گیاهپزشکی کاربردی ،جلد  ،9شماره  ،2سال 1399
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چکیده
شته توتون  Myzus nicotianae Blackman, 1987یکی از آفات مهم توتون بوده و بهصورت مستقیم و غیرمستقیم،
موجب کاهش کمی و کیفی محصول توتون میگردد .امروزه برای کنترل آفات ،از انواع حشرهکشهای شیمیایی
استفاده میشود .با توجه به اینکه عصاره های گیاهی ماندگاری کمی در محیط زیست داشته و سمیت کمی برای
انسان ،پستانداران و سایر جانداران غیرهدف دارند ،جایگزین مناسبی برای اثرات سوء حشرهکشهای شیمیایی محسوب
میشوند .در این تحقیق ،خاصیت حشره کشی عصاره برگ و ساقه گیاه گزنه روی شته توتون مورد بررسی قرار گرفت.
آزمایشات در دمای  25±2درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  70 ± 5درصد و دوره نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت
تاریکی انجام شد .بعد از استخراج عصاره آبی ساقه و برگ گزنه به روش خیساندن ،برای انجام آزمایشات زیستسنجی،
تعداد  15عدد حشره کامل بیبال شته روی کاغذ صافی قرار داده شد و اثر کشندگی دو عصاره مذکور در پنج غلظت
متفاوت ( 10 ،5 ،1 ،0/5و  15میلیلیتر در لیتر) در چهار تکرار روی درصد تلفات شته توتون مورد بررسی قرار گرفت.
غلظت کشنده  50درصد ) (LC50با استفاده از برنامه پروبیت محاسبه شد .نتایج نشان داد که عصاره برگ گزنه با
) (LC50 = 3/08 mL/Lسمیت بیشتری نسبت به عصاره ساقه گزنه با ) (LC50 = 5/11 mL/Lداشت .بهطوریکه کاربرد
عصاره برگ گزنه با غلظت  15میلیلیتر بر لیتر پس از  48ساعت موجب  100درصد مرگ و میر در شته توتون شد که
در مقایسه با عصاره ساقه گزنه (با  90درصد مرگ و میر) به طور معنیداری بیشتر بود .در مجموع ،نتایج بهدست آمده
از این تحقیق نشان داد که عصاره هر دو اندام گیاهی بهویژه عصاره برگ گزنه از قدرت خوبی برای کنترل شته توتون
برخوردار میباشند.
واژگان کلیدی :عصاره ،اثر حشرهکشی ،شته توتون ،گزنه ،زیستسنجی

محقق ،گروه گیاه¬پزشکی ،مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش ،بهشهر ،ایران
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مقدمه
شتهها از باال خانواده  Ahidoideaو از راسته نیمباالن  Hemipteraهستند .این حشرات به واسطه ظاهر گالبی شکل،
وجود یک جفت کورنیکول در قسمت عقبی سطح پشتی حلقه ششم شکم و شاخـکهای نسـبتاً بلند تشـخیص داده
میشوند .شتهها از آفات پلیفاژ ،با اهمیت اقتصادی زیاد و با طیف میزبانی گستردهای از گیاهان بوده که در سرتاسر
جهان پراکنش داشته و در اکثر گلخانهها ،مزارع و باغات خسارت ایجاد میکنند .این حشرات به دلیل عادات مختلف
زندگی و ارتباط مستقیم با محصوالت اولیّه مورد نیاز بشر ،موقعیت ویژهای را در بین آفات کشاورزی به خود اختصاص
داده اند (اسدی و زکیزاده.)1391 ،
شته ها جزء آفات مکنده هستند و به میزان زیادی از شیره گیاهی تغذیه کرده و موجب پیچیدگی و چروکیدگی
برگها ،اختالل در فتوسنتز ،زرد شدن برگها ،ریزش ،بدشکلی ،خشکیدگی و در نهایت از بین رفتن کامل برگها و
کاهش شدید کیفیت محصول می گردند .این آفات همچنین باعث تولید عسلک شده که موجب ایجاد دوده (بستر رشد
قارچ فوماژین) روی برگها و رشد قارچهای ساپروفیت شده و باعث انتقال بیش از یکصد نوع ویـروس گیاهـی نیز
میگردند .شتهها حشراتی هستند که به دلیل تولیدمثل باال ،بکرزایی ،زندهزایی و چنـدشـکلی میتوانـند نسبـت به
آفتکشهای مختلف مقاوم شوند (رضوانی.)1380 ،
توتون  Nicotiana tabacum L.گیاهی از خانواده بادمجانیان  Solanaceaeو از نظر اقتصادی یکی از مهمترین
گیاهان زراعی در دنیا است .در ایران ،سطح زیر کشت آن در سال 1389برابر با  5084هکتار و تولید برگ خشک
توتون معادل  8000تن گزارش شده است .مناطق کشت توتون سیگارت در ایران ،در استانهای گلستان (52/6
درصد) ،مازندران ( 27/7درصد) ،کردستان ( 9/65درصد) ،گیالن ( 8/85درصد) و آذربایجان غربی ( 1/2درصد) گزارش
شده است (زمانی.)1389 ،
شته توتون  Myzus nicotianae Blackman, 1987یکی از آفات مهم توتون بوده و بهصورت مستقیم از طریق
مکیدن شیره گیاهی و غیرمستقیم از طریق انتقال عوامل بیماریزای گیاهی و نیز اختالل در فتوسنتز گیاه به دلیل
ترشح عسلک و پیچاندن برگها ،موجب کاهش شدید کمی و کیفی محـصول تـوتون میگردد .اندازه بدن شـته بالغ
 2/7-3میلیمتر است .پوره ها به رنگ صورتی تا قرمز روشن ،سبز روشن تا سبز متمایل به زرد و شتههای بالغ ماده ،به
فرم بدون بال و قرمز تیره رنگ هستند ) .(Blackman, 1987روی بوتههای توتون ،عمده خسارت مربوط به تغـذیه
پورهها و حشرات بالغ ماده بیبال بوده که باعث کاهش شدید شیره گیاهی و خشک شدن بوتـهها میگردند
) .(Blackman and Wastop, 2000در اثر تغذیه این حشره ،برگهای آلوده توتون سبز متمایل به زرد و گاهی قرمز
رنگ به نظر رسیده و حول محور برگ پیچ خورده و لوله میشوند .این حشره ،زمستان را به صورت تخمهای سیاه و
براق روی سرشاخهها و تنه درختان میوه هستهدار میگذراند و سه نسل خود را روی میزبان اول (درختان هستهدار)
سپری کرده و سپس در اواسط بهار ،شتههای بالدار ظاهر میشوند؛ آنگاه میزبان اول را ترک کرده و به طرف میزبان
دوم مهاجرت میکنند و پس از استقرار روی بوتههای توتون به طریق بکرزایی تولیدمثل خود را ادامه میدهند .شته
توتون ،بیشتر در پشت برگهای انتهایی بوته متمرکز شده و شروع به تغذیه از شیره گیاهی میکند .این شته ،چندین
نسل در سال را روی میزبان دوم (توتون) تشکیل میدهد .در پایان فصل زراعی ،شتههای بالدار مزارع توتون را ترک
کرده و مجدداً بر روی میزبان اول تخمریزی میکنند .این تخمها قادر هستند که شرایط نامساعد سال را تحمل کنند
) .(Masukwedza et al., 2013در بررسی عکسالعمل واریتههای مختلف توتون نسبت به شته توتون ،M. nicotianae
مشخص شد که حساسترین رقم توتون نسبت به این آفت رقم بارلی  21و  TI165بودند (رستمکالیی مطلق و
گودرزیان.)1381 ،
در سال های اخیر ،گرایش زیادی به افزایش بازده محصوالت کشاورزی وجود دارد .در این راستا ،کاربرد بیرویه
سموم آفتکش ،مشکالتی جدی نظیر سمیت مستقیم برای پارازیتوئیدها ،شکارگرها ،گرده افشانها ،ماهیها و انسان،
بروز مقاومت در آفات نسبت به آفتکش ،باقیمانده سم در محصوالت ،اثرات سوء زیستمحیطی و غیره را به دنبال
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داشته است .به همین دلیل ،در سالهای اخـیر ،اسـتفاده از حـشرهکـشهای گیـاهی و جایگـزین شدن آنها با
حـشرهکشهای شیمیایی برای مدیریت آفات پیشنهاد میشود ) .(Clements et al., 2000زیرا ترکیبات گیاهی در
مقایسه با حشرهکشهای شیمیایی ،با محیط زیست سازگارتر و دارای سمیت کـمی برای پسـتانداران و موجـودات
غیرهدف بوده و دوام و پایداری کمی در محیط دارند .عالوه بر این ،اکثر حشرهکشهای شیمیایی ،دشمنان طبیعی و
مفید آفات را از بین میبرند و از این طریق باعث افزایش جمعیت آفات میشوند .بنابراین ،استفاده از عصارههای گیاهی
بهعنوان روش جایگزین برای کنترل آفات در حال گسـترش میباشـد .عصـارههای گیـاهی ،ترکیبات پیـچیدهای از
زیرساختهای طبیعی تولید شده توسط گیاهان هستند (ساالری و همکاران.)1390 ،
به منظور دست یافتن به یک نتیجه مطلوب در کنترل آفات مهم کشاورزی ،میتوان با استفاده از ترکیبات جایگزین
مناسب ،کاربرد بی رویه سموم شیمیایی که دارای اثرات مخرب حاد و مزمن روی انسان و محیط زیست است را کاهش
داد .استفاده از ترکیبات گیاهی جهت کنترل آفات از زمانهای قدیم متداول بوده است .امروزه در سرتاسر جهان ،تمایل
برای یافتن گیاهان جدید که دارای منابع غنی از حشرهکشهای بیولوژیک هستند ،افزایش یافته است .این اقدام ،گامی
موثر در جهت حفظ و سالمت محیط زیست است (پهلوان یلی و محمدی انایی.)1396 ،
در اکثر نقاط کشور ما گونههای متفاوتی از گیاهان با خواص حشرهکشی مختلف وجود دارد که با بررسی اثر آنها
روی آفات و شناسایی ترکیبات ثانویه موجود در آنها میتوان از این ترکیبات جهت کنترل آفات استفاده نمود
(زرگری.)1375 ،
گیاه گزنه با نام علمی  Urtica dioica L.گیاهی از تیره گزنه ،علفی و پایا با ساقهای منشعب است .ساقه آن راست و
چهارگوش بوده و برگهای آن پوشیده از کرکهای گزنده است .گزنه گیاهی است بسیار مفید و خودرو و بهدلیل
خارکهای ریز و لطیف پرزدار موجود در آن به نام گزنه نامیده میشود .برگهای این گیاه به شکل قلب بوده و دارای
شیارهای شفافی بر روی ساقهای بلند و صـاف اسـت که گاهـی  20-30سانـتیمتر و حتـی تا یک متـر ارتفاع آنرا
میپوشاند .گیاهی است چند ساله که دارای ریشههای ضخیمی در زیر خاک است و هر سال دوباره رشد و نمو میکند
(زرگری .)1375 ،این گیاه مصارف غذایی و دارویی بسیار زیادی داشته و یکی دیگر از مصارف آن در بهبود کشاورزی و
دفع دستهای از آفات طبیعی از جمله انواع شته و شپشکهای مضر و بهبود محیط زیست میباشد ).(Bozsik, 1996
گیاه گزنه  U.dioicaدر طب سنتی ایران کاربردهای فراوانی دارد ،از جمله اینکه بهعنوان داروی کمکی در درمان
دیابت معـرفی شده است .همـچنـین گـزنه بهعنـوان ضد التـهاب ،کاهنده قند خون و فشـار خون ،مدر ،ضـد درد،
بـیحسکننده موضعی ،رفع التهاب و رفع اختالط خونی بهکار میرود .به تازگی از این گیاه در درمان بیماریهای
عفونی ،کاهش عالئم آرتریت و کاهش التهاب مفاصل استفاده شده است .ترکیبات موجود در گیاه گزنه شامل
فالونوئیدها ،ترکیبات آبدوست مانند لکتین و پـلی سـاکاریدها ،اسـید فرمـیک ،اسـید استـیک و اسیـد بوتـیریک
میباشند ).(Zammali, 2017
مهمترین ترکیبات شناسایی شده بهوسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی -طیف سنجی جرمی ) (GC/MSدر عصاره
اندامهای مختلف گیاه گزنه دو پایه  U. dioicaشامل  25/21( Neophytadieneدرصد)Bis Z-ethyl hexyl maleate ،
( 6/32درصد) 7/37( Dibutyl phtaleate ،درصد) 8/15( Phtaleic acid ،درصد) و Carboxylic acid 1, 2- benzenedi
( 7/62درصد) بوده اند که مقدار این ترکیبات در برگ گزنه نسبت به سایر اندامها دارای بیشترین مقدار بوده است
(مرادی و امینی.)1396 ،
استخراج عصاره و اسانس از تعداد بیشماری از گیاهان ،منفعتهای زیادی را برای بشر داشته است .تاکنون نتایج
خوبی از نحوه کنترل آفات با ترکیبات گیاهی حاصل شده است .صالحی امیری ( ،)1393اثرات زیستی عصارههای
آقطی ،گزنه ،تمشک و سرخس عقابی را روی کنه تارتن دو نقطهای ) (Tetranychus urticaeبررسی نمود .نتایج اولیه
نشان داد که عصاره آبی تمشک ،اصالً کارایی مناسبی برای کنترل این آفت نداشته است .بیشترین مرگ و میر ایجاد
شده توسط عصاره آبی سرخس عقابی ( 89/49درصد) و بعد از آن مربوط به عصاره گزنه ( 76/26درصد) و کمترین

93

بررسی اثر سمیت عصاره ساقه و برگ گیاه گزنه  Urtica dioicaروی شته توتون...

مرگ و میر مربوط به عصاره آقطی ( 6/12درصد) بهدست آمد .در بررسی دوام کشندگی عصارهها مشخص شد که
عصاره گزنه تا  48ساعت دوام بسیار باالیی داشت .بعد از آن ،به ترتیب عصاره سرخس عقابی ،عصاره آقطی و عصاره
تمشک قرار گرفتند .درصد کاهش تخمگذاری در کنههای تیمار شده با عصاره گزنه ( 98/92درصد) بیش از سایر
عصارهها بود.
نامدار ( ،)1391خواص حشرهکشی عصاره گیاهان گزنه  U. dioicaو آقطی  Sambucus ebulusرا روی دو گونه از
آفات مهم محصوالت انباری شپشه آرد  Tribolium confusumو شپشه برنج  Sitophilus oryzaeمورد بررسی قرار داد.
نتایج حاصل نشان داد که درصد مرگ و میر شپشه آرد در باالترین غلظت ) (500 mg/mlعصاره گیاه آقطی پس از ،24
 48و  72ساعت به ترتیب  %23 ،%20و  %30و عصاره گیاه گزنه در باالترین غلظت ) (180 mg/mlبه ترتیب %95 ،%83
و  %100بود .همچنین درصد مرگ و میر روی شپشه برنج در باالترین غلظت ) (500 mg/mlدر عصاره گیاه آقطی پس
از  48 ،24و  72ساعت به ترتیب  %32 ، %28و  %36و در باالترین غلظت ) (50 mg/mlعصاره گیاه گزنه به ترتیب
 %91 ،%81و  %100بود .مقدار  LC50محاسبه شده پس از 48 ،24و  72ساعت برای عصاره گزنه روی شپشه آرد به
ترتیب  28/68 ،43/96و  24/54میلیگرم بر میلیلیتر و برای عصاره آقطی به ترتیب  821/921،48/75و 659/59
میلیگرم بر لیتر و مقدار  LC50محاسبه شده پس از 48 ،24و  72ساعت برای عصاره گزنه روی شپشه برنج به ترتیب
 25/109 ،32/855و  21/851میلیگرم بر میلیلیتر و برای عصاره آقطی  632/09 ،743/53و 568/29میلیگرم بر
میلیلیتر تعیین گردید .در مجموع ،نتایج دادههای بهدست آمده از این تحقیق نشان داد که عصاره گیاه گزنه روی
شپشه آرد و شپشه برنج دوام بیشتری نسبت به عصاره گیاه آقطی دارد.
شخصی زارع و همکاران ( ،)1394اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر  Alhagi camelorum Fو گزنه
 U. dioicaبر شپشه آرد  T. castaneumارزیابی نمودند .با توجه به نتایج حاصل ،باالترین مقدار دورکنندگی مربوط به
گیاه گزنه ( )%76/6پس از گذشت زمان  10ساعت بهدست آمد و کمترین مقدار آن در ارتباط با گیاه خارشتر ()%3/3
پس از یک ساعت حاصل شد .همچنین در تمامی غلظتها مقدار دورکنندگی گزنه بیشتر از خارشتر بود .نتایج حاصل
حاکی از آن بود که عصاره گیاه گزنه پتانسیل بیشتری نسبت به گیاه خارشتر به منظور دورکنندگی شپشه آرد دارد.
ساالری و همکاران ( ،)1390اثر حشرهکشی عصاره اتانولی دانه گیاه زیتون تلخ  Melia azedarach L.را روی شته
جالیز  Aphis gossypiiو شته سبز هلو  M. persicaeدر شرایط آزمایشگاهی ارزیابی و گزارش نمودند که در غلظت 60
میکرولیتر ،درصد تلفات این عصاره در شته جالیز بهطور معنیداری بیشتر از شته سبز هلو بوده است.
پهلوان یلی و محمدی انایی ( ،)1396اثر عصاره اتانولی دانه زیتون تلخ و پوست لیموترش را در سه غلظت متفاوت
( 50 ،10و  80میکروگرم بر میلیلیتر) روی درصد تلفات شته مومی کلم  Brevicoryne brassicae L.و شته سبز
گندم  Schizaphis graminumمورد بررسی قرار داده و گزارش کردند که کاربرد عصاره اتانولی دانه زیتون تلخ در
غلظت 80میکروگرم بر میلیلیتر پس از  36ساعت باعث  100درصد مرگ و میر روی این شته میشود.
امینی و همکاران ( ،) 1396اثر عصاره آبی گیاهان رزماری ،اسطوخودوس ،زیره سیاه ،نعناع فلفلی ،گلپر ،سیر ،پیاز و
خرزهره را علیه شته خالدار بید  Tuberolachnus salignusدر شرایط آزمایشگاهی بررسی کرده و نتایج حاکی از تأثیر
معنیدار و قابل توجه عصارههای مذکور روی این آفت بوده است.
با توجه به اثرات مضر باقیمانده حشرهکشهای شیمیایی بر دشمنان طبیعی آفات محصوالت کشاورزی ،محیط
زیست و سالمتی انسان ،استفاده از ترکیبات گیاهی از جمله عصارهها به میزان زیادی از آلودگی محیط زیست
جلوگیری میکند .بنابراین ،انجام تحقیقات برای دسترسی به ترکیبات کمخطر جهت کنترل آفات مختلف از جمله شته
توتون اجتناب ناپذیر است .لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر سمیت عصاره برگ و ساقه گیاه گزنه  U. dioicaدر
کنترل شته توتون  M. nicotianaeانجام شد.
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مواد و روشها
پرورش شته توتون
شته توتون  M. nicotianaeاز مزرعه تحقیقاتی توتون واقع در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش استان مازندران
واقع در کیلومتر  15جاده بهشهر به گرگان در تابستان سال  1399جمعآوری و سپس با استفاده از کتاب کلید
شناسایی شتههای ایران (رضوانی )1380 ،شناسایی شدند و روی گیاهچههای جوان توتون در گلخانه پرورش داده
شدند .بدین منظور ،بذر توتون (رقم بارلی  )21ابتدا در سینیهای نشاء یونولیتی به روش خزانه شناور کاشته شد و
سپس نشاهای  4-5برگی به گلدانهای پالستیکی یک کیلوگرمی حاوی خاک سبک منتقل شدند .گلدانها هر دو روز
یکبار آبیاری شدند .گلدانهای حاوی گیاهچههای توتون در قفسهای توریدار گلخانهای با ابعاد 80 × 120 × 80
سانتیمتر و در شرایط دمای  25 ± 2درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  70 ± 5و دوره نوری  16ساعت روشنایی و 8
ساعت تاریکی نگهداری گردید .برای بهدست آوردن حشرات کامل همسن شته برای انجام آزمایشات زیستسنجی،
تعدادی از حشرات کامل ماده بیبال از گلدانهای آلوده با قلممو برداشته شدند و روی گیاهان سالم (فاقد آلودگی به
شته) انتقال یافته و به آنها اجازه داده شد که به مدت یک روز (24ساعت) پورهزایی داشته باشند .پس از  24ساعت،
حشرات کامل شته حذف گردید و به پورههای هم سن اجازه داده شد تا در شرایط یکسان رشد کنند و به مرحل بلوغ
برسند .پس از  7-8روز ،پورهها به حشرات کامل تبدیل شده و آزمایشات زیستسنجی روی حشرات کامل  3-4روزه
انجام شد.
جمعآوری گیاهان و استخراج عصاره
برگ و ساقههای گیاه گزنه از رویشگاههای طبیعی در استان مازندران در اوایل تابستان سال 1399جمعآوری
شدند .نمونه های تهیه شده با آب مقطر شستشو داده شدند و در اتاق با دمای حدود  27تا  30درجه سلسیوس دور از
تابش مستقیم نور خورشید و با تهویه مناسب خشک شده و سپس در کیسههای نایلونی تیره نگهداری شدند .برای
عصاره گیری ،گیاهان خشک شده توسط آسیاب برقی به پودری با ذرات کامالً ریز تبدیل شدند .عصارهگیری به روش
خیساندن با استفاده از آب مقطر انجام گرفت .برای تهیه عصاره آبی ،یک گرم از پودر خشک گیاهان توزین و به 200
میلی لیتر آب در حال جوش اضافه شد .پس از اینکه حجم آب به  100میلیلیتر رسید ،نمونهها به مدت  24ساعت در
دمای آزمایشگاه و به دور از نور نگهداری شدند .عصاره آبی پس از سانتریفیوژ کردن محلول حاصل در  1000gبه مدت
 14دقیقه بهدست آمد .سپس عصاره حاصل در آون با دمای  40درجه سلسیوس خشک شد و تا زمان مصرف در دمای
 -18درجه سلسیوس نگهداری گردید .برای تهیه غلظتهای مورد نظر از عصاره از آب مقطر استریل استفاده شد.
آزمایشات زیستسنجی )(Bioassay

برای محاسبه غلظت کشنده  50درصد ) ،(LC50اثر  5غلظت از عصاره برگ و ساقه گیاه گزنه با دوزهای ،1 ،0/5
 10 ،5و  15میلیلیتر در لیتر روی شته توتون در چهار تکرار بررسی شد.
به منظور بررسی سمیت تماسی عصاره برگ و ساقه گیاه گزنه روی حشرات کامل سه تا چهار روزه شته توتون،
قطعاتی هم اندازه از برگهای توتون با استفاده از سمپلر به غلظتهای مختلف عصاره برگ و ساقه گزنه آغشته و پس از
خشک شدن ،در سطح ژل آگار 0/7درصد داخل پتری دیشهایی به قطر  8سانتیمتر و عمق  1سانتیمتر در شرایط
آزمایشگاهی قرار گرفتند .سپس  15عدد حشره کامل بیبال شته توتون روی برگ درون هر پتریدیش قرار داده
شدند  .در تیمار شاهد از آب مقطر استفاده شد .آزمایشات زیستسنجی در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار
آزمایش شدند.
واحدهای آزمایشی پس از طی مراحل ذکر شده به اتاقک رشد (انکوباتور) با دمای  25 ± 1درجه سلسیوس،
رطوبت نسبی  60 ± 5درصد و دوره نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی منتقل گردید .تعداد حشرات مرده،
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در دو زمان  24و  48ساعت پس از اعمال تیمار شمارش و ثبت گردید .حشراتی که قادر به حرکت و تکان دادن پاها و
حفظ تعادل بدن نبودند بهعنوان مرده در نظر گرفته شدند (حلوایی و همکاران.)1394 ،
مرگ و میر به صورت درصد حشرات کامل مرده به تعداد اولیه در هر تکرار محاسبه و برای درصد کنترل از فرمول
ابوت ) (Abbot, 1925استفاده شد.
M[%]= [(t – c) \ (100- c)] × 100

 =%Mدرصد مرگ و میر محاسبه شده =T ،مرگ و میر در تیمار =C ،مرگ و میر در شاهد
تجزیه و تحلیل آماری
از روش تجـزیه پروبـیت و نـرم افزار  POLO-PCبرای تخمـین  LC50استفـاده شـد .تجـزیه و تحـلیل آماری
دادههای بهدست آمده به صورت طرح کامل تصادفی در چهار تکرار با استفاده از نرمافزار ) SAS (Ver.6.12انجام شد و
برای مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال یک درصد استفاده شد.
نتایج و بحث
مقادیر غلظـت کشـنده  50درصد جمعیت ) (LC50عصـاره برگ و سـاقه گیاه گـزنه روی حـشرات کامـل شـته
 M. nicotianaeدر جدول شماره  1ارائه شده است .با توجه به آن ،غلظت کشنده  50درصد عصاره ساقه و برگ گیاه
گزنه روی شته توتون به ترتیب ( 5/11و  3/08میلیلیتر در لیتر) بهدست آمد ،این امر نشان داد که عصاره برگ گزنه با
داشتن  LC50کمتر ( 3/08میلی لیتر در لیتر) ،دارای اثر سمیت بیشتر نسبت به عصاره ساقه گزنه با 5/11( LC50
میلیلیتر در لیتر) روی شته توتون بوده است.
شکل  ،1نمودار روند کنترل شته توتون ) (M. nicotianaeدر غلظتهای مختلف عصاره برگ و ساقه گزنه را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده می شود تأثیر کنترل کنندگی در عصاره هر دو اندام گیاهی ،با افزایش غلظت عصارهها
روند صعودی به خود گرفته و میزان آن بهطور قابل مالحظهای افزایش یافت .بهطوریکه در باالترین غلظت (15
میـلیلیتر در لیتر) ،عصاره برگ گزنه  100درصد و عصاره ساقه  90درصد کنترلکنندگی روی این آفت داشتهاند.
جدول  -1مقادیر غلظت کشنده  50درصد جمعیت ) (LC50عصاره برگ و ساقه گیاه گزنه روی شته توتون
Table 1. Lethal concentration (LC50) of the population the nettle leaf and stem extract on tobacco aphid
اندام گیاهی
برگ
ساقه

)X2 (df

P-value

Slope ± SE

Intercept ± SE

)LC50 (ml/L

Leaf

4.17

0.87

1.90 ± 0.2

0.79 ± 0.1

3.08

Stem

5.09

0.93

1.71 ± 0.2

0.9 ± 0.1

5.11

Plant organs

120
100

60

برگ

40

ساقه

درصد کنترل

80

20
0
15

5

10

1

0.5

غلظت های مختلف (میلی لیتر در لیتر)

شکل  -1نمودار روند کنترل شته توتون در غلظتهای مختلف عصاره برگ و ساقه گزنه
Fig. 1. Tobacco aphid control process in different concentrations of nettle leaf and stem extracts
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نتایج تجزیه واریانس ارزیابی اثر سمیت عصاره برگ و ساقه گزنه  U. dioicaروی حشرات کامل شته توتون در دو
زمان مختلف ( 24و  48ساعت) در جدول  2ارائه شده است .طبق نتایج تجزیه واریانس ،اختالف معنیداری در سمیت
عصاره برگ و ساقه گزنه روی آفت شته توتون  M. nicotianaeدر غلظتهای مختلف پس از طی دو زمان مورد مطالعه
مشاهده شد.
جدول -2تجزیه واریانس ارزیابی اثر سمیت عصاره ساقه و برگ گیاه گزنه روی حشرات کامل شته توتون
Table 2. Analysis of variance for lethal evaluation of Leaf & Stem of U. dioica on tobacco aphid adults
میانگین مربعات Mean Square
درجه آزادی
منابع تغییرات
S.O.V
 48ساعت
 24ساعت
df.

تیمار
خطا
ضریب تغییرات ()%
** :معنیدار در سطح احتمال یک درصد

Treatment

9

Error

10

)CV (%

24 h
**
436.71

48 h
**
490.8

5.23

4.76

3.12

2.89
**

: Significant at the 1% probability level.

جدول  -3مقایسه میانگین ارزیابی اثر سمیت عصاره ساقه و برگ گیاه گزنه روی حشرات کامل شته توتون
Table 3. Mean Comparison the lethal evaluation of Leaf & Stem of U. dioica on tobacco aphid adults.
درصد مرگ و میر )Mortality(%
Treatment
تیمار
 48ساعت
 24ساعت
غلظت  15میلی لیتر در لیتر

Concentration of 15 ml/L

غلظت  10میلی لیتر در لیتر

Concentration of 10 ml/L

غلظت  5میلی لیتر در لیتر

Concentration of 5 ml/L

غلظت  1میلی لیتر در لیتر

Concentration of 1 ml/L

غلظت  0/5میلی لیتر در لیتر

Concentration of 0.5 ml/L

برگ

leaf

ساقه
برگ

stem

ساقه
برگ
ساقه
برگ

leaf
stem
leaf
stem
leaf

ساقه
برگ

leaf

ساقه

stem

stem

24 h
96 a

48 h
100 a

b

ab

88

90

80 bc

84 b

c

bc

75

80

73 cd

78 c

d

cd

70

75

64 ef

70 de

f

e

61

55 gh
j

49

66

60 g
h

51

میانگین هایی که دارای حروف مشابه هستند ،در سطح احتمال یک درصد اختالف معنیدار ندارند.
Averages with similar letters do not differ significantly at the level of one percent probability

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان درصد کنترل پس از گذشت  48ساعت به ترتیب در تیمار
عصاره برگ گزنه با غلظت  15میلیلیتر در لیتر با  100درصد و کمترین آن در تیمار عصاره ساقه گزنه با غلظت 0/5
میلیلیتر در لیتر پس از گذشت  24ساعت با  49درصد مشاهده شد .همچنین مشخص گردید که میزان درصد کنترل
هر یک از عصارههای مورد استفاده با افزایش غلظت و گذشت زمان افزایش یافت (جدول .)3
در رابطه با تأثیر عصارههای برگ و ساقه گیاه گزنه روی آفت شته توتون ،با توجه به بررسی منابع این اولین گزارش
روی این حشره میباشد .البته گزارش هایی از برخی پژوهشگران وجود دارد که حاکی از تأثیر عصاره برگ و ساقه گیاه
گزنه روی برخی آفات دیگر بوده که در رشد و نمو و مراحل زیستی آنها ایجاد اختالل نموده و بر تلفات آنها مؤثر
بودهاند.
باباولیلو و همکاران ( ،)1394اثر حشرهکشی عصاره برگ و ساقه گیاه گـزنه را روی شته معـمولی گندم
 Schizaphis graminumبه روش زیستسنجی در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار دادند .نتایج تحقیق آنها نشان
داد که عصاره هر دو اندام گیاهی برگ و ساقه گزنه روی کنترل شته معمولی گندم تأثیر دارد .غلظت  12میلیلیتر در
لیتر عصاره برگ و ساقه این گیاه بهترتیب  82و  90درصد اثر کشندگی روی جمعیت شته معمولی گندم نشان داد.
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غلظت کشنده  26درصد ) (LC26عصاره برگ و ساقه گیاه گزنه روی شته معمولی گندم به ترتیب  89/2و 77/3
میـلیلیتر در لیتر بهدست آمد که اختالف معنیداری با هم نداشتند ،که این امر با نتایج حاصل از این تحقیق کنونی تا
حدودی مغایرت داشت.
باباولیلو و همکاران ( ،)1395در بررسی کنترل شته معمولی گندم  Schizaphis graminumبا استفاده از عصاره
ساقه و برگ گیاه خرزهره بیان نمودند که عصاره هر دو اندام گیاهی برگ و ساقه خرزهره برای کنترل شته معمولی
گندم اختالف معنیداری با هم نداشته و میتوان از آنها برای کنترل شته معمولی گندم استفاده کرد ،بهطوریکه
غلظت  12میلیلیتر در لیتر عصاره برگ و ساقه این گیاه به ترتیب  82و  90درصد اثر کشندگی روی جمعیت شته
معمولی گندم نشان داد.
اثرات عصاره آبی گزنه  Urtica urens L.روی خصوصیات بیـولوژیـکی و پارامـترهای جمعیت شـته سبز هلو
 Myzus persicaeو شکارگر آن  Macrolophus pygmaeusدر گیاه بادمجان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
که کاربرد عصاره این گیاه بهطور قابل توجهی موجب کاهش باروری میشود ،اما تأثیر چندانی در میزان کاهش نرخ
ذاتی افزایش جمعیت  M. persicaeنداشته است ).(Gaspari et al., 2007
میزان غلظت الزم برای کشتن  50درصد ) (LC50از حشراتی که در معرض ترکیبات گیاهی قرار میگیرند ،به
عوامل مختلف از جمله گونه آفت ،گونه گیاه میزبان و ترکیبات موجود در آنها ،میزان حساسیت حشره ،مرحله رشدی
مختلف حشره ،غلظت بهکار رفته ،روش انجام آزمایش ،مدت زمان مصرف و عوامل متعدد دیگر ارتباط دارد (ایزدی،
 .)1394حلوایی و همکاران ( ،) 1394اثر سمیت تماسی عصاره برگ و ساقه گیاه گزنه را روی شته برگ برنج
 Rhopalosiphum padi L.در شرایط آزمایشگاهی بررسی نمودند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که میتوان از عصاره
برگ و ساقه گزنه برای کنترل شته برگ برنج استفاده کرد ،بهطوریکه غلظت  12میلیلیتر در لیتر عصاره برگ و ساقه
این گیاه به ترتیب  90و  86درصد اثر کشندگی روی جمعیت شته برگ برنج نشان داد .همچنین آنها ،غلظت کشنده
 50درصد عصاره برگ و ساقه را به ترتیب  11/4و  84/4میلیلیتر بر لیتر گزارش نمودند که بیشتر از  LC50عصاره
برگ و ساقه گزنه محاسبه شده در تحقیق کنونی روی آفت شته توتون بود که علت این اختالف احتماالً مربوط به
تفاوت در نوع آفت ،نوع روش کار و شرایط مورد بررسی بوده است.
نتایج این تحقیق کنونی نشان داد که درصد کشندگی عصاره برگ گزنه ( %100کشندگی) بیشتر از عصاره ساقه این
گیاه ( %90کشندگی) بود که این امر میتواند به دلیل تفاوت در مقدار درصد ترکیبات ثانویه موجود در آنها باشد ،زیرا
میزان آنها در برگ گیاه گزنه بیشتر از ساقه میباشد که این امر با نتایج حاصل از تحقیق مرادی و امینی ()1396
مطابقت داشت .همچنین ،با توجه به اینکه هر چه مقدار  LC50کمتر باشد ،اثر کشندگی (سمیت) بیشتر میشود ،در
نتیجه در تحقیق کنونی مشخص شد که عصاره برگ گزنه با ) (LC50 = 3/08 mL/Lسمیت بیشتری نسبت به عصاره
ساقه گزنه با ) (LC50 = 5/11 mL/Lداشته است.
از آنجایی که شته توتون  M. nicotianaeباعث ایجاد خسارت فراوان شده و کشاورزان برای کنترل آن به طور مکرر
از آفتکشهای شیمیایی استفاده میکنند ،استفاده مکرر از آفتکشها منجر به بیثباتی در اکوسیستم و افزایش
مقاومت به آفتکشها در آفات شده است .بنابراین ،لزوم جایگزینی مناسب برای آفتکشهای مرسوم ضروری به نظر
میرسد .به طور کلی ،گیاهان منبعی غنی از مواد طبیعی هستند که میتوانند برای توسعه روشهای ایمن محیطی در
جهت کنترل آفات مورد استفاده قرار گیرند (ایزدی .)1394 ،آفتکشهای گیاهی به دلیل اینکه آلودگی زیستمحیطی
کمتری ایجاد میکنند و در بیشتر موارد سمیت کمتری برای انسان و حشرات مفید و دشـمنان طبیعی آفـات دارند،
بهعنوان جایگزینی مناسب برای آفتکشهای سنتز شده در نظر گرفته میشوند .در دهههای گذشته تعداد زیادی از
گیاهان با خاصیت حشرهکشی شناخته شدهاند که فقط ترکیبات کمی تجاری شدهاند .از آنجا که بررسی تأثـیر
عصارههای گیاهی روی حشرات یکی از رویکردهای استفاده شده برای جستجوی حشرهکشهای گیاهی جدید میباشد،
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بنابراین شناخت ارتباط بین ساختار فعال و عملکرد ترکیبات گیاهی برای تهیه یک برنامه فراگیر و گسترده امری
ضروری به نظر میرسد ).(James et al., 2015
سپاسگزاری
بدین وسیله از مدیریت محترم و همکاران مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش به دلیل همکاری در انجام این تحقیق
سپاسگزاری میشود.
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ABSTRACT
Tobacco aphid (Myzus nicotianae) is one of the most important pests of tobacco and reduces the quality and
quantity the tobacco product, directly and indirectly. Today, chemical insecticides are used to control pests. Due to
the fact that plant extracts have a short shelf life in the environment and have low toxicity to humans, mammals and
other living organisms, they are a good alternative to the side effects of chemical insecticides. In this study, the
insecticidal properties of nettle Urtica dioica leaf and stem extracts on tobacco aphids were investigated. The
experiments were performed at a temperature of 25 ±5° C, a relative humidity of 60±5% and a photoperiod of 16L:
8D. After extracting the aqueous extract of nettle by soaking method, for bioassay experiments, the 15 number of
adults tobacco aphids were placed on filter paper and the lethal effect of mortality concentrations up to one percent
in four replications on tobacco aphids were investigated. The lethal effect of these two extracts at 5 different
concentrations (0.5, 1, 5, 10 and 15 mL/L) in four replications on the percentage of tobacco aphid mortality was
investigated. The 50% lethal concentration (LC50) was calculated using the Probit program. The results showed that
nettle leaf extract with (LC50 = 3.08 mL / L) showed more toxicity than nettle stem extract with (LC50 = 5.11 mL
/L). The application of nettle leaf extract with a concentration of 15 mL / L after 48 hours caused 100% mortality on
tobacco aphids, which is significantly higher than nettle stem extract (with 90% mortality). Overall, the results of
this study showed that the extracts of both plant organs, especially nettle leaf extract, have good power to control
tobacco aphids.
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