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کیدهچ
یواناتحوهاانسانبرايخطربدونوطبیعتداردوستزیستیکشتآفتعنوانبهاستممکنداروییگیاهانعصاره

Saturejaشاملبومیداروییگیاهششاثرات،تحقیقایندرگیرند.قراراستفادهمورد sahendica Bornm. ،
Satureja khuzistanica Jamzad ،Scrophularia striata Boiss. ،Thymbra spicata L. ،Oliveria decumbens Vent. و

Vitex agnus-castus L.خیاربالکسفیدآفتترلکندرپرایداستامیسمو)Bemisia tabaci(هايپاسخبرخیو
کاهشسببرفتهبکاريهاعصارهتمامکهدادنشاننتایج.ارزیابی شدمزرعهشرایطدرخیارگیاهبیوشیمیاییولوژیکیفیزیو

Oliveria decumbensايبرآفتاینکنترلدرثیرأتبیشترین،آنهامیانازاماشدند.شاهدبهنسبتبالکسفیدجمعیت Vent.

ویکدرجهمیوهتعداددارمعنیافزایشسببppm1000وppm500يهاغلظتدرویژهبههاعصارهکاربردگردید.ثبت
کلسیممحتويوافزایشبرگپتاسیممحتوي،ppm1000تاppm250ازهاعصارهغلظتافزایشباشد.دودرجهمیوهتعداد

باعث)ppm1000(باالغلظتدرویژههبپرایداستامیسموهاعصارهکاربردکهدادنشاننتایجیافت.هشکامیوهسفتیو
رفتهبکاريهاعصارهتمام،یکلطوربهشد.اکسیدانیآنتيهاآنزیمفعالیتافزایشومیزبانگیاهدرمنفیاثراتبرخیایجاد

Oliveria decumbensعصارهویژهبه Vent.،گیاهبرمنفیاثراتبدونبالکسفیدآفتمؤثرکنترلسببپایینيهاغلظتدر
شدند.پرایداستامیکشحشرهبامقایسهدرمیزبان

.داروییگیاهان،خیارایالم،،اکسیدانیآنتیدي:کلهايواژه
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مقدمه
دهنـد میقرارحملهموردراخیاربوتهمتعدديآفات

Bemisia(بالـک فیدسهاآننیمهمترازیکیکه tabaci(
گرم،ینواحيهايزکاریجالمهمآفتحشرهنیا.باشدمی

ـ اخشـک ومعتدله يزکـار یجالمنـاطق ازیبرخـ ورانی
داردیاهیگشدهشناختهزبانیم500ازشیبکهاستیدن
)Yang et al., 2010.(

انهـدام باعـث متعـدد يهـا کشحشرههیرویبکاربرد
بـه مقاومـت ایجـاد وجدیدآفاتظهورطبیعی،دشمنان
آفـات اینازجملههابالکسفید.استشدههاکشحشره
کـاربرد درصـحیح مدیریتوجودعدمدلیلبهکههستند
حاضـر حالدراند.رسیدهطغیانیمرحلهبههاکشحشره
بـا مختلفـی هايترکیبازآفتاینشیمیاییکنترلبراي
وحشـرات رشديهاندهکنمیتنظمانندمتفاوتعملنحوه

وپایروتروئیديهايترکیبازجملهعصبیيهاکشحشره
,Idris(شـود میاستفادهایمیداکلوپرایدمثلجدیدنسبتاً

2012(.
گیـاهی هايبیماريوآفاتکنترلنوینهايروشاز

وموادازاستفاده،ارگانیکمحصوالتتولیدبرايیژهوبه
گیاهیسـت. ومیکروبیمنشأباسبزیاطبیعیهايترکیب

درگیاهـان طبیعیهايترکیباهمیتونقشمیانینادر
است.برجستهوبارزبسیارهابیماريوآفاتانواعکنترل

جدیـد يورافنازاستفادهباکشورهاازبسیاريروینااز
ازجملـــهییغیرشـــیمیاســـمومفرموالســـیونوتهیـــه

کنتـرل بـه بـادرت مگیـاهی أمنشوپایهباهايکشآفت
,Hasanzadeh(انـد  دهکرگیاهیمهمهايبیماريتلفیقی

ـ مخـازن ییدارواهانیگ).2005 ـ متابولازیغن يهـا تی
ـ مـؤثره منابعواقعدروهیثانو مـواد ازياریبسـ یاساس
يحاوآنهايهااندامازیبرخایکیکهباشندیمییدارو
خشـک نوز%1ازکمتـر کـه مادهنیا. استمؤثرهماده

بـر مـؤثر یـی داروخواصيدارادهد،یملیتشکرااهیگ
Shahnia(استزندهموجودات & Khaksar, در.)2012
گیاهاناینازبسیاريکشیآفتخاصیتگذشتهتحقیقات

بررسـی بـا )Sarailoo)2011است.شدهاثباتدارویی

میوهچریش،میوهعصارهشاملگیاهیعصارهچندریتأث
چـریش ودانهپنبهروغن،تلختونیزوهیم،آقطیبرگو
کـه کـرد گزارشپنبهبالکسفیدبرمختلفهاينسبتبا

آفـت جمعیـت کـاهش سـبب يمؤثرطوربهتیمارهاهمه
.شوندمی

لـزوم وشـده دادهشـرح مـوارد بـه توجهبابنابراین 
کنتـرل بـراي دسـترس دروجدیدهايترکیبازاستفاده

عصارهاثربررسیهدفباتحقیقاینها،بیماريوآفات
برخـی وپنبـه بالـک سـفید کنتـرل بـر دارویـی گیاهان

انجـام میزبانگیاهعنوانبهخیارفیزیولوژیکیهايپاسخ
.شد

هاروشومواد
ایـالم اسـتان بومیداروییگیاهششازشیآزمانیادر

ــامل ــرزهش ــهنديم Satureja(س sahendica،(مــرزه
ــتانی Satureja(خوزســ khuzistanica،(ــنه داريتشــ

)Scrophularia striata،(ــن ــاییآویش Thymbra(زوف

spicata،(کوهسـتان لعل)Oliveria decumbens(پـنج و
Vitex(انگشت agnus-castus(دراهانیگنیاشد.استفاده
ـ ااسـتان يهـا کـوه وارتفاعاتازکاملیگلدهمرحله المی
.شــدندخشــکهیســادرییشناســاازپــسويآورجمــع
بـا خـیس کـردن  روشبهگیاهیيهانمونهازگیريعصاره
بـا يجداسـاز بعدوبرقیهمزندستگاهتوسط%70اتانول
ازآلـی حاللجداسازيمنظوربه.شدانجامخألپمپکمک

RV05مدل(روتاريدستگاهاز،هاعصاره BASICساخت
گردید.استفاده)ژاپنکشورWERKE-IKAشرکت

صـورت بـه خیـار کاشـت زمـین، يسازآمادهازپس
سـفید آفـت بـا مزرعهتمامآنازبعدوانجام شدنشایی
درفاکتوریـل صـورت بهآزمایشاین.گردیدآلودهبالک
انجـام تکـرار سـه باتصادفیکامليهابلوكطرحقالب

آندرکـه رشـد ازايمرحلهبههابوتهاینکهازپس.شد
بـه ضروريبالکسفیدآفتکنترلبرايپاشیسمبهنیاز
منطقـه دررایجسموگیاهیيهاعصارهاز،رسیدمینظر

وppm250،ppm500غلظــتســهبــا)پرایــداســتامی(
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ppm1000نوبـت هـر درشـد. اسـتفاده شـاهد همراهبه
اعمـال ازبعـد روزسـه وقبـل روزیـک پاشـی، محلول

.دیگردثبتوشمارشبالکسفیدحشراتتعدادمارها،یت
بـراي ومیـر مرگدرصدبالکسفیدتلفاتتعدادبراساس

.شدبهمحاستیمارهر

میوهتعداد
برداشـت ازمرحلههردرصفتاینگیرياندازهبراي

يهـا میوهتعدادآزمایشپایاندرشد.ثبتهامیوهتعداد
بـراي آنهامیانگینومحاسبهکلدومدرجهواولدرجه

تـا 25قطـر بـا هـایی میـوه شد.گرفتهرنظدرتیمارهر
میـوه عنـوان بـه مترسانتی20تا12طولومترمیلی35

قطرباییهامیوههمچنینشدند.گرفتهنظردریکدرجه
عنـوان بـه باالبهمترمیلی25طولوباالبهمترمیلی35

شد.گرفتهنظردردودرجهمیوه

فرعیساقهتعداد
تیمـار تکـرار هـر ازبوتـه پـنج صفتنیاابییارزبراي

شـد انتخابهافیردانییماهانیگنیبازتصادفیصورتبه
شد.گیريمیانگینومحاسبهآنهافرعیيهاساقهتعدادو

بوتهطول
تـا طوقـه محـل ازهابوتهطولکشخطازاستفادهبا
شد.ثبتوگیرياندازهساقهنیبلندترنوك

میوهبافتسفتی
FTO(مـدل پنترومتردستگاهازاستفادهبافتصاین

کـار یـن ابرايشد.گیرياندازهایتالیا)کشورساخت11
وشـد زدهمیـوه دیوارهبریکسانفشاربادستگاهسوزن
شد.ثبتوگیرياندازهآنسفتیمیزان

برگبافتکلسیموپتاسیممحتوي
بـرگ، درموجودعناصرمحتوييریگاندازهمنظوربه

يجداسازومقطرآببااهیگهايبرگيشستشوازپس

يدمـا درآونداخـل درسـاعت 48مدتبه،هادمبرگ
ـ ازبعـد شـدند. دادهقـرار گـراد سانتیدرجه72 ابیآس

يبـرا شـد. انجـام ترهضمروشبهعصارههیته،هانمونه
ـ گپـودر گرمکیبهمنظورنیا ـ لیتـر میلـی 10اه،ی دیاس
ـ کیترین مـدت بـه هـا نمونـه شـد. افـزوده )%65(ظیغل

آبحمـام درگـراد سـانتی درجه65يدمادرساعت2
ـ هدیپراکسلیترمیلی6/2سپسگرفتند.قرارگرم دروژنی
سـرد ازپـس حاصلهايمحلول.شداضافهآنهابه20%

مقطـر آبباوشدهصاف42واتمنیصافکاغذباشدن،
سـازي آمـاده ازسپشدند.رساندهلیترمیلی50حجمبه

دســتگاهازاسـتفاده بــاپتاسـیم گیــريانـدازه ،هــانمونـه 
استفادهباکلسیمغلظتوCorning-405مدلفتومترفیلم

.شدانجامWarian-220مدلاتمیجذبیدستگاهاز

آنزیمیهايفعالیت
ـ درتـر بافـت گرمکیآنزیمیعصارهتهیهبراي کی

ــا ــیچونه ــويین ــی3محت ــرمیل ــافرلیت ــفاتب فس
ـ شـامل کـه 2/7pHبـا مـوالر یلیم50 ـ يدلنیات نیآم

ـ یمEDTA(1(دیاسـ کیتترااست ـ فنمـوالر، یل متـان لی
ـ ومـوالر میلـی PMSF(1(دیفلورلیسولفون ـ نیویپل لی

بـه حاصـل عصارهشد.دهییسابود،PVP(1%(دونیرولیپ
ازوg14000دردارخچالیوژیفیسانتردرقهیدق15مدت
گردید.استفادههامیآنزتیفعالسنجشيبرایرویولمحل

محاسـبه ازاسـتفاده بـا کاتاالزمیآنزتیفعالسنجش
Dhindsaروشباونانومتر240درH2O2جذبکاهش

درموجـود H2O2زانیمشد.انجام)Motowe)1981و
بیضـر ازاسـتفاده بـا قـه یدق2ازپـس واکنشمخلوط

ــ ــبه)=mMol-1cm-128/0ε(یخاموش ــدمحاس ــهش ک
مخلـوط باشد.یمکاتاالزمیآنزتیفعالزانیمدهندهنشان

ــافرلیتــریلــیم5/2شــاملواکــنش پتاســیم،فســفاتب
عصارهلیترمیکرو100وهیدروژنپراکسیدیترلیکروم50

بود.آنزیمی
لواکیگاازاستفادهبادازیپراکسمیآنزتیفعالسنجش

ـ راگاتتجـذب زانیميریگاندازهو ازشـده یلتشـک لواکی
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انجامنانومتر470درداز،یپراکستیفعالیجهدرنتلواکیگا
فسـفات بـافر لیتـر یلـی م5/2شاملواکنشمخلوط.شد

عصارهمیکرولیتر100وگایاکولیترلیکروم400پتاسیم،
دیاکسـ از(حاصـل اکولیتتراگاجذبزانیمبود.آنزیمی

واکـنش شـروع لحظهدرنانومتر470دراکول)یگاشدن
ـ ازپسویمیآنزعصارهکردناضافهازپس قـه یدقکی

درقهیدقکیدرجذبراتییتغازاستفادهباشد.خوانده
mMol-1cm-1(لواکیتتراگایخاموشبیضرنانومتر،470

5/25ε=(فرمــــولوA=εbc،اکولیــــتتراگامقــــدار
.شدمحاسبهشدهیلتشک

هادادهيآماروتحلیلهیتجز
میانگینمقایسهواریانس،تجزیهشامللیوتحلهیزتج

SASافـزار نرمازاستفادهباودانکنروشبه انجـام 9.1
Excelافـزار نـرم ازنمودارهـا رسمبراي وگردید 2010

شد.استفاده

نتایج
بالکسفیدبالغاتحشرومیرمرگدرصد

اصلیاثراتکهدادنشانهادادهواریانستجزیهنتایج
متقابـل اثرهمچنینوآماري%1سطحدرغلظتومارتی

ومیـر مـرگ درصـد بر%5آماريسطحدرغلظت×تیمار
میـانگین مقایسـه ).1(جـدول شددارمعنیبالغاتحشر
غلظـت افـزایش بـا کهدادنشانغلظت×تیمارکنشبرهم
.یافتافزایشبالغحشرهومیرمرگدرصدهاعصارههمه

ppm1000غلظـت درومیـر مـرگ باالترینکهيطوربه
ــاره ــموعص ــتامیس ــداس ــاهدهپرای ــد.مش ــانازش می
بیشـترین کوهسـتان لعـل عصـاره ،رفتهبکاريهاعصاره

کـه يطـور بـه .داشتبالکسفیدآفتکنترلدررایرتأث
درصـدي 60یـر وممرگباعثppm250غلظتدرحتی

وداريتشنهعصارهکوهستانلعلازپسشد.بالغحشره
داشـتند راتأثیر بیشترینآفتکنترلدرپرایداستامیسم

).1(شکل

حشره بالغ ریومپراید بر درصد مرگهاي مختلف عصاره گیاهان دارویی و سم استامیاثر غلظت-1شکل 
تحت شرایط مزرعه



داروییگیاهانعصارهریتأثتحتخیارفیزیولوژیکیخصوصیاتوآفتومیرمرگدرصدواریانستجزیهنتایج-1جدول
میانگین مربعات درجه 

آزادي پراکسیدازمنبع تغییرات کاتاالز کلسیم پتاسیم بافت میوهسفتی طول بوته فرعیتعداد ساقه 2درجه میوه 1میوه درجه ومیر حشرهدرصد مرگ
52/0 05/0 005/0 0008/0 02/0 96/29 76/0 40/5 28/2 115 2 بلوك

**73/36 **40/2 **159/0 **66/0 **87/17 *1214 ns67/1 **151 **110 **4481 7 تیمار
**97/16 **76/3 **582/0 **13/3 **79/91 ns937 ns26/1 **258 **243 **1567 2 غلظت
*08/3 **22/0 *031/0 **10/0 *32/6 ns244 ns48/0 **19 *21 *190 14 غلظت×تیمار

57/1 07/0 012/0 04/0 99/2 621 24/1 20/6 53/9 80 46 خطاي آزمایشی
51/14 92/20 04/11 81/9 48/11 59/16 24/15 16/6 71/11 04/17 - ضریب تغییرات

%5سطحدرداریمعن:*،%1سطحدردارمعنی:**
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میوهيهایژگیووخیاررشديپارامترهاي
اصلیاثراتکهدادنشانهادادهواریانستجزیهنتایج

%1سطحدر2و1درجهمیوهتعدادبرغلظتوتیمار
میوهتعدادبرغلظت×تیمارمتقابلاثرشد.دارمعنیآماري
%1سطحدر2درجهمیوهتعدادبرو%5سطحدر1درجه
اثراتمیانگینمقایسهنتایج).1(جدولشددارمعنیآماري
تعدادمواردبیشتردرغلظتافزایشباکهدادنشانمتقابل

بیشترینیافت.افزایش2درجهمیوهتعدادو1درجهمیوه

مرزهعصارهppm1000تیماردر1درجهمیوهتعداد
،همچنینشد.مشاهدهشاهدتیماردرآنکمترینوسهندي

عصارهppm1000تیماردر2درجهمیوهتعدادبیشترین
همچنینوسهنديمرزهوخوزستانیمرزهکوهستان،لعل

ppm500بهجالبآنچهشد.مشاهدهکوهستانلعلصارهع
خصوصبههاعصارهتمامکاربردکهاستاینرسدمینظر
افزایشسببppm1000وppm500يهاغلظتدر

).3و2هاي(شکلشدند2و1درجهمیوهتعداددارمعنی

در خیار کیتعداد میوه درجهپراید برهاي مختلف عصاره گیاهان دارویی و سم استامیاثر غلظت-2شکل
تحت آلودگی سفید بالک در شرایط مزرعه

پراید بر تعداد میوه درجه دو در خیارهاي مختلف عصاره گیاهان دارویی و سم استامیاثر غلظت-3شکل 
آلودگی سفید بالک در شرایط مزرعهتحت 



5709، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

ساقهتعدادکهدادنشانهادادهواریانستجزیهنتایج
قرارآزمایشیتیمارهايازیکهیچیرتأثتحتفرعی

(جدولدشدارمعنیبوتهطولبرتیماراصلیاثرنگرفت.
بوتهطولمورددرتیماراصلیاثراتمیانگینمقایسه).1

بوتهطولبرمتفاوتییرتأثمختلفيهاعصارهکهدادنشان

لعلعصارهکاربرددربوتهطولمیزانبیشتریندارند.خیار
زوفاییآویشنعصارهکاربرددرآنکمترینوکوهستان
ازیکیچهکهدادنشاننتایجهمچنینشد.مشاهده
طولکاهشیاوافزایشسببشاهدبهنسبتهاعصاره

).4شکل(نشدندبوته

پراید بر طول بوته خیار اثر ساده عصاره گیاهان دارویی و سم استامی-4شکل
لک در شرایط مزرعهتحت آلودگی سفید با

گیاهانعصارهازاستفادهکهدادنشانتحقیقایننتایج
برمثبتیریتأثبالک،سفیدآفتموفقکنترلبرعالوهدارویی
داشتند.میزبانگیاهعنوانبهخیارعملکردورشديصفات

میوهتعدادکهاستاینکندیمبیشتررانتایجایناهمیتآنچه
اینکاربرداثردر2درجهمیوهتعدادهویژبهو1درجه

البته بود.بیشترمراتببهپرایداستامیسمبهنسبتهاعصاره
خیاررويبرداروییگیاهاناینکاربردازگزارشیتاکنون

آللوپاتیخاصیتازاندکیبسیارشواهدواستنشدهتشرمن
است.موجودگیاهاناینعصاره

غذاییعناصردرصدومیوهبافتسفتی
اصلیاثراتکهدادنشانهادادهواریانستجزیهنتایج

صفاتبرغلظت×تیمارمتقابلاثرهمچنینوغلظتوتیمار
شددارمعنیکلسیموپتاسیمعناصردرصدومیوهبافتسفتی

آنغلظتوتیماریرتأثتحتمیوهبافتسفتی).1(جدول
ابتداسموعصارهظتغلافزایشباکهيطوربه،کردتغییر

سفتیکمترینیافت.کاهشبعدوافزایشمیوهبافتسفتی
آویشنروییداگیاهانعصارهppm1000غلظتدربافت

ازاستفادهینهمچنشد.مشاهدهخوزستانیمرزهوزوفایی
ppm500غلظتدرانگشتپنجوخوزستانیمرزهعصاره
اینکهندهرچشد،شاهدبهنسبتصفتاینافزایشسبب

).5(شکلنشددارمعنیآماريلحاظازافزایش
با افزایش غلظت عصاره بکار رفته و همچنین سم 

داري افزایش طور معنیپراید محتوي پتاسیم برگ بهاستامی
عصاره ppm1000یافت. باالترین میزان پتاسیم در کاربرد 

ppm250لعل کوهستان و کمترین آن در شاهد و کاربرد 
یرپراید تأثسم استامیبینین اها بدست آمد. درعصاره

کمتري در افزایش این صفت نسبت به عصاره گیاهان 
دارویی داشت. همچنین نتایج نشان داد که همه عصاره 

طور بهppm1000و ppm500گیاهان دارویی در غلظت 
داري سبب افزایش محتوي پتاسیم برگ نسبت به شاهد معنی

).6شدند (شکل



...ارزیابی صفات فیزیولوژیک و عملکرد710

پراید بر سفتی بافت میوه خیارهاي مختلف عصاره گیاهان دارویی و سم استامیاثر غلظت-5لشک
بالک در شرایط مزرعهتحت آلودگی سفید 

پراید بر محتواي پتاسیم در خیار هاي مختلف عصاره گیاهان دارویی و سم استامیاثر غلظت-6شکل
تحت آلودگی سفید بالک در شرایط مزرعه

میزانعصارهغلظتافزایشباپتاسیم،نتایجبعکس
برگکلسیمکمترینکهيطوربه.یافتکاهشبرگکلسیم

پرایداستامیسمهمچنینوهاعصارهppm1000کاربرددر
داروییگیاهعصارهيهاغلظتازیکیچهالبته شد.مشاهده

کلسیممیزانتغییرسببشاهدبهنسبتکوهستانلعل

ppm1000غلظتتنهاکهدادنشاننتایجنهمچنینشدند.
سمهمچنینوکوهستان)لعلعصارهازیرغبه(هاعصاره
شاهدبهنسبتصفتایندارمعنیکاهشسببپرایداستامی

).7(شکلشدند
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پراید بر محتواي کلسیم برگ در خیار هاي مختلف عصاره گیاهان دارویی و سم استامیاثر غلظت-7شکل
رعهآلودگی سفید بالک در شرایط مزتحت 

دانیاکسیآنتيهاآنزیم
اصلیاثراتکهدادنشانهادادهواریانستجزیهنتایج

سطحدرپراکسیدازوکاتاالزيهاآنزیمبرغلظتوتیمار
برغلظت×تیمارمتقابلاثرهمچنینشد.دارمعنیآماري1%

درپراکسیدازآنزیمبروآماري%1سطحدرکاتاالزآنزیم
.)1(جدولشددارمعنیآماري%5سطح

مختلفيهاغلظتیرتأثتحتکاتاالزاکسیدانیآنتآنزیم
غلظتافزایشباگرفت.قرارپرایداستامیسموعصاره
یافتافزایشآنزیماینمیزانپرایداستامیسموهاعصاره

نداشت.تیمارهاکلیهدریکسانیروندافزایشاینولی
عصارهppm1000کاربرددرکاتاالزآنزیممیزاناالترینب

کاربرددرآنکمترینوپرایداستامیسموسهنديمرزه
ppm250وppm500کوهستانلعلداروییگیاهعصاره

عصارهوپرایداستامیسمترتیببهبینینادرآمد.دستب
بیشترینخوزستانیمرزهوسهنديمرزهداروییگیاهان

لعلعصارههمچنینداشتند.صفتاینافزایشدررایرتأث
اینافزایشدررایرتأثکمترینزوفاییآویشنوکوهستان

).8(شکلداشتندشاهدبهنسبتصفت

پراید محتواي کاتاالز در خیار هاي مختلف عصاره گیاهان دارویی و سم استامیاثر غلظت-8شکل
مزرعهتحت آلودگی سفید بالک در شرایط
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سمهمچنینوعصارهمختلفيهاغلظتیرتأث
تحتخیارهايبرگپراکسیدازمحتويبرپرایداستامی
کهطورهمانست.اآمده9شکلدربالکسفیدآلودگی
داشتند.صفتاینبرمتفاوتییرتأثتیمارهااستمشخص
سمامپیپی1000کاربرددرپراکسیدازمیزانباالترین
کاربرددرپراکسیدازمیزانکمترینآمد.دستبیدپرااستامی

درشد.مشاهدهکوهستانلعلعصارهامپیپی500و250

افزایشدررایرتأثبیشترینسهنديمرزهعصارهبینینا
آنغلظتسههرکاربرددرکهيطوربه،داشتصفتاین

ایننتایجهمچنینآمد.دستبپراکسیدازمیزانباالترین
وکوهستانلعلداروییگیاهانعصارهکهدادشاننصفت

هايبرگپراکسیدازآنزیمافزایشبراندکییرتأثانگشتپنج
).9(شکلداشتندخیار

پراید بر محتواي پراکسیداز در خیار هاي مختلف عصاره گیاهان دارویی و سم استامیاثر غلظت-9شکل
آلودگی سفید بالک در شرایط مزرعهتحت 

بحث
بالکسفیدبالغاتحشرومیرمرگدرصد
)2004(همکارانوAslanمطالعاتبانتایجاین
داروییگیاهانعصارهکهدادندنشاننانآ.شتدامطابقت

آفتکشتنسببيمؤثرطوربهریحانوآویشنباغی،مرزه
.شودمیبالکسفیدبالغ

YadavوMendhulkar)2015(عصارهکهکردندگزارش
.Cآبی guianensisسفید بالکآفتکنترلبرمتوسطییرتأث

داروییگیاهاناینعصارهکاربردازگزارشیتاکنونالبته دارد.
اثراتازهاییگزارشولیاست.نشدهمنتشرآفتاینکنترلبر

اینکنترلبرمعطروداروییگیاهاناسانسوعصارهسمی
Batish(استموجودآفت et al., Yang؛ 2008 et al.,

سازوکاردارد.همخوانیتحقیقایننتایجباکه)2010

اثردراستممکنداروییگیاهاناسانسوعصارهکشیآفت
ويگذارتخمازکنندگیممانعت،ايیهتغذضدی،سمخاصیت

,Isman(باشدحشراتیدمثلتولوباروريیمحدودکنندگ

هستند.مونوترپنچندزاترکیبیگیاهیسموممعموالً).2006
یرتأثدهندهنشانآفاتبرخییهعلبرمواداینسریعفعالیت
دادهنشانمواداینثیرأتمحلرويمطالعه.باشدمیآنهاعصبی
رااسترازکولیناستیلآنزیمفعالیتهامونوترپنکهاست

,Rajendran(دهندمیقراریرتأثتحتاصلیمحلعنوانبه

براستموجودنعناعخانوادهگیاهاندرکهونلینال).2001
استیلآنزیميرهاسازوهایونانتقالعصبی،سیستمروي
,Trumble(داردیرتأثاسترازکولین متعددهايگزارش).2002
آنزیمبازدارندگیطریقازتاًعمدمواداینکهدهدمینشان
شوند.میحشرهمرگباعثاسترازکولیناستیل
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میوهيهایژگیووخیاررشديترهايپارام
Bagheri وArjomand)2011(کهکردندگزارش

ورشدبرمنفییرتأثکرمانیآویشنداروییگیاهعصاره
شدهگزارشهمچنیندارد.کوهیبادامیزنجوانهپارامترهاي

دررشدازبازدارندهیرتأثخوزستانیمرزهعصارهکهاست
وEghbaliدارد.شاهیوقاصدكخروس،تاجگیاهان

اندامعصارهآللوپاتیکیرتأثآزمایشیدر)2007(همکاران
لوبیاوماشچاودار،گندم،رشدبررازعفرانبنهوهوایی
گیاهانبرزعفرانبنهعصارهکهدریافتندودهکربررسی
هايبرگعصارهولیمنفی،آللوپاتیاثرمطالعهموردزراعی
شیمیاییمادهآیااینکه.داردکنندگییکتحراثرزعفران

آنازغلظتیبهشودمیرشدتحریکیابازدارندگیباعث
ارثیحساسیتبههمچنینورسدمیگیرندهگیاهبهکهماده
رامطلباینیخوببهتحقیقایننتایجدارد.بستگیگیاه

ایندرخیارگیاه کهداشتتوجهبایدبنابراین کرد.ییدتأ
ممکنوبودندبالکسفیدآفتباآلودگیتحتآزمایش

کنترلبایرمستقیمغصورتبهداروییگیاهانعصارهاست
بهبودورشدحفظسببآفتاینخسارتکاهشوآفت

وبهترراآفتکهییهاعصارهزیراباشند.شدهگیاهعملکرد
سببداري)تشنهوکوهستان(لعلبردندبینازبیشتر

.شدندبیشتري2و1درجهیوهمتعدادافزایش

غذاییعناصردرصدومیوهبافتسفتی
در،آنشدننرمازجلوگیريومیوهبافتسفتیحفظ
بخصوصسلولیدیوارهمواد.داردنقشمیوهکیفیتافزایش
،شدههیتجزمیوهرسیدنهنگامدرپکتینیهايترکیب

Valverde(یابدمیکاهشمیوهسفتیبنابراین et al.,

بااليغلظتکهدادنشاننیزتحقیقایننتایج).2006
امراینکهشدخیارمیوهبافتسفتیکاهشسببعصاره
ولیباشدمیسلولحیاتیهايفعالیتافزایشازناشی

میوهسفتیحفظباعث)ppm500(ترنییپايهاغلظت
Asgariنتایجباکهشوندمی Marjanlu2009(همکارانو(

فرنگیتوتيهامیوهکهکردندگزارشانآندارد.انیهمخو
شاهديهامیوهازباالتريسفتیریحاناسانسباشدهتیمار

امراینشدند.سفتیکاهشباعثباالغلظتدروداشتند
شیمیاییاجزايبینمتقابلاثربهوبودهآنزیمیموضوعیک
دیوارهشدننرمبامرتبطيهاآنزیموعصارهدهندهلیتشک

استمربوطاسترازمتیلپکتینوسلوالزآنزیممثلسلولی
)Tzortzakis, 2007.(

جذببرداروییگیاهانآللوپاتیاثراتازهاییگزارش
کهباشدمیموجودمختلفگیاهاندرغذاییعناصر

مثالعنوانبهدارد.همخوانیتحقیقایننتایجبا
Mohammaddoustکهدادندنشان)2014(همکارانو

گیاهرويبروحشیکنگرووحشیخردلعصارهازاستفاده
غلظتافزایشوفسفرغلظتکاهشسببکلزازراعی
کهدادنشان)Imran)2014همچنین.شودمیآندرپتاسیم
افزایشسببيدارمعنیطوربهاسپندداروییگیاهعصاره
جووگندمگیاهدودرکلسیمغلظتکاهشوپتاسیمغلظت

نظربهبنابراین دارد.مطابقتتحقیقایننتایجباکهشودمی
صورتبهداروییگیاهانعصارهازاستفادهکهرسدمی

یرتأثگیاهدرغذاییعناصرجذبتغییربایرمستقیمغ
دارد.گیاهنموورشدمیزانبريدارمعنی

دانیاکسیآنتيهاآنزیم
گیاهاناسانسورهعصایرتأثگذشتهمطالعاتدر
گرفتهقرارمطالعهمورداکسیدانییآنتفعالیتبرمختلف
کهکردندگزارش)2011(همکارانوOmidpanahاست.

بريدارمعنیومثبتیرتأثمورخوشداروییگیاهاسانس
پراکسیدازوکاتاالزاکسیدانیآنتيهاآنزیمفعالیتافزایش

واسانسدرکهمواديستاشدهگزارشدارد.کلزاگیاهدر
سبباستممکناستموجودداروییگیاهانعصاره
زیراشود.گیاهاندراکسیدانیآنتيهاآنزیمفعالیتافزایش
خاصیتخودثانویههايمتابولیتاینازبسیاري

Singh(دارنداکسیدانییآنت et al., اینعصاره).2006
سیستمشدنالفعسببفعالهايترکیبداشتنباگیاهان
شوند.میآناکسیدانییآنتيهاآنزیمافزایشوگیاهدفاعی

وپراکسیدازوکاتاالزمانندییهاآنزیمفعالیتحالتایندر
سیستمعنوانبهویافتهیشافزااکسیداتیويهاآنزیمسایر
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آنزیمیهايسیستمافزایشکنند.میعملگیاهدفاعی
کنندهیانباکسیداتیو،ايهتنششرایطدرکنندهجاروب

دفاعیسازوکارعنوانبهآنهاعملکردوهاسیستماینالقاي
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Abstract
Plant-derived extracts and essential oils may function as environmentally friendly non-

persistent bio-pesticides that are safe for humans as well as other animals. In this study, we
investigated the effects of six endemic plant extracts as well as commercial insecticides against
Bemisia tabaci and some physiological responses in cucumber as the host plant at field
conditions. The plant extracts and Stamipride as chemical pesticide were sprayed on the plants
at 250, 500 and 1000 ppm concentrations. All extracts led to the reduced number of adults as
compared with control, among which the greatest impact on the control of this pest was
recorded for the extract of Oliveria decombens. Application of all extracts especially at
concentrations of 500 and 1000 ppm significantly increased the number of first and second
grade fruits. The content of potassium significantly increased and the content of calcium
decreased by increasing the concentration of extracts from 250 to 1000 ppm. Results showed
that application of extracts and pesticide, especially at high concentrations, imposed negative
effects on plant and significantly increased the antioxidant activity in cucumber leaves. In
general, all extracts used, especially the extract of Oliveria decombens at a low concentration
(250 ppm) was extremely efficient in controlling the adult population of Bemisia tabaci without
adverse effects on host plants compared with the commercial insecticide.
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