرو این آفرت درون داالن هرای تیذیره ای و در نتیجره کراهش ترمثیر سرموم و اثررات کنتررل شریم          

(Öztemiz,3330همچنین .) دوران شفیرگی در درون داالن ها، مواد خشک شده گیراهی   شدن نسل در سال و طی ینداشتن چند

استفاده پیگیر و گسترده از آفتکش ها جهت مقابله برا آن   (. لذا3033)صفوی و صفوی، سازد  کنترل را افزون می و یا خاک مشکل

، افزایش آلودگی های محیط و آسیب موجرودات  آفت هزینه های مدیریت درصدی 13موجب افزایش  اجتناب ناپذیرشده که خود

از این رو محققین مدتی است به دنبال یافتن جایگزین هایی کم خطرر بررای    (.Desneux et al.,3333) گردیده است غیر هدف

ه استفاده از اسانس هرا و عصراره هرای گیراهی از     محیط زیست و در عین حال اقتصادی برای حشره کش هایی شیمیایی میباشند ک

 گروه مهم ازترکیبرات طبیعری   گیاهی یک آفت کش های ( بر این است که3330ایزاک و همکاران )مهمترین آنها بوده است. اعتقاد 

برا توجره بره    نماینرد.   تاثیر منفی بر محیط از محصوالت کشاورزی محافظت می و دارا بودن حداقل هستندکه با اثرگذاری تدریجی

اینکه مواد ثانویه گیاهی نقش مهمی دربرهم کنش بین گیاه و حشره ایفا میکنند، بنرابراین برخری ترکیبرات اسرتخراه شرده از آنهرا       

لرذا   .(Serna and Correa,3330) میتوانند دارای خواص حشره کشی، هورمونی و فعالیت ضردتیذیه ای علیره حشررات باشرند    
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من آفت مینوز گوجه فرنگی و استفاده از عصاره های گیاهی)عصاره های شنبلیله، ختمی و دارمازو(  تحقیق حاضر با هدف کنترل ای

 های کم خطر انجام گردید. به عنوان آفتکش

 

 مواد و روش ها:

 33-30)خوراسگان( با رعایت شرایط گلخانه ای،  با دمای محیطی  انجام مراحل آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اصفهان

درصد صورت پدیرفت. پس از کاشت بذر گوجه فرنگی، همزمان با رشرد بوتره هرا بمنظرور تهیره       03درجه  سلسیوس و رطوبت 

سانتی متر قررار داده شرد و سرپس پرنج جفرت       13کلنی آفت ، چهار عدد گلدان در قفسی توری به ابعاد )طول، عرض و ارتفاع(  

وعصراره خشرک    %33ا گردید. سپس عصاره های مایع ختمی و دارمرازو برا غلظرت   پروانه مینوز گوجه فرنگی بالغ درون قفس ره

پی پی ام تهیه و سم ایندوکساکارب نیز با غلظت یک در هزار وآب  هم حجم سم و  033و  313، 11هریک در سه غلظت 3شنبلیله

تیمار و هر یک در سه تکرار انجام  33راین آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی دعصاره ها بعنوان تیمار شاهد آماده گردید. 

 شد.

 

 

 

 

 

                                                           
 دارویی باریج اسانس کاشان-تهیه شده از شرکت گیاهی-1
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 آزمایش مقدماتی تعیین دوره تخم گذاری مینوز گوجه فرنگی در شرایط گلخانه -1

سانتی متر تهیه و داخل هریک  13جهت تعیین دوره تخمریزی و میزان تخم گذاری در شرایط آزمایش،  سه قفس توری به ابعاد 

رها گردید. تخم های ( ز کلنی پروانه ها )اپس در هریک از قفس ها دو جفت حشره بالغ دو گلدان گوجه فرنگی گذاشته شد. س

 . گردداز بین برده میشدند تا تعداد تخم های گذاشته شده در هر روز دقیقا مشخص سپس گذاشته شده در هر روز، شمارش و 

 آزمایش بررسی تاثیر عصاره های گیاهی و سم در شرایط گلخانه-2

قفس توری  00متر برپا گردید و درون آن 0/30x 31/0x 33/3ین آزمایش یک محفظه توری بزرگ به ابعاد جهت اجرای ا

. رعایت این فاصله به منظور  حفظ انتی متر از یکدیگر قرار داده شدس 13سانتی متر و به فاصله  03و ارتفاع  33مخروطی به قطر 

هر کدام از قفس های کوچک، دو گلدان گوجه فرنگی که بوته های آنها در حریم تیمارها و دامنه پرواز حشرات بالغ بود. داخل 

شد. قبل از رها سازی حشرات بالغ و آلوده سازی بوته های گوجه فرنگی، اولین نوبت عصاره  گذاشتهمرحله میوه دهی بودند 

لغ داخل هریک از قفس ها رها پاشی و سمپاشی و آب پاشی )شاهد( روی بوته ها انجام شد. بعد از پاشش، یک جفت حشره  با

گردید. دو روز بعد از رها سازی حشرات بالغ، پس از شمارش تخم های گذاشته شده روی بوته ها بدون آسیب رساندن به آنها، و 

روز  33معدوم نمودن حشرات داخل قفس،  مرحله دوم  فقط عصاره پاشی صورت گرفت و پنج روز بعد از این مرحله سومین و 

مین مرحله عصاره پاشی انجام شد که در این زمان یعنی در مرحله چهارم عصاره پاشی، دومین مرحله سمپاشی هم انجام بعد، چهار

گردید. اجرای فقط دو نوبت سمپاشی جهت کاهش احتمال مقاومت آفت در برابر سم و همچنین تاثیرات سوء زیست محیطی آن 
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تخم های  ه تیمار ها، شمارش نهایی الروها و حشرات بالغ ظاهرشده ازانجام پذیرفت. هشت روز بعد از اعمال آخرین مرحل

 انجام شد. گذاشته شده روی بوته ها 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای  SASداده ها بر اساس روش تجزیه واریانس طرح بلوک کامل تصادفی با کمک نرم افزار 

 درصد احتمال استفاده گردید. 1در سطح  LSD(Lowestly Significant Different) تعیین مقایسه میانگین ها نیز از آزمون 

 نتایج

ها نشان داد که مدت زمان دوره تخمگذاری چهار الی پنج روز و   نتیجه آزمایش مقدماتی در مورد محل تخمگذاری و تعداد آن

در روزهای دوم  آنها با کاهش تدریجیعدد بود. تعداد تخم های گذاشته شده  303مجموع میانگین تعداد تخم های گذاشته شده 

 اری انجام نگردید.ن روز ششم تخمگذعدد بود و در پایا 1و  31، 31، 01تا پنجم به ترتیب  

 

 اثر عصاره ها و سم بر تعداد تخم های گذاشته شده 

داری کمتر از معنی ساعت پس از  رها سازی حشرات کامل به صورت  00ها ماریتهای گذاشته شده درتمام  تخم تعدادمیانگین 

مشاهده گردید. پس از  عدد تخم 31±3با  ندوکساکاربیا سمدر تیمار  عدادت کمترین .تخم بود 1/303±0/3تیمار شاهد با تعداد 

پی پی ام بدون اختالف معنی دار از یکدیگر  313و شنبلیله و ختمی در غلظت  1/03±0/1عصاره های گیاهی  دارمازو با تعدادآن 

 (.  3شکلتخم بیشترین تاثیر را داشتند ) 11/ 0±3/1و  0/10±0/1ا تعداد به ترتیب ب
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 اثر عصاره ها بر تعداد الرو داخل برگها

الرو باقیمانده اختالف معنی دار وجود  0/13±1/1و شاهد با تعداد  0/33±0/3عصاره ها و تیمار سم  با تعداد  تیمار بطور کلی بین

تعرداد  پس از تیمار سم بیشرترین اثرر کاهشری را روی     الرو باقیمانده 1/33±0/3پی پی ام با  313 داشت. عصاره دارمازو با غلظت

الرو باقیمانده بود. همچنرین عصراره  هرای     11 ±3/0پی پی ام  با  033مربوط به تیمار ختمی با غلظت الرو داشت و کمترین تاثیر 

اری از یکدیگر، بیشترین میزان الرو کشی را نسبت به سرایر تیمرار هرا    پی پی ام بدون اختالف آم 313دارمازو و شنبلیله در غلظت 

(. بطور کلی علی رغم  تفاوت هایی که در میزان مرگ و میر الرو ها در تیمار های مختلف وجود داشرت، برین   3 شکلدارا بودند )

پی پی ام از این نظر اخرتالف معنری    033و  11، دارمازو با 313و  11، ختمی با033و   313،  11تیمار های شنبلیله با غلظت های 

پی پی ام  تفراوت معنری دار    033و 313،  11دار آماری مشاهده نگردید. همچنین بین دو تیمار شنبلیله و دارمازو در هرسه غلظت 

برین تیمارهرای    پی پی ام نیز تیمار ختمی بدون اختالف معنی دار با دو تیمار شنبلیله و دارمازو بود و در 11دیده نشد و در غلظت 

 پی پی ام نیز اختالف معنی دار مشاهده نگردید. 313شنبلیله و دارمازو با غلظت 

 

برود،   %13نشان داد که میزان تبدیل تخم به الرو در هریک از تیمارهای عصاره، سم و شراهد در حردود    3و  3مقایسه نمودار های 

 ه تاثیر تیمارهای عصاره و سم نسبت داد.لذا چنین اسننباط می شود که نمیتوان خاصیت تخم کشی را ب
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 تاثیر  عصاره ها بر تعداد حشرات بالغ  آفت 

عدد 13 ±3/3مربوط به تیمار شاهد بار ها نشان داد که بیشترین تعداد نتایج مقایسه میانگین تعداد حشرات بالغ ظاهر شده در تیما

دون حشره بالغ بود. پس از آن به ترتیب در تیمار های عصاره حشره بالغ و کمترین تعداد متعلق به تیمار سم ایندوکساکارب ب

پی پی ام، کمترین تعداد  313هر یک با غلظت  0/3±3/3با  و ختمی 1±3/3حشره بالغ ، شنبلیله با  1/0±1/3 دارمازو با تعداد

بیشترین سایر تیمار ها،  بااختالف معنی دار  دارا بودنپی پی ام نیز ضمن  033حشرات بالغ شمارش شد. تیمار ختمی با غلظت 

  (. 0 شکل)به خود اختصاص دادپس از تیمار شاهد را عدد 30±3یعنی  تعداد حشره بالغ

 بحث

نشان داد که تیمارهای عصاره و سرم دارای خاصریت دورکننردگی بودنرد. هرچنرد        تعداد تخم های گذاشته شده مقایسه میانگین

عصراره   قابرل توجره  ( در مرورد دورکننردگی   3331، با آنچه که فرحنرا و همکراران )  میزان تاثیر این عصاره ها در پژوهش حاضر 

غلظت مواد شیمیایی موجود در محیط، تفاوت  داشت  ولی این امر را میتوان به اختالف ه در مورد شپشه آرد عنوان نمودند شنبلیل

 .(Bates,3333)نسبت داد نسبت ترکیبات تشکیل دهنده آنها، نوع حشره و گیاه میزبان

 

 %03و  %10، %13علی رغم دارا برودن   عصاره های مورد استفاده در این پژوهش یعنی ختمی، شنبلیله و دارمازو  هرچند بطور کلی

تراثیر کمترری از    علیه این آفرت رب کامقایسه با سم مصرفی ایندوکساپی پی ام، در  313با  غلظت  خاصیت الرو کشی پروانه توتا 

و علف (Allium sativum)عصاره گیاهی سیرمقایسه با میزان کشندگی برخی از عصاره های دیگر نظیر  خود نشان دادند ولی در

بره  ( Ruta graveolens) (، سرداب .Eucalyptus spp)( و روغن معطر گیاهران اکرالیپتوس  Cymbopogon citratusلیمو)
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در جایگاه مناسبی از قابل مالحظه بوده و ای اهمیت دار( 3330)نیهال و همکاران،  %30/13و  %33/13، %30/10، %13/11ترتیب با 

اثرر   روی آفرات دیگرر  ولری  مرگ و میر الرو آفت توتا را موجب شد  %10تیمار شنبلیله در  پژوهش حاضر  .این زمینه برخوردارند

 Culex)لنفراوی  فیالریاسریس پشره  ( اثرر آن را روی  3333است.  به عنوان مثرال، فالتراح )  از خود نشان داده  بیشتری الرو کشی

quinquefasciatus  )03% (میزان کشندگی  آن را در مورد  الرو پشره  3331و تیالک و همکاران )Aedes aegypti   فتری و  و

نمودند. اخرتالف میرزان کشرندگی ایرن عصراره در       گزارش Culex pipiens ، 333% ( روی الرو و شفیره پشه3330عبدالسالم )

مربوط به اختالف غلظت عصاره مورد آزمایش، متفاوت برودن  ( در این تحقیق را میتوان  %10آن )  مطالعات محققین فوق  با میزان

 نوع آفت و شرایط آزمایش دانست.

کشندگی الرو پروانه مینوز گوجه فرنگی ، عملکردی تقریبا برابر برا عصراره شرنبلیله از     %13در این تحقیق عصاره ختمی با 

بدسرت نیامرد ترا     آفتکشی عصاره مذکور گرزارش مسرتندی    علمی در خصوص سمیت و خاصیتخود نشان داد. در بررسی منابع 

خاصیت ضدمیکروبی و ضرد باکتریرایی عصراره آبری گرل       فقطو  بتوان مقایسه ای مستدل با نتایج پژوهش های دیگران ارایه نمود

از  ی عصاره  دارمازو میتروان بره اسرتفاده   با خاصیت الرو کش رابطهدر ( گزارش گردیده است.3331ختمی توسط بابو و همکاران )

( در مورد سوسک چهارنقطه ای حبوبات اشراره داشرت کره مروثر برودن عصراره هرای        3030این عصاره توسط پایدار و همکارن )

اتانولی، متانولی و آبی چهار نوع گال درخت بلوط )دارمازو( را بدون ذکر درصد کشندگی آنها گرزارش نمودنرد. همچنرین اشررف     

 (Anopheles stephensi(، تاثیر عصاره متانولی بلوط دارمازو را روی سنین مختلف الرو پشه آنوفرل)  3333ضی و ویژایان )عیو

عصراره   LC(13)غلظرت کشرندگی یرا    %13وتایید و بیان نمودند که این عصاره دارای خاصیت الروکشی روی آفت مرذکور بروده   
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در هر حال در تحقیق حاضر  برا توجره بره      داشته است.سن چهارم  الروروی را  پی پی ام بیشترین اثر 33/331دارمازو در غلظت 

  این کشندگی الرو پروانه توتا گردید. %03شرایط آزمایش، غلظت عصاره، نوع حالل و نوع آفت،  عصاره دارمازو موجب 

به خاصیت کشندگی حشرات بالغ توسرط  کاهش تعداد حشرات بالغ در آزمایشات انجام شده در مقایسه با تیمار شاهد را نمی توان 

که بیشترین تاثیر عصراره هرا در    اینگونه استنباط گردید عصاره ها نسبت داد. زیرا در بررسی نتایج و مراحل مختلف انجام آزمایش

 مرحله الروی آفت توتا بوده که در نهایت منجر به تقلیل کمی حشرات کامل گردید.

پی پی ام عصاره های  033و  11پی پی ام نسبت به دو غلظت  313اثیر حداکثری غلظت نکته قابل توجه در این تحقیق ت 

( مبنی بر این که به کارگیری 3333بکاررفته در کاهش جمعیت مینوزبرگ گوجه فرنگی بود که با یافته های سیدی و همکاران )

فضای بین مولکولی سم )عصاره(، اندازه قطرات و  غلظت باال الزاما به منزله ایجاد مرگ و میر بیشتر نبوده و مواردی از جمله

اینگونه استنباط قرارگرفتن پوشش سمی )عصاره( مناسب بر گیاه، در میزان اثربخشی آن موثر میباشد قابل توجیه است. بنا براین 

نتیجه میشود  رد، لذامیگردد که تعیین میزان دقیق و موثر غلظت عصاره ها نقش اساسی و تعیین کننده ای در اثر بخشی آن ها دا

برای تعیین موثرترین درجه غلظت عصاره های بررسی های بیشتر مینوز برگ گوجه فرنگی در صورت انجام کنترل بیشتر و موثرتر 

 دور از انتظار نخواهد بود.مناسب آنها،  گیاهی و بکارگیری حالل
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ساعت پس از  رها  00تمی، شنبلیله و دارمازو، سم و شاهد، درتیمار عصاره های خهای گذاشته شده  تعدادتخم(، میانگین 3شکل )

 سازی حشرات بالغ

  (LSD=30.33)دباشنیم LSDدرصد آزمون  1در سطح داریمعن اختالف فاقد، دارند مشترک حرف کی حداقلمیانگین هایی که 
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 شنبلیله،  دارمازو، سم و شاهد(، میانگین تعداد الرو باقی مانده در تیمار های عصاره های ختمی، 3شکل ) 

  (LSD=30.33)دباشنیم LSDدرصد آزمون  1در سطح داریمعن فاقداختالف، دارند مشترک حرف کی حداقل کهیی هامیانگین
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 سم و شاهددر تیمارهای عصاره ختمی، شنبلیله و دارمازو، تعداد حشرات بالغ شمارش شده میانگین (، 0شکل)

 دباشنیم LSDدرصد آزمون  1در سطح  داریمعن اختالف فاقد، دارند مشترک حرف کی حداقل کهی یهامیانگین

(LSD=30.33). 
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Abstract: 

 

Insecticidal effect of herbal extracts of Marshmallow, Fenugreek and 

Lusitanian oak compared with Indoxacarb pesticide against tomato leaf miner 

moth, Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) 

Tomato leaf miner moth, Tuta absoluta has always been known as the most destructive pest of 

Solanaceae family, especially tomatoes and it have had a lot annual losses to it. Therefore, 

continuous efforts have continued to control it.The aim of this study was to evaluate the 

effectiveness of hibiscus extracts of  Marshmallow, Fenugreek and Lusitanian oak in controlling 

this pest, in order to help people to find low-risk pesticides as non-chemical alternatives to 

common chemical pesticides. In this study, all phases of experiments was carried out in research 

greenhouse in an environment with a temperature of 02 Celsius degrees and humidity 02 to %24 

with 11 treatments and each in three replications in a randomized complete block design. 

Selective  extracts in concentrations of 051152, 222 ppm in four replications with two steps of 

Indoxacarb pesticide spraying at concentrations one per thousand and water as control treatment 

for 11 days was tested on tomatoes against this pest. Analysis of the data showed that extracts 

and pesticide treatments were significantly different from control. mean comparison of the adults 

pests appeared in treatments showed that the highest number was related to the control 

treatment(91 ± 111 adult pest) and the lowest number was related to Indoxacarb pesticide 

treatment (without adult pest). Marshmallow treatment with a concentration of 222 ppm, while 

there are also significant differences with other treatments, largest number of adult (1% ± 1) was 

counted after control. Then the minimum number of adults observed in plants treated with 

Lusitanian oak extract (%10 ± 219), Fenugreek (0 ± 110) and Marshmallow (112 ± 110) at a 

concentration of 152 ppm. Although Indoxacarb pesticide was used to measure mortality of 

tomato leaf miner, whit 1224 lethality of larvae had the greatest impact but the performance of 

Lusitanian oak, Fenugreek and Marshmallow extracts at a concentration of 152 ppm, with %24, 

02 % and 024 lethality respectively were also impressive. 

Keywords: Tomato leaf miner moth, plant extract, Marshmallow, Fenugreek, Lusitanian oak, 

Indoxacarb pesticide. 
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