
 

تحقیقات آفات گیاهی 
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 .Eucalyptus camaldulensis Dehneh اکالیپتوسی اتانولی  عصاره تاثیر

(Myrtaceae) د روی پارامترهای جدول زندگی شته کش ایمیداکلوپرای و آفت

 Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)جالیز 
 

 3ان مهدیان، کامر2*، شهناز شهیدی نوقابی 1زهره کورکی

-3و  2 ،4
 رفسنجان (عج)پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصرگروه گیاه 

 

 (23/4/35: تاریخ پذیرش         24/8/33: تاریخ دریافت)

 

 چکیده
Glover (Hem.: Aphidشته جالیز  idae)  Aphis gossypiiای، باغی و زراعی  از آفات مهم محصوالت گلخانه یکی

امری ضروری به نظر امروز. باشد می ایی در کنترل آفات  ه به دلیل توجه بشر به سالمت محیط زیست، کاهش استفاده از ترکیبات شیمی

اثیر عصاره. رسد می Eucalyptus اتانولی اکالیپتوس ی در پژوهش حاضر، ت  camaldulensis Dehneh . (Myrtaceae)  و

شته جالیز در شرایط آزمایشگاهی روی  LC30مار با غلظت زیر کشنده ور کردن برگ در تیکش ایمیداکلوپراید به روش غوطه آفت

Glover (Hem.: Aphid idae)  Aphis  gossypii کش  اتانولی اکالیپتوس، آفت ی عصاره هایاین پژوهش تیمار در .بررسی شد

خیار تیمار شده در شرایط  های روی برگ جالیز منظور بررسی زایش و مرگ و میر روزانه شته به 2و شاهد  4شاهد  ،ایمیداکلوپراید

ایج ب. ندشدگرفتند و پارامترهای رشد جمعیت برآورد آزمایشگاهی مورد استفاده قرار  نرخ خالص تولید مثل  ،دست آمدههبراساس نت

(R0) و شاهد عصاره ایمیداکلوپراید، تیمار در ابر با به  2و  4ی اتانولی اکالیپتوس   و 83/45±75/0، 32/5±45/0ترتیب بر

و  54/0±007/0، 32/0±02/0، 48/0±03/0برابر با  (rm)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت ماده/ ماده 70/53±43/0و  44/0±24/77

ده/ ماده007/0±54/0 اهی، نرخ روز/ ما  74/4±005/0و  74/4±005/0، 33/4±02/0، 20/4±005/0برابر با  (λ)افزایش جمعیت  متن

مدت زمان دو  وروز  52/3±00/0و  52/8±00/0، 52/8±00/0، 35/5±07/0برابر با  (T)یک نسل  ی طول دوره، (روز/ ماده/ ماده)

ایج بمجموع . شدندبرآورد روز  75/4±004/0و  85/4±00/0، 38/2±004/0برابر با  (DT)برابر شدن جمعیت  دست آمده از این هنت

ره   .داشته باشدجالیز شتهکنترل باالیی در  توان تواند میی اتانولی اکالیپتوس پژوهش نشان داد که عصا
 

رهی جالیز، شته :کلیدی هایواژه ایش جمعیتگیاهی،  ی عصا   وری ، روش غوطهدایمیداکلوپرای ،نرخ ذاتی افز
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 مقدمه

های متداول برای انسان،  کش سمیت باالی آفت

ه پیدایش مقاومت ه همرا محیط زیست ب ه  آلودگی  آفات ب

اخیر تالش  ها، موجب شده که در سالکشآفت های 

خطر برای کنترل عوامل  زیادی برای معرفی ترکیبات کم

میان، برخی از . گیرد زای گیاهی صورت  خسارت در این 

اسانس عصاره اهای گیاهی،  ها و  های  کش عنوان آفت ب

ا  گیاهی، عملکرد مناسبی را برای جایگزین شدن ب

مطلوب های شی کش آفت میایی در جهت کاهش عوارض نا

اشند ترکیبات شیمیایی دارا می به عالوه، نگرانی جهانی . ب

های دولتی در مورد کنندگان و سازماناز طرف مصرف

انسان  کش اثرات زیانبار آفت های سنتز شده روی سالمت 

ایجاد یک واکنش سیاسی در  و محیط زیست، منجر به 

فزایش محدودیت این ها در را غالب ا ا مصرف  بطه ب

است  ,Wright and Welbourn)) محصوالت شده 

اثیرعالوه بر بررسی  .2002 ا  کش مستقیم آفت ت ها که ب

اندازه های  شود، در سال گیری می شاخص مرگ و میر 

اثیراخیر، توجه بیشتری به  ها و  کش زیرکشندگی آفت ت

ا  فیزیولوژی و رفتار حشرات ب بررسی تاثیرات آن روی 

استفاده از . شده استانجام  4زیرکشنده های غلظت

های  ها به صورتکشی آفتهای زیرکشنده غلظت

اثیر قرار می برای . دهدمتفاوتی جمعیت حشره را تحت ت

ی مراحل مختلف توان به تغییرات طول دورهمی ،مثال

اروری و زادآوری و نیز  2رشدی، کاهش وزن، کاهش ب

.Rezaei et al))کرد تغییرات رفتاری حشره اشاره  , 

ها روی حشرات در شرایط کشاثر آفت. 2007

تخمین زده  LC50و   LD50آزمایشگاهی و براساس

این روش در برآورد اثر سموم روی حشرات . شود می اما 

میر  فقط به اثر کشندگی و داده مرگ و  های حاصل از 
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  Sublethal 

2
  Fertility rate 

مطالعات سم می ابراین  فیک پردازد، بن ا  3شناسی دموگرا ی

ابی اثر سموم روی جدول زندگی های ارزی آزمایش

فراهم می تریحشرات که اطالعات دقیق کند، قابل  را 

است در .  (Robertson and Preisler, 1992) توصیه 

اثرات آفت لعات،  مطا ها روی یک گروه  کشاین گونه 

اثیر یک آفت 5همگن از ت شود  کش بررسی می زنده مانده 

ا پای این گروه ت ء، زاد و ولد و مرگ  ان عمر مورد و بقا

فیک بر پایه  روش سم .گیرد مطالعه قرار می شناسی دموگرا

فراتری از اثرات جانبی  ارزیابی جدول زندگی اطالعات 

مکان را  ها روی آفات فراهم می کش آفت این ا آورد و 

ه  ایجاد می ه درستی و با توجه ب ابی این اثرات ب کند که ارزی

انجام شود کش اثرات زیرکشندگی آفت لیل به. ها   این د

مترهای جمعیتی به ویژه نرخ ا محاسبه پارا  افزایش ذاتی که ب

ت کشندگی و زیرکشندگی اکه در آن اثر (rm)طبیعی 

از اثرات کلی توان به تخمین قطعی می ،تلفیق شده است تر 

.Heidari et al) ها روی آفات دست یافت کش آفت , 

لیز، شته. (2005 ین ترمهمیکی از  Aphis gossypiiی جا

است آفات خسارت این شته یک آفت . زا در گلخانه 

جازی و چندخوار است که عالوه بر خسارت مستقیم،  همه

انتقال بیماری ا ترشح عسلک و  های  از طریق غیرمستقیم و ب

انتقال  ویروسی نیز به محصوالت خسارت می  00زند و با 

منه میزبان  ویروس گیاهی روی دا ی وسیعی از گیاهان 

.Kresting et al)کند  ت میایجاد خسار ه . (1999 , ب

های  ویژه در کشتهدلیل اهمیت باالی کشت خیار ب

ا توجه به جمعیت باالی شته گلخانه این ای و ب ی جالیز روی 

ه  کنندگان خیار گلخانه محصول، تولید ای نیازمند ب

مکرر از آفتاستفاده این  کش ی  میایی برای کنترل  های شی

استفاده از  آفت در طول فصل رشد می اشند که ضرورت  ب

این رو، . های کم خطرتر به وجود آمده است زینجایگ از 

این تحقیق،  اثیردر  ی اتانولی عصاره زیرکشندگی ت
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  Demographic toxicology 

4
  Cohort 
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ایمیداکلوپراید علیه شته  اکالیپتوس در مقایسه با آفت کش 

ل .جالیز مورد بررسی قرار گرفت  ،پتوسیاکا

camaldulensis Eucalyptus از  است یدرخت

مناطق مختل  Myrtaceaeخانواده ف که زمستان سرد و در 

متعددی اثر سمیت  بررسی. ندارند، کاشته شده است های 

لیپتوس را روی گونه اکا های مختلف آفات  تنفسی اسانس 

های  از جمله الرو سن دوم و شفیره

حشرات کامل ،  Acanthoscelides obtectusسوسک

 Callosobruchusای حبوبات  سوسک چهار نقطه

maculatus F. روزه شپشه  3ا ت 4، حشرات کامل

و حشرات  .Oryzaephilus surinamensis Lدار  دندانه

 .Brevicoryne brassicae Lکامل شته مومی کلم 

 Papachristos and).مشخص کرده است

Stamopoulos, 2002; Hamzavi et al. , 2012; 
Hosseini Amin et al. , 2012; Izakmehri et al., 

2012). 

پارامترهای جدول ترین ، مهمدر تحقیق حاضر 

فزایش ذاتی نرخ ی جالیز شاملزندگی شته  ،(rm) طبیعی ا

 یک ی دوره طول میانگین ،(R0) مثل تولید خالص نرخ

 نرخ و( DT) جمعیت شدن برابر دو مدت زمان ،(T) نسل

پس از در معرض قرارگرفتن ( λ) متناهی افزایش جمعیت

اکالیپتوس و آفتی عصارهزیر کشنده غلظتبا   کش ی 

است -نتایج تحقیق حاضر می. ایمیداکلوپراید محاسبه شده 

های آینده روی اثرات  تواند گامی مهم جهت بررسی

مکنده در  ی کشی عصاره آفت لیپتوس بر حشرات  اکا

های شیمیایی و  کش شرایط گلخانه و کاهش مصرف آفت

قیمانده آن  . ها باشدمضرات ناشی از با

 ها  مواد و روش

 پرورش شته جالیز

ایجاد کلنی  منظور پرورشهب از  gossypii.A  شتهو 

مرحله اریخ اناهیگ  شداستفاده  (دوهفته) برگی 7-5 ی در 

بار یک یها در گلدان ییتا چندصورت بذرهای هکه ب

ه قطر  امتر  سانتی 47و ارتفاع  42مصرف پالستیکی ب  که ب

ه به ) کوکوپیتو  پرلیت، پیت ماساز  یمخلوط ترتیب ب

ن. شده بودندکاشته پر شده، ( 3: 4: 5نسبت  در ها  این گلدا

ابعاد فلزیهای قفس ا سانتی 400×50×50 به  متر، محصور ب

. شدند داری می و نگه حریر منتقل شدهتور های پارچه

اندارد گلخانه ی درجه 27±4 دمای)ای  کلنی در شرایط است

نوری  یدوره درصد و 07±7 نسبی رطوبت سلسیوس و

سن  هم یبرا .شدنگهداری ( تاریکی:اییروشن)ساعت  40:8

بال  یب یاز حشرات کامل دخترزا یتعداد ها کردن شته

انتقال  یفاقد آلودگ اهانیگ یرو ه آنداده به شته  ها  و ب

اشند ییزا ساعت پوره 25به مدت  شد اجازه داده   .داشته ب

از  ه پوره دشساعت حشرات کامل حذف  25پس  ها  و ب

ه  ردهک سپرینمو خود را  امکان داده شد تا رشد و و ب

 .برسنددو روزه  ی پورهسنی  ی مرحله

 اکالیپتوس ی ی عصاره تهیه

اکالیپتوس برگ از محوطه  camaldulensis .E های 

لیعصر ه و آوری  جمع 4330رفسنجان در سال  (عج)دانشگا

ه تهیه عصاره،جهت  .ندشد عنوان یک حالل آلی   اتانول ب

قرار  سمتی قگیری به روش  از عصاره. گرفتمورد استفاده 

.Kesmati et al)و همکاران   درکه  شداده استف (2006 ,

 300در  و شدپودر خشک شده  اهیگرم از گ 70 آن

 58شد و به مدت  ساندهیخدرصد  30اتانول  لیتر میلی

دور در  400اتاق و با سرعت  یدر دما کریش یساعت رو

ها  شدن زمان مذکور عصاره یبعد از ط. دشقرار داده  قهیدق

ه تقطیر در  عبور داده یاز کاغذ صاف شده و توسط دستگا

 400و سرعت سلسیوس  ی درجه 50در دمای  7خالء دوار

لیظ  حاصل را  ی شده ظیغل عیما. شدنددور در دقیقه تغ

 ی درجه 50ساعت پهن کرده و در آون  یها شهیش یرو

 .قرار داده تا عصاره خشک شودسلسیوس 
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 Rotary evaporator 
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 کش مورد بررسی آفت
میداکلوپراید آفتاز   ای ا نام تجاری کونفیدور 0کش   SC ب

 ه از شرکت گل سم گرگان خریداری شده بود،ک 35%

 .شداستفاده 

 زیست سنجی

ا  زیست سنجی از آفت برای ایمیداکلوپراید ب  7کش 

انولی برگ ی و عصاره( 20و  44، 0، 5، 2)غلظت  های  ات

و  47/405، 02/55، 23/70، 50)غلظت  7اکالیپتوس با 

ه یک شاهد  گرم بر میلی برحسب میلی( 470 ه همرا لیتر ب

ا  5ای هر تیمار در بر  58)روزه همسن  2 ی پوره 47تکرار ب

لیز استفاده ( ساعت سن های  برای تعیین غلظت. شدشته جا

ابتدا پیش   غلظتیانجام گرفت و  هایی آزمایشمورد نظر 

لفات و  27که حدود  ایجاد  57درصد ت درصد تلفات را 

ایین ن پ ه ترتیب به عنوا االترین  غلظتترین  کرد ب  غلظتو ب

انجام آزمایشبر انتخاب شد ای  اصلی  این . ندهای  در 

قطری حدود  ها، از برگآزمایش ا  متر  سانتی 0های خیار ب

درصد  02/0و محلول ( 4شاهد )تیمار شده با آب مقطر 

انول+ توئین ه( 2شاهد )آب مقطر + ات ن ب ه عنوا ترتیب ب

گیاهی  ی کش و تیمار عصاره شاهد برای تیمار آفت

انیه در غلظت 30های خیار به مدت  برگ. شداستفاده  های  ث

ور شدند و پس از نیم  یک از تیمارها غوطه مورد نظر از هر

در ادامه هریک از . شدندها خشک ساعت سطح برگ

ه داخل تشتکها بهبرگ انفرادی ب قطر صورت  های پتری به 

ه ارتفاع % 4ها آگار  متر که در کف آن سانتی 8  4ب

داشتن برگ ریخته شده بود، سانتیمتر جهت مرطوب نگه 

ا  پوره 47سپس . انتقال داده شدند  2)ساعت سن  58ی شته ب

ا قلم مو به روی برگ( روزه های تیمار شده درون پتری  ب

.Amini Jam et al)انتقال داده شد  های تشتک. (2014 ,

اتور با شرایط ثابت  درجه  27±4 دمای)پتری درون انکوب

 8: 40نوری  دوره د ودرص 07±7 نسبی رطوبت سلسیوس،

لفات . شدند داری  نگه( تاریکی:روشنایی )ساعت  تعداد ت

                                                                 
6
  Imidacloprid 

ا  شدندساعت شمارش  25پس از  و سپس درصد تلفات ب

ابوت تصحیح   (.Abbott, 1925) شدندفرمول 

  زیرکشندگی هایآزمایش

ارامترهای  تاثیربرای بررسی  زیرکشندگی و محاسبه پ

ابتدا برگ برای هریک از های خیار را  جدول زندگی 

انیه در غلظت  30تیمارها به مدت  کش  ازآفت LC30ث

میلی میلی 73/5)ایمیداکلوپراید   ی و عصاره( لیتر گرم بر 

لیپتوس  اکا انولی  میلی میلی 53/00)ات  4شاهد ، (لیتر گرم بر 

از نیم ساعت، برگ. شدور  غوطه 2و شاهد  ه  پس  ها ب

قطر   ظروف پتری ه  ه % 4ر ها آگا که در کف آن cm8ب ب

مرطوب نگه داشتن برگ ریخته شده  cm4ارتفاع  جهت 

انتقال داده شدند ه دلیل ماده. بود،  زا  زا و همچنین پوره ب

از  بودن شته جالیز از پوره ساعت سن  42هایی با کمتر 

ابتدا  ،شداستفاده ( سن یک ی پوره) به این ترتیب که در 

از  70 تیمار  ی ها ساعت به روی برگ 42پوره با سن کمتر 

انتقال داده شد حشره که بعد از  27ساعت،  25بعد از  .شده 

از بین   70تیمار کردن سالم مانده بودند، بطور تصادفی 

از تیمارها انتخاب  و  شدندحشره تیمار شده برای هر کدام 

. به عنوان یک تکرار در نظر گرفته شد  پتری ظرف هر

مرگ مراحل پورگی هر پوره  و  میزان  در هر  میر و طول 

مرحله بلوغ ثبت شد و همچنین  تکرار تا زمان رسیدن به 

های تولید شده در تمامی تکرارها به طور  تعداد پوره

ا  شدند روزانه شمارش، ثبت و سپس حذف  این کار ت و 

درون   ظروف پتری. زمان مرگ حشرات کامل ادامه یافت

اندارد  درجه  27 ± 4ثابت  دمای)انکوباتور با شرایط است

 40نوری  دوره درصد و 07 ± 7 نسبی رطوبت یوس،سلس

 . شدند داری  نگه( تاریکی:روشنایی )ساعت  8:

 تجزیه و تحلیل آماری

و تجزیه پروبیت با  LC30و  LC50ی مقادیر محاسبه

 ,SAS Institute)انجام شد  SAS 9.1استفاده از برنامه 

مترهای (. 2003 مودار و ثبت پارا منظور ترسیم ن به 
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اکسلبیولوژی  اختالف. شداستفاده  2040 5ک از برنامه 

ه ها میانگین آماری  واریانس روش آماری تجزیه وسیله ب

((ANOVA  استفاده از نرم افزار  مورد SPSS 18با 

 دار معنی های تفاوت سپس. گرفت قرار تجزیه و بررسی

احتمال  به ها میانگین درصد  7وسیله آزمون توکی در سطح 

 .بررسی شد

 حثنتایج و ب

اثرات کشندگی عصاره این تحقیق،  اکالیپتوس و  ی در 

لیز به روش غوطه ور کردن  ایمیداکلوپراید روی شته جا

اینکه شیب خط، . برگ مورد بررسی قرار گرفت با توجه به 

ا ن تغییرات در تلفات را در   میزا

ا یک واحد تغییر در غلظت نشان می . دهد رتباط ب

( 03/2±53/0)پتوس اکالی ی بیشتر بودن شیب خط عصاره

میداکلوپراید  نسبت به آفت نشان داد ( 45/2±34/0)کش ای

که به ازای هر واحد افزایش غلظت، افزایش تلفات حاصل 

ایمیداکلوپراید بود ی از تیمار عصاره  اکالیپتوس بیشتر از 

میزان همگن بودن جمعیت . (4جدول ) همچنین شیب خط 

این صورت که هر  را نیز نشان می چه شیب خط دهد به 

تر و هرچه شیب خط بیشتر باشد  کمتر باشد جمعیت همگن

است جمعیت ناهمگن .Robertson et al)تر  , 2007.) 

ا توجه به عدم همپوشانی مقادیر حدود اطمینان  همچنین ب

لیپتوس و آفت ی عصاره LC50، سمیت 37% کش  اکا

 Adams)ایمیداکلوپراید با هم تفاوت معنی داری دارند 

et al., 1990.)  اثر کشندگی ترکیبات گیاهی متعددی

مثال، بررسی  روی شته سمیت ها بررسی شده است، برای 

انولی  ی عصاره ه از  28مت ه  ی گونه 22نمون گیاهی متعلق ب

لیز و شته سبز هلو نشان  45 خانواده مختلف روی شته جا

این عصاره ایی حشره  ها داد که   شتهکشی باالیی روی  توان

.Kim et al)و شته سبز هلو دارند  gossypii.A جالیز  , 

اخیر، خاصیت  عالوه بر این، در بررسی (.2005 های 

بذرهای  ی کش به همراه سمیت عصاره کشندگی دو حشره

                                                                 
7
 Excel 

 Ranunculaceae Nigella sativum))گیاه سیاه دانه 

Linn. های درمنه ترکی و برگ Artemisia cinae L. 

(Asteraceae)  لیزروی حشرات بالغ شته  Aphisجا

gossypii  قرار گرفته است  Keratrum et)مورد بررسی 

al., 2013) .استونی، کلروفرمی،  همچنین اثر عصاره های 

انولی پوست و برگ مت استات، هگزانی و  های چهار  اتیل 

لیز بررسی   Bagavan et) شدگونه گیاهی روی شته جا

al., 2009.) 

اخیر نشان داد که سمیت عصار   ی هنتایج تحقیق 

لیپتوس روی شته جالیز کمت اکا انولی  های ذکر  ر از عصارهات

میزان سمیت عصاره .باشد شده می های مختلف  تفاوت در 

لیل متفاوت بودن گیاهان مورد بررسی،  احتماال به د

های مورد  حاللنیز تفاوت در و  متفاوت بودن روش کار

ابولیت که باعث می باشد می استفاده مت ز های متفاوتی ا شود 

برای بررسی اثرات  .شودگیاهان مورد نظر استخراج 

میداکلوپراید و  آفت LC30زیرکشندگی از غلظت  کش ای

از  عصاره اکالیپتوس بعد  انولی  ات ه ترتیب)ساعت  25ی   ب

میلی میلی 53/00و  73/5 اال بودن . شداستفاده ( لیتر گرم بر  ب

معموال  عصاره غلظت است که  ه این دلیل  های گیاهی ب

اال از عصاره غلظت ا  های گیاهی با ممانعت از های ب تغذیه ی

میر  مرگ و  کاهش گوارش یا ممانعت از رشد حشره باعث 

ایین های غلظت. می شوند است برای کشتن  پ تر ممکن 

ایجاد بدشکلی  حشره کافی نباشند اما، اوقات  گاهی 

است که  (.Ahmad, 2007)کنند  می به عالوه، ممکن 

ا آفتهای گیاهی در مق عصاره ه  کش ایسه ب میایی ب های شی

اثر  دلیل داشتن متابولیت های مختلف و نداشتن جایگاه 

اثیر بگذارند مشخص در مدت زمان طوالنی تاثیر  .تری ت

میداکلوپراید و عصاره ی اکالیپتوس روی طول  تیمارهای ای

لیز نشان داد که حداکثر طول عمر حشرات  عمر شته جا

شاهد )رهای آب مقطر در تیما A. gossypiiکامل شته 

اکالیپتوس و آب مقطر( کش آفت میداکلوپراید،  +  و ای
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ایمیداکلوپراید و عصاره -4جدول   ساعت 25بعد از   Aphis gossypii روزه شته 2های  ی گیاهی اکالیپتوس روی پوره سمیت 

Table 1. Toxicity of imidacloprid and plant extract of Eucalyptus camaldulensis against 2 day 
old nymphs of A. gossypii after 24 h 

 

Limits  95% df Slop (± SE) Chi square 

(x
2
) 

LC50 

(mg/ml) 

Treatments 

9.80-6.57 3 0.31±2.17 2.46 8.00 Imidacloprid  

296.83-76.08 3 0.79±2.69 1.40 104.5 Eucalyptus 

camaldulensis 
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 شاهد و( مقطر آب) 4 شاهد. مرگ زمان تا زندگی دوره طول در Aphis gossypii بقاء نسبت میانگین روی تیمار چهار تاثیر -4 شکل

 .باشند می اکالیپتوس ی عصاره و ایمیداکلوپراید برای شاهد عنوان به ترتیب به( اتانول+  توئین+  آب) 2

Figure 1. Effect of four treatments on age specific survival rate ( lx) of A. gossypii Control 1 
(sterile water) for imidacloprid and control 2 (water+ Tween+ ethanol) for plant extract during life 

time until death 
 

 23، 43، 44، 34به ترتیب ( ها شاهد عصاره)اتانول  + توئین 

مرگم در تیمار آب. روز بدست آمد میر حشرات  و   قطر 

شود و در روز  می روز نهم از سیکل زندگی شروع کامل از

+  تیمار آب مقطر در. رسد سی و یکم جمعیت به صفر می

مرگ و+  توئین انول  میر حشرات کامل از روز هفتم از   ات

شود و در روز بیست و نهم  سیکل زندگی شروع می

ایمیداکلو. رسد جمعیت به صفر می مار  و   پراید مرگدر تی

از روز سوم از سیکل زندگی شروع   میر حشرات کامل 

رسد ولی در  شود و در روز یازدهم جمعیت به صفر می می

لیپتوس مرگ اکا از روز چهارم سیکل   و  تیمار  میر به ترتیب 

ه رسد  صفر می زندگی شروع و در روز نوزدهم جمعیت ب

 (.4شکل )

متغیر طول دوره  ا محاسبه میانگین  پورگی سن  ی ب

میداکلوپراید، کمترین طول دوره و شاهد  اول در تیمار ای

کش، بیشترین طول دوره را نشان داد و همچنین  آفت

انگین طول دوره می پورگی سن  ی براساس آزمون توکی 

لیپتوس و  ی اول در تیمار عصاره در یک  2و  4شاهد اکا

ای قرار گرفته و  کش در گروه جداگانه گروه و تیمار آفت

معنی  =3df، 30؛=p 054/0)دار داشتند  با هم تفاوت 

ا محاسبه میانگین متغیر طول(=87/2F؛ سایر  ی دوره ، اما ب
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 =3df، 30؛ =454/0p)سنین پورگی شامل سن دوم 

و ( =005/0F؛ =3df، 30؛ =70/0p)، سن سوم (=80/4F؛

برای تیمار ( =57/4F؛ =3df، 30؛ =404/0p)سن چهارم 

ایمیداکلوپراید در مقایسه با تی گیاهی و آفعصاره کش 

اختالف معنی میانگین  .داری مشاهده نشدشاهد  ا  در رابطه ب

ایمیداکلوپراید در  ی رشد، آفتمتغیر کل طول دوره کش 

ا سایر تیمارها، به طور معنی داری باعث افزایش مقایسه ب

اختالف معنی این دوره شد و  داری در مقایسه با شاهد طول 

 (.2جدول ( )=35/50F؛ =3df، 30؛ =004/0p)نشان داد 

اروری کل در شته  انگین ب های تیمار شده با  می

پوره محاسبه شدند در حالی  40/5±50/4ایمیداکلوپراید 

همچنین . پوره بوجود آمد 70/37±20/5، 4که در شاهد 

اکالیپتوس و شاهد  ه ترتیب 2در تیمارهای   40/25±33/7 ب

ازاء هر  25/55±33/2و  لغپوره به  . محاسبه شدند ماده با

انگین می معنی مقایسه  داری بین تیمارها و شاهد  ها اختالف 

 (.2جدول( )=55/30F؛ =3df، 57؛ =004/0p)نشان داد 

های تیمار شده با  میانگین طول عمر حشرات کامل شته

و  05/2±00/0به ترتیب  4ایمیداکلوپراید و شاهد 

نیز به  2و شاهد روز و در تیمارهای اکالیپتوس  37/4±28/20

مقایسه . دست آمدهروز ب 08/45±43/4و  50/5±08/0ترتیب 

داری بین تیمارها و شاهد نشان داد  ها اختالف معنی میانگین

(004/0p= 3، 30؛df= 35/50؛F=( )2 جدول.) 

های تیمار شده با  در شته rmنرخ ذاتی افزایش جمعیت  

ه ترتیب  و  48/0±03/0ایمیداکلوپراید و تیمار اکالیپتوس ب

 rmبا ( 2و  4بود که در مقایسه با شاهد  02/0±32/0

مقایسه . داری کاهش یافت به طور معنی( 54/0±00/0برابر

نشان داد  داری بین تیمارها و شاهد ها اختالف معنی میانگین

(004/0p= 3، 55؛df= 08/33؛F=( ) 3جدول .) میانگین نرخ

ه با های تیمار شد در شته( R0)خالص تولید مثل 

داری نسبت به  بود که به طور معنی 32/5±45/0ایمیداکلوپراید 

به عالوه در . ، کاهش یافت24/77±44/0برابر  R0شاهد آن با 

و  83/45±75/0تیمارهای اکالیپتوس و شاهد به ترتیب 

ها  داده تجزیههر فرد محاسبه شد و  پوره به ازاء 43/0±70/53

ی  تیمارشده با غلظت زیرکشنده ایمیداکلوپراید و عصاره Aphis gossypii  شتهرهای زیستی های پارامت مقایسه میانگین -2جدول 

 (ی اکالیپتوس برای عصاره 2برای ایمیداکلوپراید و شاهد  4شاهد )اکالیپتوس 

Table 2. Comparison of means ± SE related to the biological parameters of Aphis gossypii 
treated with sublethal dose of imidacloprid and plant extract of Eucalyptus camaldulensis (Control 1 

for imidacloprid and Control 2 for plant extract of E. camaldulensis) 
Treat mens Variable 

Durat ion (day) E. camaldulensis Control 2 Imidacloprid Control 1 
0.10  ab ±1.40 0.08  ab ±1.24 0.11  b ±1.56 0.08  a ±1.20  N1*   
0.08  a ±1.20 0.09  a ±1.28 0.11  a ±1.52 0.11  a ±1.40 N2 
0.10  a ±1.28 0.09  a ±1.36 0.11  a ±1.48 0.09  a ±1.32 N3 
0.09 a ±1.36 0.15 a ±1.40 0.10 a ±1.56 0.08 a ±1.20 N4 
0.19  b ±5.24 0.24  b ±5.28 0.24  a ±6.12 0.20  b ±5.12     N T ** 
0.68  c ±4.76 1.19  b ±14.68 0.60  c ±2.04 1.35  a ±20.28 Adult 
5.39  c ±24.10 2.39  b ±77.24 1.46  d ±4.10 4.26  a ±95.56 Total fecundity 

Means within a row and in the same stage followed by the same letter are not significantly differe nt 
(Tukey test, P> 0.05)  
*Duration of different pupal stages, ** Total developmental times  

 

لیپتوس در مقایسه با شاهد به  نشان داد که عصاره اکا ی 

معنی مثل شد طور   .داری باعث کاهش نرخ خالص تولید 

مارها و شاهد  اختالف معنیها،  مقایسه میانگین داری بین تی

)=45/7335F؛ =3df، 57؛ =004/0p)نشان داد  جدول ( 

3.)  
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های تیمار شده  در شتهنسل  یکی  دورهمیانگین طول 

ای ا  35/5±07/0میداکلوپراید با  روز بود که در مقایسه ب

ا میانگین  4شاهد  داری  روز به طور معنی 52/3±007/0ب

ه . کاهش نشان داد تیمار های  در شتههمین ترتیب، ب

ه ترتیب  2اکالیپتوس و شاهد  و  52/8±00/0ب

میانگینکه  دست آمدهبروز  007/0±52/3 ها  مقایسه 

و بر رها و شاهد نشان داد داری بین تیما اختالف معنی

ای قرار  اساس آزمون توکی هر کدام در گروه جداگانه

(. 3جدول ) (=30/4007F؛ =3df، 50؛ =004/0p)گرفتند 

محاسبه شده در جمعیت  مدت زمان دو برابر شدنمیانگین 

میداکلوپراید، شاهد  شته ا ای مار شده ب ، تیمار 4های تی

، 75/4±04/0، 38/2±04/0به ترتیب  2اکالیپتوس و شاهد 

محاسبات آماری نشان . روز بود 75/4±00/0و 00/0±85/4

ه  اکالیپتوس نسبت ب میداکلوپراید و هم  ای داد که هم 

تری جمعیتشان دو  تیمارهای شاهد در مدت زمان طوالنی

انگین. شدندبرابر  معنی مقایسه می اختالف  داری بین  ها 

 =3df، 55؛ =004/0p)تیمارها و شاهد نشان داد 

متناهی افزایش (. 3جدول ) (=35/445F؛ انگین نرخ  می

میداکلوپراید، شاهد  جمعیت در شته ای ، 4های تیمار شده با 

اکالیپتوس و شاهد  ، 20/4±00/0به ترتیب  2تیمار 

 .باشد می روز 74/4±00/0و  02/0±33/4، 008/0±74/4

میانگین ها نشان داد که در هر دو تیمار  مقایسه 

انگین  ی صارهایمیداکلوپراید و ع می نرخ متناهی اکالیپتوس 

فته است ه شاهد آنها کاهش یا  افزایش جمعیت نسبت ب

(004/0p= 3، 57؛df= 30/53؛F=( ) 3جدول.) 

متغیر طول دوره  انگین  از  می های پورگی بدست آمده 

از بررسی عصاره ی چریش  این پژوهش با نتایج حاصل 

indica Azadirachta   جالیز  شتهروی gossypii.A 
مطابقت دارد، که این عصاره روی طول دوره پورگی سنین 

ایجاد نکرده، اما روی  داری مختلف اختالف معنی را 

متر  .Dos Santos et al)تاثیر گذاشته است  rmو  R0پارا , 

اکالیپتوس باروری و طول عمر حشرات  عصاره(. 2004 ی 

لیز را کاهش داد که با نتایج حسینی  مین و  کامل شته جا ا

با بررسی ( Hosseini Amin et al., 2012)مکاران ه

ه دارویی اکالیپتوس  اسانس برگ دو گیا تاثیر 

camaldulensis .E بو  و برگLaurus nobilis L. 

 

مترهای جدول زندگی -3جدول  مختلف Aphis gossypii مقایسه پارا ا تغذیه از تیمارهای  برای ( آب مقطر) 4شاهد . ب

انول+ توئین + آب ) 2 ایمیداکلوپراید و شاهد لیپتوس عصارهبرای ( ات اکا  .ی 

Table 3. Comparison of life table parameters of A. gossypii fed on different treatments.  Control 
1 (sterile water) for imidacloprid and Control 2 (water+ Tween+ ethanol) for plant extract of 

Eucalyptus camaldulensis 
Treatments Paramete r 

E. 

camaldulens is  
Control 2 Imidacloprid Control 1 

0.32±0.02 b 0.00  a±0.41 0.18±0.03 c 0.00  a±0.41 rm(Intrins ic rate of increase)* 
14.89±0.57 c 49.50±0.13 b 4.32±0.14 d 55.21±0.11 a R0(Net reproduvtive rate) 
1.39±0.02 b 1.51±0.00 a 1.20±0.00 c 1.51±0.00 a λ(F inite rat e of increase) 
1.84±0.06 b 1.57±0.01 c 0.01  a±2.38 1.57±0.01 c DT (Doubling time) 
8.42±0.00 c 9.42±0.00 a 7.97±0.05 b 9.42±0.00 a T (Mean generation time) 

Means within a row and in the same stage followed by the same letter are not significantly different 
(Tukey test, P<0.05). * Jackknife estimator was used as standard deviation.  
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فرم بی ال روی   کلم حشرات کامل شته مومی ب

.Brevicoryne brassicae L این دو  مطابقت دارد، 

اروری و طول عمر حشرات کامل شتهاسانس   در کاهش ب

باروری . مومی کلم نسبت به تیمار شاهد موثر بودند

اثیر  است که تحت ت حساس ترین شاخص زیست شناختی 

قرار می کش آفت مطالعات زیادی حاکی از آن . گیرد ها 

اروری را کاهش می کش است که بیشتر آفت ه . دهند ها ب ب

اروری در بعضی آفت ها دیده  کش ندرت توانایی افزایش ب

لیپتوس و  ی عصاره(. roft,C 1990)است شده  اکا

در را ( 0R)نرخ تولید مثل خالص  هر دو ایمیداکلوپراید

در بررسی گرامی . حشرات کامل شته جالیز کاهش دادند

نرخ تولید مثل (  2007et alGarami ,.)و همکاران 

مل شته جالیز در تیمار شاهد و ( 0R)خالص  حشرات کا

پوره بدست آمد  57/4و  7/43ایمیداکلوپراید را به ترتیب 

این  اختالف مشاهده شده در نتایج بدست آمده در  که 

مثل سن و پژوهش  لفی  مخت لیل فاکتورهای  است به د ممکن 

فیایی جمعیت  ه میزبان، پراکندگی جغرا ه آفت، گون گون

معرض حشره قبال در  این که  مدت  کش قرار گرفته، شته، 

معرض حشره روش انجام  کش، زمان قرارگیری در 

ا فرموله )کش  ش و همچنین نوع آفتآزمای ماده تکنیکال ی

استفاده ( شده اختالف در یک . باشد مورد  هر چند این 

میداکلوپراید در هر دو  ای نسبت مساوی در شاهد و تیمار 

کاهش چشمگیر تولید نتاج در . شود آزمایش مشاهده می

این آفت شته اثر سوء  مار شده نشان دهنده  کش و  های تی

تغییر در طول عمر . باشد عیت این شته میعصاره روی جم

میزان تخمریزی می اثر گذاشتن بر  د  با  یک  پویاییتوان

اثیر  .(Croft, 1990)جمعیت را تحت تاثیر قرار دهد  ت

میداکلوپراید در کوتاه شدن طول  ی عصاره اکالیپتوس و ای

لیز می ن  عمر شته جا فتن میزا تواند یکی از دالیل کاهش یا

ا شاهد باشدزایی آن د پوره ن . ر مقایسه ب ابراهیمی و همکارا

(Ebrahimi et al. اسانس  LC50غلظت ( 2013 ,

لیز بررسی  مترهای زیستی شته جا اکالیپتوس را روی پارا

ها نشان داد که متوسط تعداد پوره گذاشته نتایج آن. کردند

ه  اکالیپتوس ب اسانس  شده توسط هر حشره در شاهد و 

میزان طول عمر پور 40/47و  40/27ترتیب  انگین  می ه بود و 

لیپتوس به ترتیب  اکا روز  30/24و  40/27نیز در شاهد و 

اروری و طول  بدست آمد که نشان  اکالیپتوس ب داد اسانس 

است لیز را کاهش داده  مل شته جا . عمر حشرات کا

میداکلوپراید از طریق کاهش در  ی عصاره ای اکالیپتوس و 

مل و کا ه )زایی  هش در پورهطول عمر و بقای حشرات کا ب

تاثیر گذاشته و باعث  rm روی( دلیل کوتاه شدن طول عمر

هر موجود بستگی  rmمقدار . کاهش قابل مالحظه آن شد

به زادآوری، طول عمر و سرعت رشد آن دارد که در 

اندارد شده است مکان  ای تعیین می شرایط  مر ا شود و همین ا

فراهم آورد  می مقایسه حشرات را در تیمارهای مختلف 

(Farhadi et al. اشد  rm هر چه مقدار .(2011 , کمتر ب

تر  افزایش جمعیت کندتر و دوره رشد و نمو طوالنی

متر تغییر می. خواهد بود این پارا ه  وقتی  کند عوامل وابسته ب

متناهی افزایش جمعیت و مانند آن  زمان دو برابر مدت نرخ 

قرار مینیز شدن جمعیت  اثیر   Heidari et)گیرد  تحت ت

al., 2005).  

ه نتایج ب ن نتیجه گرفت  دست آمده میهبا توجه ب توا

اکالیپتوس و  ی عصاره LC30زیر کشنده  غلظتکه 

معنی مترهای  ایمیداکلوپراید دارای اثر  داری روی پارا

است میزان تفاوت چشمگیر در  .جدول زندگی شته جالیز 

مثل بین دو جمعیت شاهد و دو جمعیت  نرخ خالص تولید 

ن پوره میزا این تیمارها روی  زایی  تیمار نشان دهنده تاثیر 

اکالیپتوس و  ی بدین ترتیب که عصاره. افراد است

ن پوره ا کاهش در میزا زایی شته جالیز  ایمیداکلوپراید ب

متر شده است این پارا مقدار  میانگین مدت . باعث کاهش 

ه شاهد  زمان دو برابر شدن در شته های تیمار شده نسبت ب

مار عصاره التر بود، بنابراین میبا  ی توان گفت که تی

میداکلوپراید با تاثیر روی افراد جمعیت شته  اکالیپتوس و ای

جالیز باعث طوالنی شدن مدت زمان دو برابر شدن 
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انگر . جمعیت شده است فزایش جمعیت بی نرخ متناهی ا

فزایش جمعیت پایدار هر روز نسبت به روز قبل  میزان ا

دهد جمعیت حشره هر روز نسبت به روز  است و نشان می

 ,.Heidari et al)قبل به چه نسبتی افزایش خواهد یافت 

ن  .(2005 .Garami et al)گرامی و همکارا , 2007 )

 A. gossypii، روی شته (λ)نرخ متناهی افزایش جمعیت 

میداکلوپراید را به ترتیب   07/4و  30/4برای شاهد و ای

ا نتایج پژوهش حاضر نزدیک  محاسبه کردند، که ب

 . باشد می

نتایج تجزیه و تحلیل جداول زیستی نشان داد 

مترهای نرخ متناهی افزایش جمعیت  ، نرخ خالص (λ)پارا

زمان مدت ، (T)یک نسل ی  دوره، طول (R0)تولید مثل 

و نرخ ذاتی افزایش ( DT)مضاعف شدن یک جمعیت 

لیپتوس با شاهد در س ی ، تیمار عصاره(rm)جمعیت  طح اکا

معنی 7احتمال  ، که (>07/0p)دار دارند  درصد اختالف 

مترهای  ی بیانگر این مطلب بود که عصاره گیاهی روی پارا

اثیر داشته است های  کش آفت .جدول زندگی شته جالیز ت

های سنتز شده در  کش گیاهی بعنوان جایگزینی برای آفت

شوند چون آلودگی زیست محیطی کمتری  نظر گرفته می

انسان و حشرات مفید  یایجاد م کنند و سمیت کمتری برای 

.Liu et al)د ندار ن (. 2000 , از آنجایی که در ایرا

میداکلوپراید برای کنترل شته آفت مزارع و  کش ای ها در 

اثیر  ها بکار می گلخانه  ی عصارهرود، در پژوهش حاضر ت

ایمیداکلوپراید روی شته جالیز  ا  اکالیپتوس در مقایسه ب

این . بررسی شد این تحقیق نشان داد که  نتایج حاصل از 

ایمیداکلوپراید عالوهگیاهی نیز م ی عصاره اثرات  بر انند 

لیز شته کشندگی روی ارامترهایی  gossypii .A جا روی پ

، نرخ خالص (rm)نرخ ذاتی افزایش جمعیت مانند 

زمان مدت ، (T)یک نسل ی  دوره، طول (R0)مثل تولید

و نرخ متناهی افزایش  (DT)مضاعف شدن یک جمعیت 

اثیر داشته است (λ)جمعیت  ه شاهد ت  . نسبت ب

 ی ها نشان داد که عصاره در تحقیق حاضر اگر چه داده

اثر کمتری بر  ایمیداکلوپراید  مقایسه با  اکالیپتوس در 

این عصاره لیز دارد اما  گیاهی در مقایسه  ی جمعیت شته جا

اثرات قابل توجهی روی پارامترهای ز یستی شته با شاهد 

شود  از جمله عواملی که باعث میهمچنین . نشان دادجالیز 

اثیر کمتری نسبت  از عصاره های گیاهی که در عین حال ت

این است که  کش به آفت استفاده کنیم  میایی دارند،  های شی

ه  این گیاهان بطور بومی دردسترس هستند، نسبت ب

میایی زودتر تجزیه می کش آفت ده شوند، باقیمان های شی

گذارند، از آلودگی هوا، خاک و  کمتری برجای می

کاهند، برای سالمتی مصرف  های زیرزمینی می آب

به کشاورزان  ویژهبهکنندگان محصوالت کشاورزی و 

من  نسبت های امن زیست  هستند و در کل از جمله روشا

ترکیبات گیاهی مانند . محیطی برای حفاظت گیاهان هستند

اثرات کمتری  عصاره که از گذارند  میدر کوتاه مدت ها 

اثر مشخص در  میجمله دالیل آن  توان به نداشتن جایگاه 

اینکه عصاره بدن حشرات ها حاوی کلیه مواد  و همچنین 

اسانس ه مانند  ها و آلکالوئیدها  ها، تانن موجود در گیا

اشند اما آفت می میایی حاوی ماده موثر  کش ب های شی

اشند می ه اثر خوب .ب ا توجه ب لیپتوس ی  ی که عصارهب اکا

ایجاد کرده  روی کاهش نرخ رشد جمعیت شته جالیز 

مطالعات بیشتر و تعیین  است، انجام  از  مناسب و  غلظتپس 

مزرعه و همچنین بررسی  بررسی آن در شرایط گلخانه و 

ن ترکیبی مناسب  میآن روی حشرات مفید  د به عنوا توان

مر کنترل تلفیقی شته جالیز نقش موثری   .داشته باشددر ا
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Abstract 

Aphis gossypii Glover is one of the most important pests in greenhouse and field plants. 
Considering the importance of human health and the environmental protection, reduction of 
pesticide use in the pest control program is essential. The experiment was performed with 25 
replicates for each concentration of each treatments consisting of plant extract , imidacloprid, control 
1 (distilled water, as control for insecticide) and control 2 (water+ Tween+ ethanol, as control for 
the plant extract). Therefore, in the present study, effects of sublethal concentration (LC30) of 
ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis and imidacloprid was tested on the aphids using 
dipping method. Reproduction and mortality rates of aphids on cucumber leaves were counted in the 
laboratory conditions. Based on the results obtained in the imidacloprid, plant extract eucalyptus 
and control 1 and 2, respectively the net reproductive rate (R0), was 4.32 ± 0.14, 14.89 ± 0.57 and 
(control 1 and 2, respectively was to 55.21 ± 0.11 and 49.50 ± 0.13  female/female , intrinsic rate of 
increase (rm ) was 0.18 ± 0.03, 0.32 ± 0.02 and 0.41 ± 0.005  female/female/day, finite rate of 
population increase (λ) was 1.20 ± 0.004, 1.39 ± 0.02 and 1.51 ± 0.004  female/female/day, mean 
generation time (T) was 7.97 ± 0.05, 8.42 ± 0.00 and 9.42 ± 0.00  day, the population doubling time 

(DT) was 2.38 ± 0.001, 1.84 ± 0.06 and 1.57 ± 0.001 day. This information provides support for E.  

camaldulensis having a role in aphids control.  
 

Key words: Cotton aphid, plant extract, intrinsic rate of natural increase, imidacloprid, dipping method 
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