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 کیدهچ

باشید  بیا جهجیه بیه ا یرات سیها اسیتفاد  از        ای در جهان میی یکی از مهمترین آفات گلخانه Bemisia tabaci (Gennadius)سفید بالک پنبه 
ی صیبر  جر برای این آفت ضروری است  در این جحقیق ا ر آفت کش آبامکتین و سیه صایار   های کنترل ایمنکش، بررسی و جحقیق در مهرد روشآفت
 .Ricinus communis Lو کرچییک   Sophora alopecuroides L. (Fabaceae)، جلخییه بیییانAloe vera (L.) (Liliacea)زرد 

(Euphorbiaceae)   هیای زیسیتی سیفید    با منشاا پسته و کهد گاوی روی مرگ و میر مراحل پیش از بلهغ و فراسینهه  کمپهستورمینهع ۲به همرا
ی جیمیار  ورا و شیفیرگی بیه وسییله   ی جیمار آلهئهی جیمار آبامکتین، پهرگی به وسیلهج، بیشترین جلفات جخم به وسیلهبالک پنبه بررسی شد  بر اساس نتای

 یر هر صاار  و آفت کش آبامکتین مه ر بهد و میزان جلفات جیمارها در بستر کشت حاوی کهکب پسته أجلخه بیان ایهاد شد  نهع بستر کشت گیا  نیز در ج
ر دار بهد  بهای زیستی سفید بالک در مقایسه با شاهد معنی( روی پارامتر25LCهای زیرکشندگی ) یر غلظتان داد که جأهمچنین نتایج نشبیشترین بهد  

ز سیایر  بهد  و ا رات متقابل این صاار  با بستر کهدی کهکب پسیته ا   رجرؤها روی آفت مدر مقایسه با سایر صاار  آلهئه ورااساس این نتایج صاار  گیا  
های میدیریت کنتیرل آفیات    های کنترل این آفت در برنامهیکی از روشبه صنهان  این صاار  و بستر را جهانو میجیمارها در کنترل این آفت کاراجر بهد 

 محسهب نمهد 
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  4 3 2 1 مقدمه

ای از جملیه  ت سیبزی و صییفی گلخانیه   کشی های اخییر  در سال
ی زیادی پییدا کیرد  اسیت    فرنگی در نقاط مختلف جهان جهسعهگهجه

 Bemisia tabaci (Gennadius) سییفید بالییک پنبییه   .(۵۱)

(Hemiptera: Aleyrodidae)  جییرین آفییات کشییاورزی در از مهییم
و  ها با مکیدن شیر  گییاهی (  سفید بالک۲۱شهد )جهان محسهب می

(، مهجیب  ۱۵ن بیردن کلروفییل و نشاسیته )خسیارت مسیتقیم( )     از بی
(  صالو  بر خسارت ۵۸شهند )درصدی محاهل می ۵۲۲جا  ۲۲کاهش 

ویروس بیماریزای گییاهی   ۵۵۲مستقیم، این حشرات با انتقال بیش از 
های فهماژین اسیت، باصی    ( و جهلید صسلک که محل جهمع قارچ۷۸)

هیا  (  کنتیرل سیفید بالیک   ۷۸) شیهند خسارت غیر مستقیم در گیا  می
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ی استفاد  از سمهم شیمیایی استهار است، امیا بیه دلییل    صمدجا بر پایه
ا رات سها سیمهم   ( و۲۲ها )کشمقاوم شدن این حشر  نسبت به آفت

شیمیایی روی مهجهدات غیر هدف، ناگزیر جمامی جهجهات بیه سیمت   
سیفیدبالک  جر برای کنترل آفات من جملیه  های ایمناستفاد  از روش

(  جحقیقات اخیر نشان داد  است کیه میدیریت   ۸۵معطهف شد  است )
ؤ ر واقع ها مجهاند درکنترل آفات و بیماریخاک و استفاد  از کهدها می

(، ۸بر اسیاس جحقیقیات آلتییری و همکیاران )     ( ۱4 و 4۸، ۸، ۸شهد )
هیا  جهانایی گیا  میزبان بیرای مقاومیت و ییا جحمیل آفیات و بیمیاری      

جر از آن بیهلهژی خاک به خاهصیات فیزیکی، شیمیایی و مهم بستگی
هیای  هایی که از نظر مهاد آلیی و جنیهع زیسیتی ارگانیسیم    دارد  خاک

هیا  مهجهد در خاک، غنی باشند جهان گیا  را در برابیر آفیات و بیمیاری   
دهند  به صبارت دیگر ارجقیاا سیالمت گییا  بیا اسیتفاد  از      افزایش می

جهاند در مدیریت آفیات نقیش داشیته    نیز می ۸یستییا ز ۱کهدهای آلی
جهاند روی حساسیت (  در واقع صملیات حاصلخیزی خاک می۱۲باشد )

فیزیهلهژیکی گیا  )ایهاد مقاومت در برابر حمله آفیت و پیریرش گییا     

                                                           
5  - Organic 
6  - Biofertilizer 
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گیرار  أ یرای خاص از گیا  خیهاران( در برابرحشیرات آفیت ج   برای گهنه
اند کیه گیاهیانی کیه بیه بسیتر      داد (  مطالعات زیادی نشان ۲۵باشد )

کشت آنها مقداری کهد ارگانیک اضافه شد  اسیت در مقایسیه بیا آن    
دسته از گیاهانی که کهد شیمیایی در بستر کشت خهد دریافت کردنید  

(  محققیین  ۲هیا داشیتند )  مقاومت بیاتجری در برابیر آفیت و بیمیاری    
زایش رشید و  کمپهست صیالو  بیر، افی   اند که ورمیمختلفی نشان داد 

( منهر به بات رفتن مقاومت گیا  در برابر آفات و ۵۷ و ۲) صملکرد گیا 
کمپهست یک فراینید جهزییه   ورمی ( ۸۵ و ۱۱، ۵۵) شهدها میبیماری

بیهلهژیک و پایدار مهاد آلی )از قبیل بقایای مهاد غیرایی، کیهد دامیی،    
ای خاکی و همهاد زائد کاغری و بقایای گیاهی( با فعالیت مشترک کرم

ای که کمپهست کرمی خهاند  فراورد (  ۸۲باشد )ها میمیکروارگانیسم
جنظیم شید  و سرشیار از    pHشهد، از لحاظ کیفی یک ماد  آلی با می

مهاد هیهمیک و صناصر غرایی قابل جیرب بیرای گییا  بیهد  و دارای     
باشید  های مختلف میی های محرک رشد و آنزیمانهاع صناصر، ههرمهن

کمپهست با منشیاا زبالیه   گزارش شد  است که استفاد  از ورمی ( ۸۷)
های جار صنکبهجی، شیته  داری جمعیت سخت بالپهشان، کنهبطهر معنی
ها را روی محاهتجی از قبیل کلیم، فلفیل و خییار کیاهش     و شپشک

(  همچنین جحقیقات دیگری نشیان دادنید کیه    ۸۲ و ۲۵، ۵۵دهد )می
بیهز در گییا  کلیم   زنهز و آنتیمت آنتیکمپهست باص  ایهاد مقاوورمی

کمپهست جعیداد جخیم   که درگیاهان جیمار شد  با ورمیشهد، بطهریمی
Helicoverpa zea (Boddie) (Lep.: Noctuidae)  و وزن مراحل
داری نشیان داد  قبل از بلهغ آن، نسبت به گیاهان شاهد کاهش معنیی 

(۲۲  ) 
رات، اسیتفاد  از  هیای ایمین در کنتیرل حشی    یکی دیگیر از روش 

هیای طبیعیی بیا منشیا گییاهی اسیت  امیروز  اسیتفاد  از         کشحشر 
های گیاهی برای کنترل آفات گسترش زیادی پیدا کرد  اسیت،  صاار 

چرا که این محاهتت طبیعی در مقایسه با سمهم شیمیایی بیه صلیت   
(  4۲باشیند ) جر میی جهزیه به مهاد غیر سمی، برای محیط زیست ایمن

( ۸۱ای )(، ضید جذرییه  ۱۸ت این گیاهان، حاوی میهاد سیمی )  در حقیق
گراری و جنظیم کنند  ی جخم(، ممانعت کنند 4ی رشد )محدود کنند 

 یری أهای گیاهی مختلف بیا جی  گهنه باشند ( می۱۸مثل حشرات )جهلید
گرارنید باصی  جذیییر در    که روی بیهلهژی و فیزیهلیهژی حشیرات میی   

(  لییرا اسییتفاد  از ۸۲ و ۷۲، ۲۷،۵۵ ،۵4شییهند )جمعیییت حشییرات مییی
جهاند نقش بسزایی در کنترل آفات داشته باشید   های گیاهی میصاار 

کمپهست سبب افزایش کارایی هر یک از این جلفیق این روش با ورمی
هدف از انهام ایین جحقییق بررسیی     های کنترل خهاهد شد  لراروش

باشید، بیر ایین    میی   یر این جلفیق، در کنترل آفت سفید بالیک پنبیه  جأ
ورا بیه همیرا    هیای جلخیه بییان، کرچیک و آلهئیه     اساس، ا ر صایار  

کمپهست با دو منشا پسیته و کیهد گیاوی روی مراحیل مختلیف      ورمی
 زیستی سفید بالک پنبه بررسی شد  

 

 هامواد و روش

 کمپوست و بستر کشت گیاهان میزبانورمی

شیکی مرکیز   پزدر بخش گیا  ۵۷۲۷-۲۱های این جحقیق در سال
جحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اسیتان کرمیان انهیام شید  بسیتر      

کمپهست های آلی از پایه ورمیمکملکشت آماد  با نام جهاری باگا و 
از های جهاری کهکب پسته وکهکب کهد گیاوی  جرکیب با نام ۲شامل 

شرکت دشت سبز آجیه، پارک صلیم و فنیاوری دانشیگا  جهیران جهییه      
نشیان داد  شید     ۵یمیایی این جرکیبیات در جیدول   گردید  خهاص ش

 است  

 
 عناصر شیمایی موجود در بستر آماده کشت باگا، کوکب پسته و کوکب گاوی -1جدول 

Table 1- Nutritional composition and chemical properties of vermicomposts and a sterile plant growth media without 

fertilization (BAGA) 
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65.75 1.06 33.31 20.61 37.6 404 997 5329 1972 445 21.1 22.3 698 6.5 
باگا 

(BAGA) 

35.11 4.96 17 15.6 160 1070 3520 22340 7110 1320 4.6 22.8 432 9.1 
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 پرورش گیاه و حشره

 اچ سیی  رقیم   Solanum lycopersicumبیرر گهجیه فرنگیی    

 ۲۲و ارجفیاع   ۵۱قطیر   های پالستیکی محتهی باگا بادر گلدان ۵التف
ها درون گلخانه و در شرایط دمیایی  متر کاشته شدند  این گلدانسانتی

درصید و نیهر محییط     ۷۱±۱درجه سلسیهس، رطهبت نسیبی   ۲۱ ۷±
داری شدند  پس از رشد گیاهان حشرات کامل سفید بالک پنبیه از  نگه

دانشگا  ولی صار رفسینهان   شناسیکلنی مهجهد در آزمایشگا  حشر 
های گهجه فرنگی داخیل  آوری شدند و روی نشاا( جمع۵۷۵۲)از سال 

 های جهری حاوی گیا  رهاسازی شدند  قفس

 

 گیریهای گیاهی و عصارهتهیه نمونه

های گیاهی مهرد استفاد  در این پژوهش صبارت بهدنید از  -نمهنه
وراکه بیا  برگ آلهئه برگ، ساقه و گل جلخه بیان، برگ و برر کرچک و

کشی انتخیاب  جهجه به بررسی منابع مختلف مبنی بر داشتن ا ر حشر 
شرقی  ۱۸ʹ◦۵۲۵۷ʺ(  گیا  جلخه بیان از کرمان )۸۷ و ۸۱، ۵۲، ۲شدند )

ورا از جیرفیییت شیییمالی( و گیاهیییان کرچیییک و آلهئیییه  ۷۲◦۸ʹ۵ʺو 
شییمالی( واقییع در اسییتان کرمییان  ۲۵◦۷۷ʹ۱۸ʺشییرقی و  ۱۸◦44ʹ۲۲ʺ)

 ری شدند  آوجمع

با آب مقطر شست و شه داد  شیدند و دور از جیابش نیهر     هانمهنه
نمهنه گیا  خشک شید  بیا    ،گیریصاار  برایخهرشید خشک گردید  

درجه سلسیهس نگهیداری   4آسیاب برقی پهدر و در یخچال در دمای 
گیرم   ۱۲گیری به روش خیساندن انهام شد  در این روش صاار شد  

 4۵لیتر اجانهل خیساند  شد  و به میدت  میلی ۷۲۲در از گیا  پهدر شد  
ساصت روی شیکر در دمای اجاق قرار داد  شد، بعد از طی شدن زمیان  

 خالا در جقطیر دستگا  ها از کاغر صافی رد شد و جهسطمرکهر صاار 
 4۲در دمای    ۷۲۲RPM مدل اروند گستران آزماساخت شرکت  دوار

ر در دقیقه جذلیظ شید  میایع غلییظ    دو ۵۲۲گراد و سرصت درجه سانتی
های ساصت پهن شد و در مکان جاریک قرار ی حاصل روی شیشهشد 

داد  شد جا کامال حالل آن خارج و خشک شید و صایار  بیه صیهرت     
هیای  پهدر یا خمیر به دست آمد  پهدر یا خمیر حاصل شید  در شیشیه  

هی دار جیر  رنگ داخل یخچال نگهداری و مشخاات نمهنه گییا درب
 ( 4۵گیری روی آن درج گردید )به همرا  جاریخ صاار 

 

 کشآفت

، که در (۵/۵% شرکت سینهنتا، ورجیمک،از حشر  کش آبامکتین )
بزی، سی ایران جهسط سازمان حفظ نباجات برای کنتیرل برخیی آفیات    

به صنهان جیمار کنتیرل   ،ستاجالیزی، پنبه و درختان میه  جهصیه شد 
  .مثبت استفاد  شد

                                                           
1- CH-falat 

 

 ی گیاهی کش و عصارهیین غلظت آفتتع

آبیامکتین   کیش آفیت  وگیاهی های مختلفی از صاار های غلظت
بالک پنبه در سه جکرار آزمایش شد  در ایین  روی حشرات کامل سفید

 ۱و قطیر دهانیه    ۵۲بیار مایرف بیا ارجفیاع     های یکآزمایش از لیهان
 ۷ای لیهانی در هگلداناستفاد  شد  به صنهان واحد آزمایشی متر سانتی

باگیا  ٪۸۲باگیا، گیرو  دوم  بیا    ٪۵۲۲گرو  قرار گرفتند، گیرو  اول بیا   
کهکیب گیاوی پیر    ٪۷۲باگا و ٪۸۲کهکب پسته و گرو  سهم با  ٪۷۲و

درصید از روی نتیایج    ۷۲کمپهست به میزان شدند  اضافه کردن ورمی
( بدسیت  ۷( و احمیدی و همکیاران )  ۸۷جحقیقات رزمهه و همکاران )

 در انییه   ۱برگیی گهجیه فرنگیی بیه میدت       4-۲ شاهایآمد  سپس ن
قیرار   ۲وریهیا بیا روش غهطیه   و صاار  کشآفت های مختلفغلظت

ای بیه انیداز    ها، طلق شیشیه و بعد از خشک شدن برگ (۷۸)گرفتند 
قطر دهانه گلدان که در انتها با جهری پهشید  شد  بهد روی هر گلدان 

سین  حشیر  کامیل هیم   ۲۲جعداد   به منظهر قفس گلدانی قرار داد  شد
 قفیس  داخلساصت از صمرشان گرشته بهد  ۲4بالک که کمتر از سفید

 ۲۱±۲ها درون اجاقک رشد با دمای جمامی گلدان گلدانی قرار داد  شد 
ساصت  ۵۸درصد و دور  نهری  ۱۱±۱گراد، رطهبت نسبی درجه سانتی
 ۸۲ت بعید از گرشی  ساصت جیاریکی انتقیال داد  شیدند      ۵روشنایی و 

مرگ و میر محاسبه درصد  و حشرات جلف شد  شمارش شدند ،ساصت
  ( ۵) گردید اصالح ۷بر طبق فرمهل ابهت  شد

A  وE هیا،  جیرین غلظیت  جرین و پیایین به جرجیب باتB ،C  وD 
مقیدار  ابیت بیرای جمیام      aها هسیتند  همچنیین   های بین آنغلظت
سیه  کشیی  ا یر حشیر    باشید  ها میبرابر با جعداد غلظت nها و غلظت

دسیت آمید  از   در پنج غلظت بیه  آفت کش آبامکتینو  صاار  گیاهی
بالیک پنبیه   سین سیفید  های مقدماجی روی حشرات کامل هیم آزمایش

کیش  های اصلی در بستر کشت باگا بیرای حشیر   آزمایش بررسی شد 
و  ۲۲۲۷۵/۲، ۲۲۲۲4/۲، ۲۲۲۵۲/۲، ۲۲۲۵4/۲غلظیت )  ۱آبامکتین در 

، ۱۲۲/۵۱، ۲۵۲/۵۲غلظییت ) ۱جلخییه بیییان در   (، صاییار ۲۲۲4۵/۲
غلظییت  ۱کرچییک در  (، صاییار  بییرر 44۱/44و  ۲۵۱/۷۵، ۲۲۲/۲۲

(، صایییار  بیییرگ  ۵۸۸/4۷و  ۲۵4/۷۲، ۵۵4/۲۵، 4۱۸/۵۱، ۲۵۵/۵۲)
و  ۱۵۲/4۷، ۲۷۲/۲۲، ۸4۵/۵۲، ۲۲۷/۵۷غلظییییت )  ۱کرچییییک در  

، ۸۵۲/۵، 4۸۲/۵، ۲۸۲/۵غلظییت ) ۱( و صاییار  آلهئییه ورا در ۸۱۲/۸4
های اصیلی  ( بر حسب گرم بر لیتر انهام شد  آزمایش۲۸۲/۲ و ۲۱4/۵

غلظییت  ۱کییش آبییامکتین در در بسییتر کهکییب گییاوی بییرای حشییر 
(، صایییییار  ۲۲۲4/۲و  ۲۲۲۲۲/۲، ۲۲۲۲۲/۲، ۲۲۲۵۸/۲، ۲۲۲۵۲/۲)

و  ۵۲۵/۲۸، ۲۲۲/۵۵، ۵۲۵/۵۲، ۲۲۱/۵غلظیییت ) ۱جلخیییه بییییان در 

                                                           
2- Leaf dipping 
3- Abbott 
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، ۲۷۲۸/۵۱، ۲۵۷/۵۲غلظییت ) ۱، صاییار  بییرر کرچییک در  (۸۵۵/۷۲
، ۵۷۵۲/۵۵(، صاار  برگ کرچیک ) ۸۲۵۲/۲۸و  ۱4۸۸/۲۲، 4۵4۲/۵۵
( و صایییار  آلهئیییه ورا  ۵4۲۲/4۸و  ۸۲۵۸/۷۲، ۵4۲۵/۲۲، ۲4۲۲/۵۱

( بر حسب گیرم بیر   ۷۲۱۲/۲و  ۵۲۵۵/۵، 4۵۸۸/۵، ۵۵۵۸/۵، ۵۸۵۸/۲)
های اصلی در بستر کشت کهکب پسیته بیرای   لیتر انهام شد  آزمایش

، ۲۲۲۵۸/۲، ۲۲۲۵۷/۲، ۲۲۲۲/۲غلظیت )  ۱کیش آبیامکتین در   حشر 
، ۲۱4/۵غلظییت ) ۱، صاییار  جلخییه بیییان در  (۲۲۲۷۵/۲و  ۲۲۲۲۷/۲

 ۱(، صاییار  بییرر کرچییک در   ۸۷۵/۲4و ۵۲۵/۵۵، ۲۵۲/۵4، ۵۸۲/۵۲
(، ۱۵4۵/۲۲و  ۵۲4۱/۵۵، ۱۱۵۸/۵4، ۸۲۸4/۵۵، 4۵4۱/۲غلظیییییت )

، ۸۲۲4/۲4، ۵۱۷4/۵۲، ۸۲۸۲/۵4غلظیت )  ۱صاار  برگ کرچیک در  
، ۲۱۲۵/۲۲غلظییت ) ۱ورا در و صاییار  آلهئییه (۱4۲۵/4۵و  ۲۲۵۸/۷۲
( بر حسیب گیرم بیر لیتیر بیه      4۵۱۵/۲و  ۷۸۱۸/۲، ۷۲۲۲/۲، ۲۵۷۲/۲

 همرا  جیمار شاهد انهام شد  
 زییر  دزهیا،  کش و صایار  ی آفتا رات زیرکشند ی مطالعهبرای 

جیماربه صنهان مالک انتخاب و ا ر آن ( از هر 25LCدرصد ) ۲۱کشند  
 آب بیه صنیهان شیاهد   از و دبالک پنبه بررسیی شید   روی بیهلهژی سفی

 شد  استفاد منفی 

 

کمپوسیت و د   ریر کشیی گی    ثیر کاربرد تلفیقیی ورمیی  أت

عصاره های گییاهی و آفیت ش آبیام تین روی  یور دوره     

رش  و نمو و درص  تلفات مراحل مختلف  ن گی سفی  بالک 

 پیبه

کشیندگی  کمپهسیت و دز زییر   در این آزمایش ا ر جلفیقیی ورمیی  
(25LC روی طهل دور  رشدی جخم، پهر ، شفیر  و کل دور  پیش از )

هیای  (  برای این منظهر گلدان۲بلهغ مهرد بررسی قرار گرفت )جدول 
کهکب پسته و  ٪۷۲باگا به همرا  ٪۸۲باگا، ٪۵۲۲گرو  )  ۷لیهانی در 

کهکب گاوی( آماد  شدند  بعد از کاشت بیرر   ٪۷۲باگا به همرا   ۸۲٪
 4-۲رنگی رقم سی اچ فیالت درون هیر گلیدان، نشیاا هیای      گهجه ف

( هیر صایار  و   25LCبرگی از هر گلدان در محلهل دز زیر کشیندگی ) 
هیای  ور شیدند  جعیدادی از نشیاا    انیه غهطیه  ۱سم آبامکتین به مدت 

برای جعییین  ور شدند  مربهط به هر گرو  به صنهان شاهد در آب غهطه
فید بالک بالغ هیم سین بیه داخیل     جفت س ۵۱نمه جخم،  دور  رشد و

ها از ساصت، سفید بالک ۸۲پس از گرشت   قفس لیهانی رهاسازی شد
ساصت سن داشیتند  ۲4و جخم هایی که کمتر از روی گیا  برداشته شد 

هیا هیر روز   هیای حیاوی جخیم   برگنگهداری شد و بقیه حرف شدند  
از  هیا  بیت شید  پیس    بهسیله بینهکهلر بررسی شد و زمان جفریخ جخم

ای از نقشه ،های سن اول روی برگها و مستقر شدن پهر جفریخ جخم
های سن اول روی برگ جهیه شد و بر اسیاس ایین   محل استقرار پهر 

آغیاز مرحلیه    روزانه مهرد بررسی قرار گرفیت   نقشه طهل دور  پهرگی
های قرمز جعیین شد   فاصله بین ظههر شفیرگی بر اساس ظههر چشم

خروج بالذین به صنهان طهل دور  شفیرگی جعییین و   های قرمز وچشم
و بدین جرجیب طهل دور  رشد از جخم جا بلهغ انداز  گیری  محاسبه شد

 ی یک جکرار در نظر گرفته شد  در این آزمایش هر جخم به منزلهشد  

 

 ترکیبات فیولی

جرین جرکیبیاجی هسیتند   از آنهایی که جرکیبات فنهلی یکی از مهم
(، در ایین  ۷4شیهند ) اد مقاومت در گیا  در برابر آفات میکه باص  ایه

جحقیق میزان جرکیات فنهلی در گیا  گهجه رشد یافتیه در بسیتر باگیا،    
کهکب پسته و کهکب گاوی محاسبه و با هم مقایسه گردید  برای این 

گرو  گلدان  ۷منظهر همانطهر که در بات ذکر شد برر گهجه فرنگی در 
کهکیب   ٪۷۲باگیا +   ٪۸۲کهکب پسته و  ٪۷۲+باگا٪۸۲باگا، ۵۲۲٪)

روز بعد از جاریخ کاشت، برگ های هیر گلیدان    ۸۲گاوی( کاشته شد  
هیای  گیرم از پیهدر بیرگ   ۵جدا و در سایه خشک و سپس پهدر شدند  

سیاصت   ۲4ریخته و به میدت   ٪۱۲لیتر اجانهل میلی ۱۲خشک شد  در
هن میهرد نظیر در   در انکهباجهر شیکر دار قرار گرفتند  سپس سهسپانسی

 انیه خیامهش،   Kenwood, MW942, Japan( )۵۱دار )میکرویه فن
کیه اجیاز    دقیقیه قیرار گرفیت بطیهری     ۵۱ انیه روشن( بیه میدت    ۵

جهشیدن به سهسپانسیهن داد  نشد  صاار  بیه دسیت آمید  از کاغیر     
درجیه   4۱شیهد و بعید اجیانهل در خیال در دمیای      صافی صبهر داد  می

وجاری غلیظ شد  مقدار کل جرکیبات فنهلی، بیه روش  سانتی گراد در ر
Folin-Ciocalteu      میکرولیتیر از   ۲۲آنالیز شد  بیه ایین جرجییب کیه
میکرولیتیر معیرف    ۵۲۲میکرولیتر آب مقطیر و  ۵۸/۵محلهل صاار  با 

Folin-ciocalteu     ۷۲۲دقیقییه،  ۵مخلییهط شیید  بعیید از گرشییت 
مخلهط در انکهبیاجهر  کربنات سدیم اضافه شد   ٪۲۲میکرولیتر محلهل 

داری دقیقیه نگیه   ۷۲درجه سانتی گراد به مدت  4۲دار در دمای شیکر
گیری شد  بیرای  نانهمتر جرب آن انداز  ۸۸۲شد  سپس در طهل مهج 

کالیبر  کردن منحنی از جانیک اسید به صنهان استاندارد اسیتفاد  شید    
(، بیر  ۷طیه  مقدار جرکیبات فنهلی با استفاد  از معادلیه خطیی زییر )راب   

 اساس منحنی کالیبر  محاسبه شد:

 0.99642Y=0.00114X+0.01062R= ۷رابطه 

Y لیتر( و گرم بر میلیمقدار جرب )میکروX    غلظت معیادل اسیید
 ( ۸۲باشد )جانیک می

 جکرار انهام شد  ۷این آزمایش در طرح کامال جاادفی و با 
 

 هاتجزیه و تحلیل داده

استفاد  شد، برای این  50LCخمین از روش جهزیه پروبیت برای ج
هیا بیا   جهزییه داد   (۱۵) به کار گرفته شید   Polo-Pcافزار منظهر نرم

دست آمد  های بهانهام شد  میانگین SPSS 22.0افزار استفاد  از نرم
 .مقایسه شدندTukeyای از طریق آزمهن چند دامنه
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 نتایج

هییای گیییاهی و نتییارح حاصییل ا   رسییت سییی ی عصییاره

کش در گوجه فرنگی کاشته ش ه در بستر آماده کشیت  آفت

 باگا، کوکب گاوی و پسته

کیش  های گیاهی و آفتدرصد هر یک از صاار  ۱۲دز کشندگی 
آورد  شید  اسیت     ۲ساصت محاسیبه و در جیدول    ۸۲در مدت زمان 
کیش و صایار    دهد که بستر کشت روی سمیت آفیت نتایج نشان می

ای که افزودن کهکب گیاوی و پسیته   نه یر داشته است به گهأگیاهی ج
 ۱۲به بستر کشت پایه باگا به جرجیب نسبت بیه باگیا غلظیت کشیند      

کش افزایش یافتیه  درصد را کاهش داد  است و سمیت صاار  و آفت
هیا مربیهط بیه    است  بر این اساس بیشترین کشندگی در میان صاار 

سیه بسیتر دارای    ورا در هروراو روی بستر کهکب پسته بهد  الهئهآلهئه
ها بهد  جلخه بیان و برر کرچک در سمیت بیشتر نسبت به سایر صاار 

بستر کشت کهکب پسته در جایگا  بعیدی از دییدگا  کشیندگی قیرار     
کش آبامکتین به صهرت مشخص و با اخیتالف زییاد از   گیرد  آفتمی

کیش در  ها دارای کشندگی است و بیشترین کشندگی این آفتصاار 
 کهکب پسته بدست آمد  است   بستر کشت

 

پاسخ اثر چند عصاره گیاهی و  -درصد و شیب خطوط دز 50درصد جمعیت ) بر حسب گرم بر لیتر( حدود اطمینان  05ی دز کشنده -2جدول 

 در گوجه فرنگی کاشته شده در بستر آماده کشت باگا، کوکب کود گاوی و پسته B. tabaciابامکتین روی 
Table 2- The LC50 ratio (g/l), lower and upper 95% confidence intervals (CI), slope ±SE, effect of some plant extract and 

abamectin on B. tabaci on tomato plants grown in BAGA, cattle manure vermicompost and pistachio waste vermicompost  
بستر 

کشت 
Culture 

 تیمار 

Treatment 
شیب خط±طای معیارخ  

(Slope± SE) 

 غلظت کشنده

 %05LC50 

درصد  50حدود اطمینان 

(CI 95%) 

درجه آزادی 

(df) 

 2Xمجموع مربعات 

باگا )
B

A
G

A
) 

 0.433±2.66 0.00026 0.0003-0.000223 6 2.57 (Abamectinآبامکتین )

 Sophoraجلخه بیان )

alopecuriodes) 

0.366± 2.212 22.022 
29.889-13.698 

5 
3.40 

 Seed of Ricinus)بررکرچک 

communis) 

 

0.392±2.233 
21.885 

31.484-12.208 
5 

1.34 

 Leave of Ricinusبرگ کرچک )

communis 

1.953±0.261 29.239 
16.877-40.957 

6 
8.86 

 1.12±3.76 1.544 1.764-1.350 6 1.18 (Aloe veraآلهئه ورا )

ی
ب کهد گاو

کهک
 cattle m

an
u

re 

v
erm

ico
m

p
o

st
 

 0.42± 2.43 0.00023 0.00028-0.00018 6 4.53 (Abamectinآبامکتین )

 Sophoraجلخه بیان )

alopecuriodes) 
0.28± 1.97 18.0899 31.3016-5.3635 5 8.93 

 Seed of Ricinus)بررکرچک 

communis) 
0.67±3.83 18.4147 23.9838-12.0499 5 4.36 

 Leave of Ricinusبرگ کرچک )

communis 
0.41±2.70 26.3050 36.640-13.953 5 8.12 

 0.59±3.13 1.4080 1.5455-1.2827 5 1.07 (Aloe veraآلهئه ورا )

ب پسته 
کهک

p
istach

io
 w

aste 

v
erm

ico
m

p
o

st
 

 0.34±2.38 0.00019 0.00023-0.00015 6 3.11 (Abamectinآبامکتین )

 Sophoraجلخه بیان )

alopecuriodes) 
0.40± 2.83 14.290 17.444-10.917 5 1.96 

 Seed of Ricinus)بررکرچک 

communis) 
0.55±3.56 14.559 22.552-5.787 5 16.21 

 Leave of Ricinusبرگ کرچک )

communis 
0.32±2.16 22.841 43.134-3.186 6 25.53 

 1.12±3.76 0.8555 5.8541-0.0185 5 1.32 (Aloe veraآلهئه ورا )
 

هیای  کمپوست روی  یور دوره کش و ورمیل آفتاثر متقاب

 رش ی سفی  بالک پیبه

نشیان داد کیه دو   هیای آمیاری   نتیهه جهزیه واریانس و محاسیبه 

کمپهست روی مراحیل  ها( و ورمیکش )آبامکتین و صاار فاکتهر آفت
ی رشیدی  پهرگی، شفیرگی، پیش از بلیهغ، حشیر  کامیل و کیل دور     

 ( ۷)جدول سفید بالک ا ر متقابل دارند 
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 مقایسه اثرات متقابل آفت کش، عصاره و بستر کشت روی طول دوره رشد و نمو سفید بالک -3جدول 

Table 3- Interactin between pesticide, extract and growth media on developmental duration of B. tabaci. 
P- value F میانگین مربعات 

 Mean of square 

 درجه آزادی

 df 

 مرحله

 Stage 
 (Eggجخم ) 8 0.264 1.073 0.4

 (Nymphپهر  ) 8 8.778 6.923 0.00
 (Pupaشفیر  ) 8 0.347 4.338 0.001
 (Preadultپیش از بلهغ ) 8 13.153 5.036 0.001
 (Adultحشر  کامل ) 8 2.321 4.367 0.001
 (Total developmentکل دور  رشد و نمه ) 8 15.924 5.737 0.000

 
کمپهسیت و  نشان داد  شد  است ورمیی  ۷همانطهر که در جدول 

آفت کش جنها روی طهل دور  جنینی ا ر متقابل با یکیدیگر نداشیتند    
بنابر این ا رات سم و صاار  در داخل هر بستر کشت بطهر جداگانه با 

 هم مقایسه شد 

 

های رش ی کش آبام تین و عصاره روی  ور دورهاثر آفت

 پیبه در بستر کشت باگاسفی  بالک 

هیا و  هیای آمیاری بیین صایار     نتیهه جهزیه واریانس و محاسبه
کش آبامکتین به صنهان متذیر مستقل و پارامترهای بیهلهژیک بیه  آفت

صنییهان متذیییر وابسییته نشییان داد کییه بییین متذیییر طییهل دور  جخییم  
(f=5.159; p<0.05( طهل دور  پهرگی ،)f=3.384, p<0.05 طهل ،)

، طییهل دور  حشییر  کامییل (0.001p=17.831;  f>یرگی )دور  شییف

(<0.001p=32.975, f ( طییهل دور  پیییش از بلییهغ ،)=4.060;  f

p<0.05( و کیییل دوران رشییید )f=13.395, p<0.001)  جفیییاوت
داری وجهد دارد  میانگین متذیرها با استفاد  از آزمیهن جیهکی در   معنی

نشیان   4در جدول بندی شد  و نتایج بدست آمد  درصد گرو  ۱سطح 
کش روی طیهل دور   ها و آفتداد  شد  است  برای پارامتر ا ر صاار 

 رشدی جخم، صاار  جلخه بیان در یک گیرو  جداگانیه قیرار گرفتیه و    
داری افیزایش داد   ها به طیهر معنیی  طهل دور  را نسبت به بقیه جیمار

 یی جیمارها در مقایسه با شاهد باص  افیزایش طیهل دور   است  همه
داری نشیان داد   پهرگی شدند اما جنها آبامکتین با شاهد اختالف معنیی 

به طهر کلی جنهیا دو صایار  کرچیک و جلخیه بییان باصی  افیزایش        
 ی رشد و نمه سفید بالک شدند  داری در کل دور معنی

 
 کاشته شده در باگا یگوجه فرنگ یرو افتهپنبه پرورش ی بالک خطای معیار( سفید±)روزطول دوره رشد و نمو  یاثر عصاره و سم رو -4 جدول

Table 4- Effect of extract and pesticide on developmental durations (day±SE) of B. tabaci on tomato plants grown in BAGA 

 Totalکل دوران 

development 
حشره کامل 

Adult 
پیش از بلوغ 

Preadult 
شفیرگی 

Pupa 
 Treatmentتیمار  Egg  تخم Nymphپورگی 

c 0.36±26.13 b 0.06±7.77 b 0.38±18.36 b 0.15±1.63 b 0.34±11.14 b 0.05±5.61 ( شاهدControl) 

bc 1.28±28.68 c 0.31±6.01 ab 1.58±22.67 b 0.13±2.02 a 0.94±14.48 ab 0.37±6.15 ( آبامکتینAbamectin) 

c 1.43±27.02 c 0.29±6.06 ab 1.70±20.96 b 0.09±1.87 ab 1.2±13.42 ab 0.38±5.75 ( آلهئه وراAloe vera) 

a 0.57±34.22 a 0.26±10.56 0.31 ab±23.65 a 0.29±2.67 ab 0.08±14.06 ab 0.15±6.81 ( کرچکRicinus communis) 

ab 0.390±31.82 b 0.54±8.59 a 0.36±23.23 a 0.21±2.54 ab 0.15±13.85 a 0.24±7.00 
 Sophoraجلخه بیان )

alopecuriodes) 

  است )جهکی( درصد ۱ سطح در مارهایج نیب اختالف داشتن انگریب جدول نیا پارامتر هر یبرا ستهن هر در مشابهغیر  حروف
Means in a column followed by different letters are significantly different (P<0.05, Tukey) 

 

های رش ی هکش آبام تین و عصاره روی  ور دوراثر آفت

 بستر کشت مخلوط باگا و کوکب گاویسفی  بالک پیبه در 

هیا و  هیای آمیاری بیین صایار     نتیهه جهزیه واریانس و محاسبه
کش آبامکتین به صنهان متذیر مستقل و پارامترهای بیهلهژیکی به آفت

F ,4)صنهان متذیر وابسته نشان داد که بیین متذییر طیهل دور  جخیم )    

=7.485; P<0.0110)) ( (10 ,4) ;14.777=، طییهل دور  پییهرگیF

P<0.01  ( طیهل دور  شیفیرگی )= 7.311; P<0.01(4, 10)F  طیهل ،)
( و طهل دور  حشیر   P<0.01(4, 10)F ;12.532 =دور  پیش از بلهغ )

F ,4)( و کیییل دوران رشییید )P<0.01(4, 10)F ,25.88=کامیییل )

=18.056, P<0.0110))  داری وجیهد  درصد جفیاوت معنیی   ۵در سطح
درصید   ۱در سیطح    Tukeyها با استفاد  از آزمهنمیانگین متذیردارد  
نشان داد  شد  است   ۱بندی شد  و نتایج بدست آمد  در جدول گرو 



 06      ...هاي زیستی سفید بالک پنبهكمپوست روي برخی فراسنجهی و ورمیتأثیر تلفیقی عصاره گیاه

های کرچک و جلخه بیان نسبت به بقیه دهد که صاار نتایج نشان می
)جخم جا حشیر  کامیل(،    جیمارها طهل دور  جخم، پهرگی، پیش از بلهغ

داری کل دوران رشد و نمه سفید بالک را به طهر معنیی  حشر  کامل و
کش آبامکتین از لحاظ طیهل  اند و صاار  آلهئه ورا و آفتافزایش داد 

داری نشیان ندادنید    دور  جخم و پیش از بلهغ با شاهد اختالف معنیی 
ی شفیرگی در همه جیمارهیا در مقایسیه بیا شیاهد کیاهش      طهل دور 

 یافت 

 

کشت  بستردر خطای معیار( سفید بالک پرورش یافته روی گوجه فرنگی کاشته شده ±و سم روی طول دوره رشد و نمو )روز اثر عصاره -0 جدول

 گاویباگا و کوکب  مخلوط
Table 5- Effect of extract and pesticide on developmental durations (day±SE) of B. tabaci on tomato plants grown in mixture 

of BAGA and cattle manure vermicompost 

 کل دوران

Total 

development 

حشره کامل 
Adult 

پیش از بلوغ 
Preadult 

 شفیرگی

 Pupa 
 پورگی

 Nymph 
 تخم

  Egg 
 تیمار

 Treatment 
bc 0.32±31.00 a 0.20±10.10 b 0.22±20.89 a 0.13±2.92 c 0.30±11.27 ab 0.03±6.82  شاهدControl 

c 1.21±27.36 b 0.35±6.33 b 1.04±21.03 b 0.18±1.90 b 0.76±13.84 b 0.39±6.07  آبامکتینAbamectin 

c 1.45±27.48 b 0.30±6.32 b 1.30±21.16 b 0.27±1.94 b 0.75±13.87 b 0.47±6.12  آلهئه وراAloe vera 

a 0.67±35.32 a 0.57±8.73 0.10 a±26.59 ab 0.06±2.60 a 0.12±16.45 a 0.02±7.66  کرچکRicinus communis 

ab 0.33±35.19 a 0.33±10.01 a 0.28±25.18 ab 0.07±2.36 ab 0.18±15.33 a 0.19±7.70 
 Sophoraجلخه بیان 

alopecuriodes 
  است( جهکی) درصد ۱ سطح در جیمارها بین اختالف داشتن بیانگر جدول این پارامتر هر برای ستهن هر در مشابه غیر حروف

Means in a column followed by different letters are significantly different (P<0.05, Tukey-HSD) 
 

های رش ی کش آبام تین و عصاره روی  ور دورهاثر آفت

 بستر کشت مخلوط باگا و کوکب پستهسفی  بالک پیبه در 

هیا و  هیای آمیاری بیین صایار     نتیهه جهزیه واریانس و محاسبه
به صنهان متذیر مستقل و پارامترهای بیهلهژیکی به  کش آبامکتینآفت

F ,4)صنهان متذیر وابسته نشان داد که بین متذیر طیهل دور  پیهرگی )  

=15.665; P<0.0110)( طییهل دور  شییفیرگی )= (10 ,4) ;4.718F

P<0.05  ( طهل دور  پییش از بلیهغ ،)= 20.636; P<0.01(4, 10)F و )
( و کیل دوران  P<0.01=11.5(4, 10)F ,56طهل دور  حشیر  کامیل )  

نتایج  داری وجهد دارد  جفاوت معنی (P<0.01(4, 10)F ,32.815=رشد )
دهد که از لحیاظ طیهل دور  جخیم    نشان می ۸بدست آمد  در جدول 

دار داشیته اسیت و   جنها جیمار صاار  کرچک با شیاهد اخیتالف معنیی   

باص  افیزایش طیهل دور  جخیم شید  در مرحلیه پیهرگی و شیفیرگی        
کیش  ها با شاهد وجهد ندارد امیا در آفیت  داری بین جیمارتالف معنیاخ

آبامکتین و آلهئه ورا طهل دوران پهرگی و شفیرگی نسیبت بیه شیاهد    
کاهش اما در صاار  کرچک و جلخه بیان طهل این دوران افزایش پیدا 

(  در مرحله پیش از بلهغ جنها صاار  آلهئیه ورا اخیتالف   ۸کرد )جدول 
شاهد نشیان داد و طیهل ایین دور  در صایار  آلهئیه ورا و      دار با معنی
کش آبامکتین کاهش و در بقیه جیمارها نسبت به شیاهد افیزایش   آفت

پیدا کرد  طهل دور  حشر  کامل و کل دور  رشد و نمه سفید بالک در 
کییش آبییامکتین نسییبت بییه شییاهد کییاهش صاییار  آلهئییه ورا و آفییت

دوران در دو صایار  کرچیک و   داری نشان دادند اما طیهل ایین   معنی
 دار با شاهد نشان ندادند جلخه بیان اختالف معنی

 

کشت  بسترکاشته شده در  یگوجه فرنگ یرو پرورش یافتهبالک  یداز بلوغ سف یشطول دوره رشد و نمو مراحل پ یاثر عصاره و سم رو -6 جدول

 پسته کوکب و باگا مخلوط
Table 6- Effect of extract and pesticide on developmental durations (day±SE) of B. tabaci on tomato plants grown in mixture 

of BAGA and pistachio waste vermicompost 

کل دوران 
Total 

development 

 حشره کامل

 Adult 
پیش از بلوغ 

Preadult 
 شفیرگی

 Pupa 
 پورگی 

Nymph 
   تخم

Egg 
 تیمار

 Treatment 

a 0.29±35.23 a 0.34±9.47 ab 0.09±25.86 ab 0.04±2.32 ab 0.07±17.05 ab 0.14±6.56  شاهدControl 
b 1.69±28.40 bc 0.22±6.81 bc 1.71±21.59 ab 0.28±2.09 b 1.16±14.08 ab 0.24±6.32  آبامکتینAbamectin 
b 1.14±25.98 c 0.23±6.05 c 1.09±19.93 b 0.21±1.45 b 0.84±13.76 b 0.47±5.91  آلهئه وراAloe vera 
a 0.39±38.42 ab 0.72±8.91 0.33 a±29.52 a 0.05±2.47 a 0.67±19.83 a 0.35±7.29  کرچکRicinus communis 
a 0.98±38.97 a 0.82±10.33 a 0.31±28.64 a 0.28±2.57 a 0.11±19.17 ab 0.08±6.94  جلخه بیانSophora 

alopecuriodes 
  است )جهکی( درصد ۱ سطح در مارهایج نیب اختالف داشتن انگریب جدول نیا پارامتر هر یبرا هنست هر در مشابهغیر  حروف

Means in a column followed by different letters are significantly different (P<0.05, Tukey) 



 1499 بهار، 1 شماره، 43 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     00

 

اثر آفت کش آبام تین، عصیاره و بسیتر کشیت روی  یور     

 های رش ی سفی  بالک پیبهدوره

F ,14)نتییایج نشییان داد کییه کییه بییین متذیییر طییهل دور  جخییم ) 

=5.399; P<0.0130) ( طییهل دور  پییهرگی ،)=(30 ,14) ;14.393F

P<0.01 ( طهل دور  شیفیرگی )= 6.654; P<0.01(14, 30)F  طیهل ،)
( و طهل دور  حشر  P<0.01(14, 30)F ;12.170 =دور  پیش از بلهغ )

F ,14)کییل دوران رشیید ) ( و P<0.01(14, 30)F ,17.211=کامییل )

=21.979, P<0.0130)) جنها دو صایار    داری وجهد دارد جفاوت معنی
داری کرچک و جلخه بیان در بستر کشت کهکیب گیاوی بطیهر معنیی    

ی جخم سیفید بالیک شیدند و بقییه جیمارهیا      باص  افزایش طهل دور 
دار با شاهد نشان ندادند  نیهع بسیتر کشیت روی طیهل     اختالف معنی

 ر بیهد  ؤهرگی در جیمارهای شاهد، صاار  کرچک و جلخه بیان مدور  پ
کمپهست در مقایسه با باگیا باصی  افیزایش    و بستر کشت حاوی ورمی

دار بیهد   طهل این دور  شد که این افزایش دور  در کهکب پسته معنی
در جیمارهای آبامکتین و صاار  آلهئه ورا نیهع بسیتر کشیت در طیهل     

ی جیمارهیا بیه جیزا دو    دار ایهاد نکرد، همیه دور  پهرگی جفاوت معنی
ی جرکیب آبامکتین همرا  با کهکب پسته و کهکیب گیاوی طیهل دور    

پهرگی را افزایش دادند  کمترین طهل دور  پهرگی در شاهد و در بستر 
جرین دور  پیهرگی در سیفید   روز( و طهتنی ۲/۵۵±۷4/۵4کشت باگا )

روز(  ۲/۵۲±۸۸/۵۷) بالکان جیمار شید  بیا کرچیک و کهکیب پسیته،     
 (  ۵مشاهد  شد )شکل 

 

  

  

  
 کشت بستر سه در شده کاشته یفرنگ گوجه یرو افتهی پرورش پنبه بالک دیسف( روز±SE) نمو و رشد دوره طول یرو سم و عصاره اثر -1شکل 

 مختلف
Figure 1- Effect of extract and pesticide on developmental durations (day±SE) of B. tabaci on tomato plants grown in three 

different growth media 

 

از لحاظ طهل دور  شفیرگی جنها در جیمار شاهد نهع بسیتر کشیت   
ی جیمارها نیهع بسیتر   که در بقیهداری ایهاد کرد، در حالیجفاوت معنی

دور   دار نشیان ندادنید  طیهل    یر معنیی أکشت در طیهل ایین دور  جی   

شیاهد پیروش    روز )حداقل دور  شیفیرگی( در جیمیار  ۸۷/۵ گی ازشفیر
شاهد پروش  روز )حداکثر دور  شفیرگی( در جیمار۲۲/۲یافته در باگا جا 

 یر نهع بستر کشت روی (  جأ۵کهکب گاوی متذیر بهد )شکل  یافته در



 02      ...هاي زیستی سفید بالک پنبهكمپوست روي برخی فراسنجهی و ورمیتأثیر تلفیقی عصاره گیاه

طهل صمر حشر  کامل، جنها در جیمار شاهد مشاهد  شد و طیهل ایین   
کمپهست رورش یافته در بستر کشت حاوی ورمیدور  در سفید بالک پ

(  به طهر کلی از لحاظ کل دور  رشد و نمیه  ۵افزایش پیدا کرد )شکل 
سفید بالک )از جخم جا مرگ حشر ( در جیمار شاهد طهل ایین دور  در  

دار پییدا کیرد  در جیمارهیای    بستر کشت کهکب پسته افیزایش معنیی  
کشیت روی طیهل ایین دور     آبامکتین، آلهئه ورا و کرچک نهع بسیتر  

که در صاار  جلخه بییان نیهع بسیتر    دار نشان نداد  در حالی یر معنیأج
جرین دور  رشد و نمه که طهتنیداری داشت، بطهری یر معنیأکشت ج

( مشاهد  شید  ۲/۷۵±۲۵/۲۸سفید بالک در بستر کشت کهکب پسته )
)شیکل   داری نشیان داد و این بستر کشت نسبت به باگا اختالف معنی

۵ ) 
 

های گیاهی، آفت کش آبیام تین  ی عصارهاثر د   رر کشی ه

مییر مراحیل پییش ا     کمپوست روی میزان میر  و  و ورمی

 بلوغ سفی  بالک

میزان مرگ و میر هر یک از مراحل پیش از بلهغ سفید بالک بعید  
کش آبامکتین های جیمار شد  با صاار  و آفتاز رها سازی روی گهجه

نشان داد  شد  است  همانطهر که در شکل  ۲در شکل محاسبه شد و 
ی سیه بسیتر کشیت باگیا، کهکیب گیاوی و       مشخص است مقایسه ۲

دهد که میزان جلفات جخم و پیهر  سیفید بالیک    کهکب پسته نشان می
هییای کشییت حییاوی   هییای پییرورش یافتییه در بسییتر  روی گهجییه

بیهد   های پرورش یافته در باگای خیالی  کمپهست بیشتر از گهجهورمی
کیش آبیامکتین روی   تفی ی جخیم را آ بیشترین میزان جلفات در مرحله

درصید( و در   ۵4/۲4حشرات پرورش یافته در کهکب پسته ایهاد کرد )
ورا و ها، بیشترین و کمترین کشندگی به جرجیب برای آلهئیه بین صاار 

کرچک  بت شد  در هر جیمار کمترین و بیشترین میزان میرگ و مییر   
 در بستر کشت باگا و کهکب پسته  بت گردیید )شیکل   جخم به جرجیب

ها، بیشترین مییزان   یر جیمارها روی میزان جلفات پهر أ(  از نظر ج۲-۵
درصید( ایهیاد    ۵۵/4۲ورا )جلفات را جرکیب کهکب پسته و صاار  آلهئه

 4۵/4کردند و کمتیرین آن در جیمیار شیاهد و در بسیتر کشیت باگیا )      
هیا نشیان   نتایج درصد جلفات شیفیر   ( ۲-۲ درصد( مشاهد  شد )شکل

داد که در این مرحله نیز بیشترین جلفیات هیر جیمیار در بسیتر کشیت      
ی جلخیه بییان   کهکب پسته بدست آمد و در این بستر کشیت، صایار   

ی آلهئه ورا کمترین مییزان جلفیات را ایهیاد کردنید     بیشترین و صاار 
کمپهسیت  رمیی (  با جهجه به نتایج، در بستر کشت حاوی و۷-۲ )شکل

در مقایسه با باگا جلفات بیشتری مشاهد  شد و کهکب پسته در مقایسه 
 رجر ؤبا کهکب گاوی برای کنترل جمعیت سیفید بالیک بیه مراجیب می     

صمل کرد  در مرحله جخم، پهرگی و شفیرگی بیشترین میزان جلفیات را  
کش آبامکتین، صایار  آلهئیه ورا و جلخیه بییان ایهیاد      به جرجیب آفت

و در همه مراحل کمترین میزان جلفات در جیمار شاهد مشیاهد    کردند
 شد  

 

 

  
 کشت بستر سه در شده کاشته یفرنگ گوجه یرو افتهی پرورش B. tabaciبالک  دی( سف3) رهی( و شف2(، پوره )1تخم ) ریدرصد مرگ و م -2 شکل

 مختلف
Figure 2- Effect of extract and pesticide on mortality percentage of B. tabaci prematurity stages, egg (1), nymph (2) and pupa 

(3) on tomato plants grown in three different growth media 
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 کمپوست روی میزان ترکیبات فیولی ی گیاه:ثیر ورمیأت

های گهجه فرنگی کاشیته  میزان جرکیبات فنهلیکی مهجهد در برگ
کهکب پسته، کهکب گاوی و همچنین بستر آماد  شد  در بستر کهدی 

(  میزان جرکیبات ۸کشت باگا محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد )جدول 
های گهجیه فرنگیی کاشیته شید  در کهکیب      فنهلیکی مهجهد در برگ

 لیتر بدست آمد که بطهر معنی داریگرم بر میلیمیلی ۵۲± ۲۸/۵پسته
(=7.34, P<0.05(2, 9)F) ات فنییهلیکی مهجییهد در از میییزان جرکیبیی

گرم بر میلی ۲/۸±۲۵/۲۵های گهجه فرنگی کاشته شد  در باگا ) برگ
ی کاشته شد  در کهکیب  های گیاهان گهجهلیتر( باتجر بهد  برگمیلی

 گاوی از لحاظ میزان جرکیبات فنهلیکی در گرو  میانه قرار گرفتند  

 
 پسته کوکب و یگاو کوکب باگا، کشت بستر در شده کاشته یفرنگ گوجه یهابرگ در موجود یفنول باتیترک نیانگیم -7 جدول

Table 7- Means±SE of total phenolic contents of tomato leaves treated with vermicompost derived from pistachio waste 

vermicompost, cattle manure vermicompost and BAGA 
  Phenolic compoundsترکیبات فنولیکی 

 ((mg/mlلیتر )گرم بر میلی)میلی

 تیمار
 Treatment 

1.27 a±10 کهکب پسته Pistachio waste vermicompost 
0.06 ab±7.28  کهکب گاویCattle manure vermicompost 
0.01 b±6.08  باگاBAGA 

  است( ی)جهک درصد ۱ سطح در مارهایج نیب اختالف داشتن انگریب جدول نیا پارامتر هر یبرا ستهن هر در مشابه ریغ حروف
Means in a column followed by different letters are significantly different (P<0.05, Tukey) 

 

 بحث

با جهجه به نتایج بدست آمد  در این جحقیق بیشترین میزان جلفات 
در مرحله جخیم جهسیط آبیامکتین، در مرحلیه پیهرگی جهسیط صایار         

و در مرحله شفیرگی جهسط صاار  جلخه بیان  بت شد  شایان  وراآلهئه
ذکر است که در همه مراحل، میزان جلفات هر جیمیار در بسیتر کیهدی    

باشید   پسته به مراجب بیشتر از بستر آماد  کشت باگا و کهد گاوی میی 
کش جهان گفت که جرکیب کهد کهکب پسته با آفتبه صبارت دیگر می

کیش و ییا   جر از جرکیب کهکب گاوی با آفیت  و یا صاار  بسیار کشند
کیش آبیامکتین از لحیاظ طیهل دور      صاار  صمل کیرد  اسیت  آفیت   

داری ایهیاد  انکهباسیهن جخم در سه بستر کشت مختلف جفاوت معنیی 
 سیم  یرکشیندگی ز یهیا غلظیت  یرجأ  ،(۵۵) اسماصیلی و نکرد  زیبایی

 Tuta absolutaفرنگیی گهجیه  مینیهز  پروانیه  نتیاج  روی را آبامکتین

(Meyrick, 1917) (Lep.: Gelechiidae)  یجنتیا  کردنید،  بررسیی 
جخم در نتاج حاصل  یهنطهل دور  انکهباس کهها نشان داد آن یقجحق

جفییاوت  یچهیی آبییامکتین 30LCشیید  بییا غلظییت  یمییارج یاز تروهییا
(  ۵۵)است  جحقیق حاضر یههبا شاهد ندارد که مشابه با نت دارییمعن

مقایسه با جیمیار شیاهد باصی  افیزایش دور  پیهرگی       سم آبامکتین در
سفید بالک پروش یافته در بستر کشت باگا اما در بستر کهکب گیاوی  

 یر أ( جی ۷۵ی پهرگی شید  اسیماصیلی و همکیاران )   باص  کاهش دور 
متیروزین و دییازینهن را روی   کش آبیامکتین، ایمیداکلهپریید، پیی   آفت

کردند و گزارش دادنید کیه    مراحل مختلف رشدی سفید بالک مطالعه
کش آبامکتین در مراحل جخم، پهرگی و شفیرگی بیه  میزان جلفات آفت

باشید  در جحقییق حاضیر مییزان جلفیات      میی  ٪۸و  ٪۲۲، ٪۲۱جرجیب 
مرحله جخم، پهرگی و شفیرگی در بستر کشت باگا، بیه   ۷آبامکتین در 

بیا   درصد بدست آمد  که این میزان جلفیات  ۲۸/۸، ۲۲/۲۲، ۲/۸جرجیب 
درصد و بیا   ۱و  ۸۵/۷۱، ۲۲/۵4کمپهست گاوی به اضافه کردن ورمی

اضافه شدن کهکب پسته به بستر کشت جلفات جخم، پهر  و شفیر  بیه  
ی بیین  درصد رسید  بنابراین مقایسیه  ۵/۲و  ۱۲/4۲، ۵4/۲4جرجیب به 

دهید  ( نشان می۷۵نتایج جحقیق حاضر با نتایج اسماصیلی و همکاران )
کمپهسیت بیه بسیتر کشیت      یر اضافه کردن کهد ورمیأکه بیشترین ج

باشد، چرا که با اضافه شدن کهد گیا ، در مرحله پهرگی سفید بالک می
کمپهست صرف نظر از نیهع آن، مییزان جلفیات سیفید بالیک در      ورمی

)به جرجییب در کهکیب گیاوی و     ٪۱۲/4۲و  ٪۸۵/۷۱مرحله پهرگی به
(، گزارش دادند که سم ۷۵کهکب پسته( رسید  اسماصیلی و همکاران )

ی پیش از بلهغ سفید بالک را افیزایش داد کیه بیا    آبامکتین طهل دور 
نتایج جحقیق حاضر هم خهانی دارد، چرا که در این مطالعیه آبیامکتین   

هیای  ی پیش از بلهغ سفید بالک در گهجهجر شدن دور باص  طهتنی
در  پرورش یافته در بستر کشیت باگیا و کهکیب گیاوی شید، کیاهش      

باص   بیهماس به غرا جبدیل جهاناییکاهش در  یتغرا و در نها یافتدر
بیه   ییاد مسئله به احتمیال ز  ینکه ا شهدیم یطهل دور  ترو یشافزا
 یهاناتچرا که رشد و نمه اکثر ح باشدیم یههرمهن هاییسممکان یلدل
 و چیر  ی(  د۵۸) شیهد یمی  یمجنظ کنندیم یافتکه در ییغرا یلهوسبه

 ییزان م ینآبیامکت  یرکشیند  ز ی(، نشان دادند کیه دزهیا  ۲۸) نهمکارا
را  Lymantria dispar (L.) (Lep.:Erebidae)و جحیرک   ییه جذر

 باشید یا ر آن می  یسمخاطر مکانبه ینآبامکت یرجأ  ین  ادهدیکاهش م
 یداسی  ینهبهجیرییک گامیا آم  هیای یرنید  گ یرو یچرا که ا ر بازدارنیدگ 

(GABA) ،داردGABA  هماهنگی روی کهاست  یمیاییناقل ش یک 
امیا طیهل   (  ۵۵) کندمی مداخله دارند نقش جذریه در که هاییماهیچه
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ها روی گهجه های رشد یافتیه در بسیتر   دور  پیش از بلهغ سفید بالک
کشت حاوی کهکب پسته در مقایسه با جیمار شاهد کاهش یافت  ایین  

 یر سیم ییا   أر جدهد که نهع بستر رشد گیا  میزبان داختالف نشان می
 باشد  ر میؤصاار  م

 یرش، در ایهیاد جلفیات روی   أبیشترین ج ورای گیاهی آلهئهصاار 
ی پهرگی سفید بالیک بیهد و در بیین جمیامی جیمارهیای میهرد       مرحله

آزمایش، بیشترین کشندگی را روی پهر  سفید بالک ایهاد کرد  وی و 
 ری ؤهئه ورا نقش م(، گزارش دادند که صاار  اجانهلی آل۸4همکاران )

 :Tetranychus cinnabarius Boisduval (Acariدر کنترل کنیه 

Tetranychidae) ( نشان ۵۲و نتایج جحقیقات ژنگ و همکاران ) دارد
ورا به صهرت جماسی و دور ی استهنی گیا  آلهئهداد که نحه  ا ر صاار 

ورا در بسیتر کشیت   ی آلهئیه صایار    50LCباشد  مییزان  کنندگی می
کمپهسیت نشیان داد کیه جرکییب     کمپهست و فاقد ورمیی حاوی ورمی

جهاند جا حیدودی ا یر سینرژیسیتی داشیته     کمپهست میصاار  و ورمی
(، نیز نشان دادند که کاربرد همزمان ۸۲باشد  سهبرامانیام و همکاران )

 (.L)صلیه پشیه  Bacillus sphaericusی آلهئه ورا و باکتری صاار 

ip.: Culicidae) (D Aedes aegypti   ا ر سینرژیستی دارد و مییزان
50LC       صاار  آلهئه ورا همرا  بیا اسیتفاد  از بیاکتری میرکهر کیاهش

ی پیش از بلهغ در یابد  این صاار  در رشد و نمه جخم، پهر  و دور می
که در مقایسیه  سه بستر کاشت متفاوت جا یر متفاوجی نشان داد بطهری

بستر کشت باگا و کهکب گاوی باص  افزایش طیهل دور    با شاهد، در
پیش از بلهغ و در بستر کشت کهکب پسته باص  کیاهش طیهل ایین    

هیا   یر صاار أدهد بستر کشت گیا  در جدور  شد  است  این نشان می
حائز اهمیت است و یک صاار  روی یک میزبان اما بیا بسیتر کشیت    

ی پیش از بلهغ سفید بالک که  یر متفاوجی دارد  کاهش دور أمتفاوت ج
در این جحقیق روی صاار  آلهئیه ورا در بسیتر کشیت کهکیب پسیته      

باشید  ایین   ( میی 4۲بدست آمد، مشابه نتیایج خسیروی و همکیاران )   
را روی  sp. (Asteraceae)  Artemisiaیمحققییین ا ییر صاییار  

Glyphodes pyloalis Walker (Lep.: Pyralidae)  بررسی کردند
ی تروی و بلهغ این پروانیه در غلظیت   دادند که طهل دور و گزارش 

20LC همچنیین جعفربیگیی و همکیاران     یابد صاار  فهق کاهش می
جر  و اسیتبرق را روی مراحیل   صاار  آویشن، کلپهر ، شا  4(، ا ر ۷۸)

هیای  زیستی سفید بالک بررسی کردند و گیزارش دادنید کیه صایار     
–ی رشیدی سیفید بالیک   ر آویشن و کلپهر  باصی  کیاهش طیهل دو   

 شهند می
 .Ruta chalepensis Lی(، سیه صایار   ۱المزراوی و صطییات ) 

(Rutaceae) ،Peganum harmala L. (Zygophyllaceae)  و
Avena strigosa Schreb (Poaceae)  را به دلیل اینکه باص  جلفات

 رجرین ؤشیهند از می  درصد در مراحل نابالغ سفید بالک می ۱۲بیش از 
ها برای کنترل سفید بالک معرفی کردند  در این جحقیق نیز در  صاار

 ۵۵/4۲و  ۵۱/۷۵ ی آلهئییه ورا باصیی  جلفییاتمرحلییه پییهرگی صاییار 

درصدی به جرجیب در بستر کهکب گاوی و کهکب پسته شید  در واقیع   
های میهرد آزمیایش بهتیرین    ورا در مقایسه با سایر صاار صاار  آلهئه

کیش  بالک دارد  این صایار  در حید آفیت    ا ر کشندگی را روی سفید
شیهد و حتیی در   های سفید بالک میآبامکتین باص  مرگ و میر جخم

هیا ایهیاد   مرحله پهرگی جلفات بیشتری نسبت بیه آبیامکتین در پیهر    
 کند  می

صاار  گیاهی کرچک نیز روی رشد و نمه مراحل مختلف رشیدی  
و پییش از بلیهغ    های جخیم، پیهرگی   ر است و در دور ؤسفید بالک م

خاصیت بازدارندگی رشد را در هر سه نهع بستر کشیت نشیان داد  در   
ی بستر کشت از لحاظ طهل دور  ۷داری بین این جیمار، اختالف معنی

شفیرگی وجهد ندارد و طهل صمر حشرات کامیل در بسیترهای حیاوی    
کمپهسییت کییاهش یافییت  بطییهر کلییی نییهع بسییتر کشییت در  ورمییی

کرچک روی طهل دور  رشد و نمه پییش از بلیهغ    یرگراری صاار  أج
سفید بالک پنبه قابل مالحظه است و در بسیتر کشیت کهکیب پسیته     
نسبت به کهکب گاوی ا ر بازدارندگی بیشتری نشان داد  ایین صایار    
درصد مرگ و میر بیشتری در مرحله شفیرگی نسبت به شیاهد ایهیاد   

آبیامکتین از لحیاظ    هیا و  یر این صاار  همانند سیایر صایار   أکرد و ج
کیه در  میزان جلفات در دو نهع بستر کشت گیاهی متفاوت بهد  بطهری

بستر کاشت کهکب پسته مرگ و میر بیشتری نسبت به کهکب گیاوی  
کشیی بیرر کرچیک را    ایهاد کرد  محققین مختلفیی خاصییت حشیر    

 ،(۲همچنین آجبکه کهجه و همکاران )  (44 و ۷4، ۵۸اند )گزارش داد 
 ۵/4۵ ± ۸۲/۵ادند که صاار  آبی برر کرچک باصی  جلفیات   گزارش د

 :.Plutella xylostella (L.) (Lepدرصیدی تروهیای سین سیهم    

Plutellidae)  شیهد  آنیتیی و همکیاران    ساصت می ۸۲بعد از گرشت
 4و  ۲(، فعالیت تروکشی صایار  کرچیک را روی تروهیای سین     ۵)

 Culex pipiens (Linne.) ،Aedes caspius (Pallas)هیای پشیه 

،Culiseta longiareolata (Aitken) وAnopheles 

maculipennis (Meigen)    ( ۸۸گزارش دادنید  صیالحی و سیمیع ،)
پسییل پسیته    ۱کشی بیرر کرچیک را روی پیهر  سین     خاصیت حشر 

( ییک  ricinگزارش دادند  سمیت گییا  کرچیک بیه وجیهد ریسیین )     
م دانه نسبت داد  شد  گلیکهپروجئین غلیظ شد  و قابل حل در آندوسپر

های گیا  کرچک نییز وجیهد   است، که این ماد  سمی در سایر قسمت
(  4۷ و ۷۷، ۷۲، ۲4ه اندوسپرم کمتر است )دارد ولی مقدار آن نسبت ب

ریبهزومی و ممانعیت از سینتز    RNAریسین از طریق غیرفعال کردن 
 (  ۸۷ و ۸۱، ۱۸شهد )ین باص  مرگ سلهل میپروجئ

 یر خهد در بستر کشت کهکیب  أان نیز با بیشترین جصاار  جلخه بی
درصید(،   ۵۵/۲۷ی جخم )ای در مرحلهپسته باص  جلفات قابل مالحظه

درصد( سفید بالک شد  بیر   ۲4/۵۵درصد( و شفیرگی ) ۷۷/۷4پهرگی )
( صایار  جلخیه بییان    ۸۸اساس نتیایج جحقیقیات صیالحی و سیمیع )    
پسیته نییز دارد    پسییل   ۱خاصیت کشندگی باتیی صلییه پیهر  سین    

(، خاصیت کشندگی صاار  جلخه بییان  4۲همچنین مائه و هندرسهن )
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Sophora flavescens  صلیه مهریانیهCoptotermes formosanus 

Shiraki (Isoptera: Rhinotermitidae)    گییزارش دادنیید  اییین
و  Matrineرا  S. flavescensمحققیقن دو آلکالهئید صمید  در گهنیه   

Oxymatrine نمهدند و بر اساس آزمایشات خهد گزارش دادند  معرفی
ای شدیدی صلیه مهریانه مرکهر دارند  کهکیهک  که خاصیت ضد جذریه
آلکالهئیید اسیتخراج    ۲۸(، گزارش دادند که از 44بهیاسی و همکاران )

آلکالهئیید   دو S. alopecuroidesهای ههایی جلخه بیان شد  در اندام
Matrine ،Sophoridine  باشیند کیه   هیا میی  جرین آلکالهئیید از صمد

، Staphylococcus aureusهیای  خاصیت کشیندگی صلییه بیاکتری   
Bacillus subtilis  وEscherichia coli  هیای  و قیارچCandida 

albicans  وCandida krusei    دارنیید  نتییایج جحقیقییات یانییگ و
خاصیت ضد  S. alopecuroides(، نشان داد که صاار  ۸۸همکاران )

 Clostera anastomosis  (Lep.: Notodontidae)ای صلییه جذریه

L. شهد  یانیگ  دارد و باص  کاهش رشد و جهلید مثل این آفت نیز می
را  S. alopecuroides(، ا یر آلکالهئییدهای مختلیف گییا      ۸۵و ژائه )

 Plagiodera versicolora Laichartingروی جخمگیراری حشیر   

(Col.: Chrysomelidae) د و گییزارش دادنیید کییه  بررسییی کردنیی
به جرجیب بیه   aloperineو  sophocarpine ،matrineآلکالهئیدهای 

از جخمگراری ایین آفیت جلیهگیری     ٪۷/4۸و  ٪۷/۸۵، ٪۲/۸۵میزان 
کشیی  (، خاصیت حشیر  ۲۲کنند  همچنین چهآنگسین و همکاران )می

 Oncopeltus fasciatusرا روی  S. alopecuroidesگییییا  

(Dallas) (Hem.: Lygaeidae)  در میهرد نحیه  ا یر     گزارش دادند
باشید امیا یانیگ و    صاار  جلخه بیان منابع زییادی در دسیترس نمیی   

 C. anastomosis(، صلییت جلفییات ایهییاد شیید  در   ۸۸همکییاران )
ی استفاد  از صاار  جلخه بیان را این طهر گیزارش دادنید کیه    بهاسطه

 catalaseهیای  یمآلکالهئیدهای جلخه بیان جعادل دینامیکی بیین آنیز  

(CAT) ،superoxide dismutase (SOD)  وperoxidase 

(POD)  مهجهد درC. anastomosis     را بهم زد  و منهیر بیه جهلیید
هیای آزاد در ایین حشیر     شهد و سیطح رادیکیال  های آزاد میرادیکال

یابید و در نتیهیه منهیر بیه اخیتالل در ترو ایین حشیر         افزایش می
(، نیز گزارش دادنید  ۵۲ستا صسکری و همکاران )شهند  در همین رامی

 gutکه صاار  جلخه بیان مانع از فعالیت پروجئینازهای معید  مییانی )  

proteinase در )Helicoverpa armigera (Hübner) (Lep.: 

Noctuidae) شهد می 
دهد کیه  نتایج جلفات مراحل مختلف رشدی سفید بالک نشان می

خاک باص  ایهاد جلفات در سفید بالک کمپهست به اضافه کردن ورمی
شهد  مطالعات زیادی کاهش جمعیت آفات را هنگام استفاد  از مهاد می

( که ۸۲ و ۸۷، ،۱۷، ۱۵، ۷۵، ،۸ن داد  است )کمپهست نشاآلی و ورمی
نتایج جحقیق حاضر با نتایج جمامی آنها هم خهانی دارد  احمدی المهجی 

و  %۲۲، %۵۲کمپهسیت ) ف ورمیهای مختل(، ا ر غلظت۷و همکاران )
 B. tabaciروی میزان مرگ و میر مراحیل مختلیف رشیدی    ( را 4۲%

درصید   4۲و  ۲۲، ۵۲بررسی کردند و گزارش دادند که اضیافه کیردن   
، ۵۲ ± ۵۵۸/۲کمپهست به بستر کاشت، به جرجیب باص  جلفیات  ورمی
شیهد   درصدی در مرحله جخم میی  ۱/۵۲ ± ۲۱۵/۵و  ۱/۵۲ ± ۲۱۸/۲

، ۷۵/۵۲ ± 4۱/۲ ( جلفیات ۷ن در نتیایج احمیدی و همکیاران )   همچنی
، %۵۲هیای  جرجییب در غلتیت  )بیه  4۲/۷۲ ± ۸۷/۲و  ۸۲/۲۱ ± ۷۸/۲

( ۸۲ و ۸۵رائه )( در مرحله پهرگی سفید بالک گزارش شد  %4۲و  ۲۲%
کمپهست بطهر معنی داری باص  کاهش جمعیت گزارش داد که ورمی

ا ی در بیادام زمینیی   ونقطیه حشرات مکند  مثل زنهر ، شیته، کنیه د  
 ۷کمپهسیت را در  ( ا ر ورمی۵۲شهد  همچنین آرانکن و همکاران )می

ای، شپشک آرد درصد روی جمعیت کنه دو نقطه 4۲و  ۲۲، ۵۲غلظت 
کمپهسیت  آلهد و شته سبز هله بررسی کردنید و گیزارش دادنید ورمیی    

( ۸4رزمهیه و همکیاران )   شیهد  باص  کاهش جمعیت آفات مرکهر می
 Aphis gossypii Gloverنییز گیزارش دادنید کیه جمعییت شیته       

(Hem.: Aphididae) کمپهست به بستر کشیت  با اضافه کردن ورمی
کمپهسیت را روی  (، ا ر دو نهع ورمیی ۵۲یابد  کاردوزا )خیار کاهش می

بررسی کردند و نتایج آنها نشان داد که مییزان میرگ و    H. zeaآفت 
 ۲که روی گیاهان رشد کرد  در ر حالید %۲۲میرآفت روی گیا  شاهد 
درصد بهد  در جحقیق حاضر  ۱۷و  4۵کمپهست نهع بستر کهدی ورمی

های گیا  گهجیه فرنگیی کاشیته    میزان جرکیبات فنهلی مهجهد در برگ
شد  در کهکب پسته و کهکب گیاوی محاسیبه و بیا مییزان جرکیبیات      

شید  جرکیبیات    فنهلی مهجهد در گیا  گهجه کاشته شد  در باگا مقایسه
های  انهیه هسیتند کیه در مقاومیت    فنهلی یکی از مهمترین متابهلیت

(  ا رات ۷4خهاران نقش دارند )آنتی بیهز و آنتی زنهز گیا  در برابر گیا 
بازدارندگی جرکیبات فنهلی روی خیلی از حشیرات مطالعیه و گیزارش    

ای گنیدم در شیته   شد  است  به صنیهان مثیال، خاصییت ضید جذرییه     
Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: Aphididae) 

( و ۲۸بخاطر وجهد جرکیبات فنهلی در این گیا  گیزارش شید  اسیت )   
 Myzus( Sulzerخاصییییت دور کننیییدگی ایییین جرکیبیییات روی )

persicae،Acyrthosiphon pisum (Harris) و S. graminum 
ع جرکیبات همچنین، در گیا  گهجه فرنگی، جهم .(4۲ا بات شد  است )
ها در ایهاد مقاومت آنتی ای مهجهد در برگهای غد فنهلی در جریکهم

(  نتایج این جحقیق نشان داد ۲۸ ری دارد )نقش مؤ H. zeaبیهز صلیه 
های گهجه کاشیته شید  در کهکیب    که میزان جرکیبات فنهلی در برگ

بیهد  داری باتجر از گیاهان کاشته شد  در باگا )شاهد( پسته بطهر معنی
و میزان جلفات سفید بالک روی این گیاهیان بیشیتر از گییا  شیاهد و     

(  در ۲حتی گیاهان رشد یافتیه در بسیتر کهکیب گیاوی بیهد )شیکل       
هییدالگه و  -( و لهجیان ۷۲راستای نتایج جحقیق حاضر، جاود و پنیهار ) 

( گزارش دادند کیه مییزان جرکیبیات فنیهلی در گیاهیان      4۸همکاران )
و  (Vigna mungo (L.)(، صیدس سییا  )  Glycine max (L.)سهیا )

( کاشییته شیید  در بسییتر  Piper auritum (Hoja santa)فلفییل )
( دتییل  ۵۵کمپهست افزایش یافته اسیت  آرانکین و همکیاران )   ورمی
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مختلفی برای کاهش جمعیت حشرات آفت روی گیاهان جیمار شد  بیا  
چنید  کمپهست بیان کردند  ایین محققیین بیر ایین باورنید کیه       ورمی

جهاند سبب ممانعت از رشد حشرات شیهد کیه صبارجنید از    مکانیسم می
کمپهسیت روی در   یر ورمیی أفرم نیتروژن مهجیهد در بافیت بیرگ، جی    

دسترس بهدن صناصر غرایی کم مارف و جهلید فنهل جهسط گیا  بعید  

کمپهسیت، کیه همگیی ایین میهارد منهیر بیه        از به کار بیردن ورمیی  
شهد  بطهر کلی نتایج این خهار میرای گیا ناخهشایند شدن بافت گیا  ب

کمپهست دهد که اضافه کردن میزان مناسبی از ورمیجحقیق نشان می
 ر صلیه سفید بالک ؤجهاند به پیاد  سازی یک روش کنترل جلفیقی ممی

 پنبه نقش داشته باشد 
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Introduction: The sweet potato whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), is an 

economically important pest of a variety of agricultural crops worldwide. The control of sweet potato whitefly 
largely relies on the use of synthetic insecticides. However, the efficiency of chemical control is questionable 
with respect to the activity of adults and immatures on the abaxial surfaces of leaves. In addition, under the 
strong selection pressure of the chemical control, whitefly populations have become resistant to most registered 
insecticides. Therefore, the search for more environmentally friendly options for whitefly control is necessary. 
Botanical extracts are broad-spectrum materials, used in pest control and they compared to synthetic ones may 
be safer for the environment, are, generally, less expensive and are often decomposed to nontoxic products. They 
are potentially suitable for use in integrated pest management. Recently, in addition to the botanical insecticides, 
vermicomposting has been also proposed as a safe control method for insect pests. Vermicompost is an organic 
soil amendment, produced by earthworm digestion of organic waste. Studies show that plants grown in soil 
amended with vermicompost grow faster, are more productive and are less susceptible to a number of arthropod 
pests. In this research studied the mortality effect of ethanol extracts of the seeds and leave of Ricinus communis 
L. (Euphorbiaceae), Sophora alopecuriodes L. (Fabaceae), Aloe vera (L.) (Liliaceae) on adults of B. tabaci that 
reared on a tomato that planting in vermicompost from two different sources (pistachio waste and cattle manure). 
This result was compared with the insecticide abamectin. 

Materials and Methods: The experiments were carried out in a completely randomized design and in a 
growth chamber at 25±2 ºC, photoperiod of 16: 8 (L: D) and with the 55±5 % relative humidity. Seed from the 
tomato cultivar ‘CH-Falat’ were sown into the pots (5×10 cm), containing different growth media. The three 
growth mixtures tested were: (i) 100% BAGA (sterile plant growth media); (ii) 70% BAGA with 30% pistachio 
waste vermicompost; (iii) 70% BAGA with 30% cattle manure vermicompost. After the bushes reached the 2- 4 
leaf stage the bioassay tests were done by using the leaf-dip method. After drying of leaves, 20 adults of B. 
tabaci (24h) were released into each pot. The mixture of ethanol and distilled water (1:10) was as a control. After 
72 h, mortality was recorded. To determine the effects of the sub-lethal dose (LC25) on the developmental 
durations of B. tabaci, the tomato pots that were prepared as above mentioned, dipped into LC25 concentration of 
each extract and abamectin, for 5s. After the drying of leaves, 15 pairs of B. tabaci adults were released in the 
pots and the cage was covered on the pot immediately. B. tabaci were removed from the plants after 72 hours 
and only the eggs less than 24 hours old were kept for the recording of the different stages of B. tabaci.  

Results and Discussion: Based on the results, the kind of growth media was effective in the influence of 
extracts and abamectin, and the least LC50 of each insecticide was recorded in growth media that was added by 
pistachio waste vermicompost. Among the extracts, Aloe vera and leave of R. communis extracts showed the best 
and lowest effect against the B. tabaci with LC 50 value of 0.855 g/l and 22.841 g/l respectively (in pistachio 
waste vermicompost media). Subletal (LC25) effects of treatments on biological parameters of B. tabaci were 
significant compared to the control plant (p<0.05). Based on the results, the most mortality (%) in egg (22.84%), 
nymphal (42.11%) and pupal (11.94%) periods of B. tabaci was recorded for abamectin, Aloe vera and S. 
alopecuriodes extracts respectively. The interaction between vermicompost and extract was significant, and the 
longest of the nymphal period (19.83±0.67 days) was recorded on whiteflies that were treated by R. communis 
and reared on tomato plants grown in pistachio waste vermicompost. The shortest of this period (11.14±0.34 
days) was recorded on control plant that grown in BAGA. Taken together, the longest development time was 
recorded on whiteflies that treated by S. alopecuriodes and reared on tomato plants grown in pistachio waste 
vermicompost and the shortest of this period was on insects treated by Aloe vera extract and pistachio waste 
vermicompost media. Plants fertilized with pistachio waste vermicompost had significantly higher phenolic 
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content (10 mg/mL) than control (BAGA) (6.08 mg/mL), while those in cattle manure vermicompost group 
exhibited intermediary value (7.28 mg/mL). 

Conclusion: These results indicated that the concomitant use of extract and vermicompost was more 
effective for controlling of B. tabaci. The most mortality caused by Aloe vera extract and amending of pistachio 
waste vermicompost into growth media increased its effectiveness. So, these extract and vermicompost can play 
an important role in the managing of B. tabaci in greenhouse crops. 
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