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 کیدهچ

یکی از آفات مهم گیاه لوبیای معمولی است. در این  حقیینت حنا یر بر نی       Trialeurodes vaporariorum Westwoodسفیدبالک گلخانه،
هگزاننی  ، عصاره ان(MD)، عصاره متانولی دانه شوید (NW)هگزانی پوست گردو ، عصاره ان(MW)حرکیبات آلی شامل عصاره متانولی پوست گردو 

روی سفیدبالک گلخانه و بر ی حرکیبات شنیمیایی   (SP)در حرکیب با آفتکش اسپیروحترامات ، به حنهایی و (SA)و اسید سالیسیلیک   (ND)دانه شوید
کنه   پاشی حیمارهای مورد بررسی روی گیاهان لوبیا انجام شد. نتایج حقییت نشنان داد ها در شرایط گلخانه با مقلول انویه گیاه لوبیا بررسی شد. آزمایش

حیمارهای آزمایشی بنود. مینزان فننل کنل در حیمارهنای       داری حقت حا یرحراکم جمعیت سفیدبالک گلخانه و حرکیبات شیمیایی  انویه گیاه به طور معنی
پیروحترامات بنا  حرحیب در حیمارهای حرکیب اسحری  میدار آن بهحری  و کمگرم بر گرم وزن  شک متغیر بود که بیشمیلی 70/111حا  69/85مختلف بی  

حری  میدار فالونوئید کل گیناه لوبینا نینز در حیمنار     دست آمد. بیشهگزانی پوست گردو بهعصاره متانولی دانه شوید و حرکیب اسپیروحترامات با عصاره ان
حر حیمار اسپیروحترامات به حنهایی کم که حراکم جمعیت سفیدبالک گلخانه درحاضر نشان داد  یتحقی حرکیب اسپیروحترامات با اسید سالیسیلیک بود. نتایج

داری نیز با حیمارهای حلفییی و حیمار عصاره متانولی پوست گردو نداشت. همچنی  همه حیمارهای منورد ماالعنه در   از سایر حیمارها بود اما ا تالف معنی
بویژه  ای  حرکیبات از حوانشدند. بنابرای  می ل کل گیاه لوبیامیدار فن یشو افزاطور قابل حوجهی موجب حغییر حراکم جمعیت ای  آفت میایسه با شاهد به

 .نمود استفاده آفت ای  حلفییی مدیریت هایبرنامه عصاره متانولی پوست گردو در

 
 کل، فنل کل عصاره گیاهی، فالونوئید گلخانه، اسید سالیسیلیک، سفیدبالک کلیدی: هایواژه

 

   1 مقدمه

 بعننوان  بشنر  غناایی  منبع دومی  عنوان به غالت از پس حبوبات
 از حبوبنات  بنی   در. شوندمی مقسوب گیاهی پروحئی  منبع حریهعمده
 است لوبیا به متعلت اول میام اقتصادی ارزش و کشت زیر ساح لقاظ

 گیناهی  .Phaseolus vulgaris Lنام علمی  معمولی با (. لوبیای16)
 گیناهی  لوبینا  شناسنی، گیناه  نظنر  از .است Fabaceae حیره یکساله از
حنا   بهنار  در و حساس است بسیار یخبندان و سرما به و دوست حرارت

 بنه  حنوان نمنی  نرود باال کافی اندازه به مقیط حرارت درجه زمانی که
 لوبینا  نمنو  و رشد برای حرارت مناسب درجه. ورزید مبادرت آن کشت
مورد حمله آفات  (. گیاه لوبیا58)است  سلسیوس درجه 07 حا 58 حدود
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 ها،شته ها،حوان به سفیدبالکمی هااز جمله آن گیرد کهزیادی قرار می
 .(16اشاره کرد ) عنکبوحی حار کنه و  وارگیاه مگس لوبیا، حریپس

 Trialeurodes vaporariorumسننننفیدبالک گلخانننننه،

Westwood (Hem., Aleyrodidae) الاقتصادی با با اهمیت آفتی 
 و گرمسنیری  منناطت  و بیشنتر در  باشند منی  وسنیع  پنراکنش  و

(. حغایه ای  حشره بیشتر روی انواع 15کند )گرمسیری فعالیت مینیمه
 لوبینا،  فرنگنی، گوجنه   یار، بادمجان، مانند ایگیاهان زراعی و گلخانه

حواند به صورت مستییم و غیر باشد. ای  آفت میکاهو و غیره می فلفل
 مسنتییم   سارت ایجاد  سارت در گیاهان میزبان شود. مستییم باعث

 و گیاه زودرس پژمردگی سبب که است گیاهی شیره مکیدن طریت از
حنراکم بناالی    صنورت  در منی شنود و   مقصنول  رشند  کاهش درصد

 هابرگ هنگام زود  شکی، ریزش برگی، کلروز جمعیت آن روی گیاه،
 طرینت  از مسنتییم آن  غینر  (.  سنارت 17افتد )احفاق می گیاه مرگ و

 هابرگ سیاه روی ایدوده هایقارچ رشد سبب که است عسلک حرشح

 های حفاظت گیاهان ایران )علوم و صنایع كشاورزی(نشریه پژوهش

 Vol. 35, No. 4, Winter 2022, P. 469-480 469-480ص.  ،1400زمستان ، 4شماره ، 35جلد 

mailto:pahlavanm@uk.ac.ir
http://dx.doi.org/10.22067/JPP.2021.68750.1009


 1400زمستان ، 4، شماره 35)علوم و صنایع كشاورزی(، جلد ایران  حفاظت گیاهانهای پژوهشنشریه      074

شنود  مقصول می پسندیبازار کاهش نیز و فتوسنتز کاهش ها،و میوه
گیناهی   وینروس  111 انتیال ها قادر بهچنی ، انواع سفیدبالک(. هم0)

 (. 19باشند )می مختلف به گیاهان میزبان
هنای  کشآفت گلخانه اغلب متکی بر استفاده ازکنترل سفیدبالک 

هنا موجنب   کنش حشنره  کناربرد  ودشمنان طبیعی است؛ امنا،  شیمیایی
بنابرای ، (. 00ها شده است )بیشتر آفتکشآفت به ای  حوسعه میاومت 

سازگار با مقنیط زیسنت   های شود با استفاده از روشسعی میامروزه 
 هنای کنش میزان مصنرف آفنت  ، طبیعیآلی  استفاده از حرکیباتمانند 

 هاآن سوء زیست مقیای حا یر حامعدنی کاهش داده شود یا شیمیایی 
  .(10و  10برسد )میدار ممک   کمتری به 

ی دفناعی کارآمند   گیاهان در مسیر حکاملی  ود بنه ینک سنامانه   
اند. وجود حرکیبات شیمیایی  واران مجهز شدهبرای میابله با حمله گیاه

بننودن  اصننیت  ار بافننت یننا رایقننه گیاهننان بننا دار انویننه مختلننف د
ی ای بنرای حشنرات، جزئنی از این  سنامانه     دورکنندگی یا ضندحغایه 

  .(11شود )دفاعی مقسوب می

( در Juglandaceae ینره )ح .Juglans spp یبنا ننام علمن    گنردو 
 گنردو  در نت  بنرگ (. 15) شنود می یافت وفوربه  یرانا بیشتر مناطت

 باشند می فنولیک حرکیبات جمله از قوی اکسیدانیآنتی حرکیبات حاوی
-باکتری حشرات، از بسیاری برای زیادی سمی ا رات حرکیبات ای  که

پوسننت سننبز    یعصناره آبنن   همچننی  (. 50 و 9) دارند هاقارچ و ها
فنننول   یپل یباتاز حرک یو غن یمتمنبع ارزان ق یکگنردو بنه عنوان 

  (05 و 11باشند )یم یکروبیو ضد م یداسیونیضد اکس یتبنا  اص
گیناهی   .Anethum graveolens Lعلمنی   ننام  بنا  شنوید  گیناه 

باشد که دارای حرکیبات فنراری  می Apiaceaeحیره  یکساله و معار از
نینز دارای   شنوید  باشند. بنار  مانند فالنندرن، کناروون و لیمنون  منی    

 ویسننی ،  حرکیبات مختلفنی ماننند دیالنوزیند، کومناری ، کنامپفرول،     
... و پروحئی ، چربنی  فنلی، اسیدهای سایر فالونوییدها، و میریستیسی 

. استفاده از اسانس شوید و یا کاشت آن به صورت (51و  18، 1است )
 گیاه همراه در مزرعه، ا ر دورکنندگی مو ری روی حشنرات آفنت دارد  

 (.00 و 09)
یک حرکیب آلی طبیعی مهنم دیگنر در گیاهنان     سالیسیلیک اسید

اسنت کنه در    یک گروه از حرکیبات فنولیشود. ای  ماده میمقسوب 
( و 57است ) هیدروکسیل یک حلیه آروماحیک متصل به یک گروهآن 

حنظنیم رشند و نمنو     نیش مهمی در یشبه هورمون به عنوان یک ماده
شود های ریشه حولید میوسیله سلول به سالیسیلیک اسید دارد.گیاهان 

 و فرآیندهای فیزیولوژیک مختلف مثل رشدو نیش مقوری در حنظیم 
این    ( 11) کنند زنی ایفنا منی  ، فتوسنتز و جوانههاجاب یون نمو گیاه،

 ماننند زیسنتی  زیسنتی و غینر   یهنا بسنیاری از حننش  حقت حا یر  ماده
و حننش   حنش  شکی سرمازدگی، ، حنشهاویروس ها،ها، قارچباکتری
افزایش میاومت گیاه بنه  و در  یافتههای گیاهی حجمع در بافتشوری 

در  گنزارش شنده اسنت کنه    . (11و  01، 5) منو ر اسنت   هنا ای  حنش
-آلودگی گیاهان حوسط آفاحی مانند شته، اسید سالیسیلیک جنزء مهنم  

میاومت سیستمیک بسیاری  باشد که درحری  حرکیبات دفاعی گیاه می
 (. 55و  6ها نیش دارد )از گیاهان علیه شته

هنای شنیمیایی راینج و منو ر در     کشاز آفتاسپیروحترامات یکی 
کنش از مشنتیات اسنید    باشد. ای  حشرهکنترل سفیدبالک گلخانه می
 Cyclic)هنای حلینوی   های کتواننول کشحترامیک و جزء گروه آفت

ketoenol)     است که کارایی مناسبی روی بیشتر آفنات مکننده ماننند
بنا  اصنیت   پسیل، شپشک، شنته و سنفیدبالک دارد. اسنپیروحترامات    

های گیناهی ماننند آونندهای    سیستمیک  ود قادر است در همه بافت
آبکش، آوندهای چوبی، ساقه، برگ و ریشه گیاه گسترش یافتنه و بنا   

هنا در بندن حشنرات    ، از سنتز چربیAکاهش فعالیت استیل کوآنزیم 
 کاهش موجنب  کامنل  اتحشر در کنش آفت ی ا (.07) جلوگیری کند

 .(01) شودمی ناقص ازینداپوست باعث هاپوره در و زادآوری
بسیاری از مواد آلنی و شنیمیایی منورد مصنرف در کشناورزی از       

ها، مواد حنظیم کننده ها، اسانس و عصارهکشها، علفکشقبیل حشره
 نواران آفنت   رشد گیاهان و کودها ا رات متفاوت و متنوعی روی گیاه

گیناه ممکن  اسنت     دارند. ای  حرکیبات با حا یر بنر  نواش شنیمیایی   
های گیاهی شوند و ای  حغییر موجب حغییر در میدار و غلظت متابولیت

را حقنت  میاومت گیاه به آفنات   حواند عالوه بر کارایی آفات، میزانمی
(. به همی  منظور، در ای  ماالعه با حوجه به اهمیت 10حا یر قرار دهد )

آفنات، حنا یر    استفاده از حرکیبات سازگار با مقنیط زیسنت در کنتنرل   
هگزاننی داننه شنوید و    هنای متنانولی و ان  حرکیبات آلی مانند عصناره 

کننش شننیمیایی  پوسننت گننردو و اسننید سالیسننیلیک و نیننز آفننت    
اسننپیروحترامات روی جمعیننت سننفیدبالک گلخانننه و بر ننی حرکیبننات 

این  ماالعنه   شیمیایی  انویه گیاه لوبیا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 
مناطت حقت در سفیدبالک گلخانه حی مدیریت حلفییی طرا حواند درمی

 مورد استفاده قرار گیرد. لوبیا کشت

 

 هامواد و روش

  یزبانم یاهگ پرورش

، رقنم برلنوحی حهینه شنده از مرکنز      در ای  بررسی از گیناه لوبینا  
حقیییات کشاورزی استان کرمان برای پرورش سنفیدبالک گلخاننه و   

هایی بنه قانر   ارهای لوبیا دا ل گلدانها استفاده شد. بانجام آزمایش
درصد  اک رس،  07متر با  اکی حاوی سانتی 57و ارحفاع  18دهانه 
کمپوست کاشته شدند و پس از سنبز  درصد ورمی 07درصد ش  و  17

شدن کامل، یک گیاه در گلدان باقی ماند. برای حامی  نیاز آبنی گیناه،   
واسناه فشنار   د حنا بنه  ها دا ل ظروف پالستیکی قرار داده شدنگلدان

اسمزی ناشی از آب ریخته شده به دا ل ظروف پالسنتیکی، رطوبنت   
هنایی از  ها به درون قفسکافی به گیاه منتیل شود. سپس، ای  گلدان
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متنر کنه دارای درب   سانتی 57 × 97× 97جنس پارچه ارگانزا به ابعاد 
 ± 0مای ای در ددار بودند، منتیل شدند. گیاهان در شرایط گلخانهزیپ
درصد و دوره ننوری طبیعنی    87 ± 17 رطوبت ودرجه سلسیوس  58

برگنی بنرای انجنام     5حنا   9پرورش یافتنند. این  گیاهنان در مرحلنه     
 ها مورد استفاده قرار گرفتند.آزمایش

 

 حشره پرورش

های حقیییاحی دانشنگاه شنهید   کلنی سفیدبالک گلخانه از گلخانه
سازی گیاهان، از جمعیتنی کنه روی   باهنر کرمان حهیه شد. برای آلوده

سنازی شنده بنود    فرنگی به مدت چندی  نسل  نالص های گوجهبوحه
استفاده شد. بدی  صورت که، گلدان حاوی گیاه سالم لوبیا در مجاورت 

فرنگی گااشته شند و مندت سنه روز بنه حشنرات      گیاهان آلوده گوجه
اری کننند.  کامل سفیدبالک گلخانه اجازه داده شد حا روی گیاه حخمگا

سپس، گیاه آلوده لوبیا بنه گلخاننه اصنلی منتینل و دا نل قفنس در       
مجاورت سایر گیاهان لوبیا قرار گرفت حا به حندریج آلنودگی بنه این      

 گیاهان منتیل شود.

 

 نحوه انجام آزمایش

گلخانه، گیاهان سالم لوبیا دا ل  سفیدبالک برای ایجاد و استیرار 
حنا   15ی کلنی منتیل شدند. مدت های حاوی جمعیت بسیار باالقفس
ساعت به حشرات کامل سفیدبالک گلخانه اجازه داده شد حنا روی   05

ای  گیاهان که در مرحله هشت برگی هستند، حخمگااری کنند. پنس  
منو حشنرات   ها  ارج و با استفاده از قلنم از آن، گیاهان ماکور از قفس

سنیلندرهایی   ها حاف شدند. ای  گیاهان بنه درون کامل از روی برگ
های پلی استر متر و ارحفاع یک متر که از جنس ورقهسانتی 17قار به

روز  0حنا   8ضخیم وشفاف با سرپوش حوری منتیل شنده و بنه مندت    
ها حفریخ های موجود روی برگدرون سیلندرها نگهداری شدند حا حخم

 ها مستیر شوند. های سفیدبالک روی برگشده و پوره
هننای حرکیبننات آلننی و شننیمیایی روی پننوره بننرای بررسننی حننا یر
( آفنننتکش 1حیمنننار مختلنننف شنننامل:  15سنننفیدبالک گلخاننننه از 

( عصنناره 0،  (MW)( اسننید سالیسننیلیک 5،  (SP)اسننپیروحترامات
،  (MD)( عصاره متانولی داننه شنوید  1،  (NW)هگزانی دانه شوید ان
 ( عصاره متنانولی پوسنت  9،  (ND) هگزانی پوست گردو( عصاره ان8

،  (SP+SA)( حرکیب اسپیروحترامات با اسید سالیسیلیک0،  (SA)گردو
،  (SP+ND)هگزانی دانه شنوید ( حرکیب اسپیروحترامات با عصاره ان5
،  (SP+MD)( حرکیب اسپیروحترامات با عصاره متنانولی داننه شنوید   6
هگزاننننی پوسنننت  ( حرکینننب اسنننپیروحترامات بنننا عصننناره ان  17
یروحترامات با عصاره متانولی پوست ( حرکیب اسپ11  (SP+NW)گردو
غلظنت   .شند  اسنتفاده  (CO)( شناهد )آب(  15، و  (SP+MW)گنردو 

نشنان داده شنده اسنت )حعینی       1حیمارهای مورد آزمایش در جندول  
های نهایی پس از آزمایشات اولیه یا پیش حست صورت گرفتنه  غلظت
  است(.

 
 آزمایش انجام جهت نیاز مورد ترکیبات نهایی غلظت و نام -1 جدول

Table 1- Name and final concentration of required compounds for testing 

Treatment 

 تیمار

Concentration 

 غلظت

Spirotetramat 0.5 L/1000 

Salicylic acid 0.13 g/litr 

Dill seed n-hexanic extract 50  µl/litr 

Dill seed methanolic extract 50  µl/litr 

Walnut husk n-hexanic extract 50  µl/litr 

Walnut husk methanolic extract 50  µl/litr 

Spirotetramat + Salicylic acid  

Spirotetramat + Dill seed n-hexanic extract  

Spirotetramat + Dill seed methanolic extract  

Spirotetramat + Walnut husk n-hexanic extract  

Spirotetramat + Walnut husk methanolic extract  

Control  

 
جهت حهیه عصاره پوست سبز گردو و دانه شنوید نینز از دسنتگاه    

اسنتفاده   C250T (Ultrasonic Cleaner)حمام التراسنونیک مندل   
های سبز گردو از منایه بافت اسنتان  شد. بدی  منظور، در ابتدا پوست

آوری و در دمای احاق و دور از نور  ورشنید سنبز  شنک    کرمان جمع
های گیاهی آماده شده )پوست سبز گنردو و داننه شنوید(    شدند. نمونه

طنور کامنل پنودر    طور جداگانه، با استفاده از دستگاه آسیاب برقی بهبه
گنرم از پنودر گیناهی در دا نل      87میندار   ،برای عصاره گیریدند. ش

 877دستگاه نیز بنا   حالل مخزن و شد ریخته کیسه دستگاه سوکسله
 چهنار . پنس از گاشنت   گردیند میلی لیتر از مقلول متانول )مرک( پر 

واحمن   کاغنا صنافی   اسنتفاده از  عصاره استقصالی دستگاه با  ،ساعت
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د. شدقییه سانتریفیوژ  8در مدت  (دقییه رب دور) 15777و با دور صاف 
دستگاه حبخینر کنننده دوار حقنت فشنار      یوسیلهبهسپس مایع رویی 

های دا ل پتری ،جهت  شک شدن گاهو آن الء حا حد امکان حغلیظ 
قرار داده شد.  سلسیوسدرجه  00دستگاه انکوباحور با دمای  دراستریل 

ها با استفاده از حیغ اسنکالپل زینر   عصاره  ام  شک شده درون پتری
استریل منتیل درپوش دار  یهای مجزابه ظرفسپس هود حراشیده و 
نگهنداری  هنا  درجه سلسیوس، جهت انجنام ازمنایش   -55و در دمای 

  .دش
 87های اولیه با غلظنت  های گیاهی پس از انجام آزمایشعصاره 

منوالر و  میکروگرم بر لیتنر، سالسنیلیک اسنید بنا غلظنت ینک میلنی       
با غلظت نیم در هزار از فنرم حجناری    Movento)®(اسپیروحترامات 

 یدبالکسنف  هنای پوره بهآلوده  هایبوحه آن در آزمایشگاه حهیه و روی
 17 حنا  07 پاشنی، پاشی شدند. یک روز قبل از مقلنول مقلولگلخانه 
ی انتخناب و بنا ننخ رنگن     یمنار حهنر  از  یبنرگ بنه طنور حصنادف     عدد
از هنر بوحنه جندا،     های مورد نظرند پنج روز بعد، برگگااری شدنشانه

درون کیسه پالستیکی به آزمایشگاه منتیل و بنا استریومیکروسنکو    
 ابنت سنفیدبالک گلخاننه    مانی مراحنل  بررسی شدند حا حلفات یا زنده

های سنی  دوم، سوم، چهارم و در صورت وجود شفیره ای  )شامل پوره
 شمارش و یادداشت شود. هبوح هر هایحشره( در پشت برگ

 

 ترکیبییا  مقییرار بییر آزمایشیی  تیمارهییا  تییاریر بررسیی 

 لوبیا گیاه رانویه شیمیای 

 گیاه  عصاره تهیه

پاشی گیاهنان لوبینا بنا    پس از مقلول ساعت 15در ای  آزمایش، 
حیمارهای مورد بررسی، حعدادی از برگ گیاهان حیمار شده چیده شنده  

سایه به طور کامل  شک و با آسیاب بنه  و در دمای احاق و در شرایط 
گرم از پودر برگ  شک گیاهنان   8حالت پودر در آورده شدند. سپس، 

درصند   68لیتر حالل متانول با درجنه  لنوش   میلی 57حیمار شده، با 
ای مخلوط شند. سنر حمنامی ظنروف بنا فوینل       های شیشهدا ل ارل 

ه سلسنیوس  درجن  58آلومینیومی بسته و در یک مقل حاریک با دمای 
سناعت، هنر عصناره دا نل لولنه       15نگهداری شدند. پس از گاشت 

دقییه  17هزار در مدت  9777لیتر ریخته شد و با دور میلی 87فالکون 
ها صاف شنده و دا نل لولنه    سانتریفیوژ شد. سپس، مایع رویی عصاره

 های بعدی در یخچال نگهداری شدند.فالکون حا زمان انجام آزمایش

 

   میزان فنل کلگیرنرازها

پنورمراد و همکناران    روش ازگیری میزان فننل کنل   جهت اندازه
 1 بنا  وکالتویسن   یفنول  معنرف  از تنر یلیلیم 8ابتدا، . دش استفاده (08)
 8/7 ،سنپس . شد مخلوط موالرکربنات سدیم یک  مقلول از تریلیلیم
 اضافه مخلوط به کیگال دیاس ای یاهیگ عصاره هر مقلول از تریلیلیم

 از پس. شدند داده قرار احاق یدما در یهیدق 18 مدت به هامخلوط. شد
 مندل  اسنپکتروفتومتر  دسنتگاه  حوسط هانمونه جاب زانیم ،مدت  یا

Lambda 45-UV/Visible   یرین گنانومتر اندازه 098در طول موج 
 یهنا استاندارد حوسط غلظت یو منقن یحکرار بررس 8ها در شد. نمونه

 دی( از مقلنول اسن  تنر یگرم بنر ل یلی)م 587 و 577، 187، 177، 87، 7
 بنه  در هر یک از حیمارهای آزمایشنی  . میدار فنل کلشد هیحه کیگال

بنر گنرم وزن  شنک     (GAE) کین گال دیگرم اسن یلیصورت معادل م
 .شدمقاسبه 

 

 لک ریفالونوئ زانیم  ریگانرازه 

 بنا  بررسیی مورد اهیگ یهاعصاره نمونه در کل دیفالونوئ ریمیاد
 دین کلر تنر یلیلن یم 1/7 ،ابتندا  (.08) شد یریگاندازه سنجیرنگ روش
 منوالر  کین  میپتاسن  اسنتات  تنر یلیلن یم 1/7 با را درصد 17 ومینیآلوم

 رین حیا بنار  دو میار آب تریلیلیم 5/5 هاآن به سپس و کرده مخلوط
 بنا  کنه  عصناره  هنر  مقلول از تریلیلیم 8/7 ،بعد مرحله در. شد اضافه

 وم،ین نیآلوم دین کلر مخلنوط  بنه  بود، شده مخلوط احانول تریلیلیم 8/1
 عصناره  هر یبرا حاصل یینها مخلوط. شد اضافه آب و میپتاس استات
. شد داده قرار احاق یدما در یهیدق 07 مدت یبرا( تریلیلیم 8 حجم)با 

 حوسننط نننانومتر 118 مننوج طننول در حاصننل مخلننوط جنناب ،سننپس
شند.   یرین گنندازه ا  Lambda 45-UV/Visibleمدل اسپکتروفتومتر
بر گرم وزن   یگرم کوئرستیلیصورت معادل م کل به دیمیدار فالونوئ

ی گیناهی  هنا هر کندام از عصناره   یابیشد. ارز انی شک مقاسبه و ب
 .حکرار انجام پایرفت 8در  مورد بررسی

 

 هاتجزیه داده

ا بنا اسنتفاده از   هن نرمنال داده  حوزیع، هاداده حجزیه آماری پیش از
  (Kolmogorov-Smirnov test)اسنمیرنوف  -آزمون کولموگنوروف 

ها با آزمنون حجزینه   حجزیه داده .شد رزیابیا SPSS 23.0افزار در نرم
 افنزار و با استفاده از نرم (one-way ANOVA) طرفه یک واریانس

SPSS 23.0  .هنا پوره حراکم به مربوط هایمیانگی  میایسهانجام شد 
-SNK (Student-Newmanای آزمننون چننند دامنننه از اسننتفاده بننا

Keuls) بنا   انویه شیمیایی حرکیبات به مربوط هایمیانگی  میایسه و 
درصند   پنجدر ساح احتمال  (Tukey’s test)آزمون حوکی از  استفاده

 .صورت گرفت

 

 نتایج 

تاریر تیمارها  آزمایشی  رو  تیراکج عمتییف سیایربال      

 گلخانه

بر اساس نتایج به دست آمده، حا یر حیمارهای آزمایشی بنر حنراکم   



 074      ثیر تركیبات مختلف آلی و شیمیایی روی تراكم جمعیت سفیدبالک گلخانه و برخی تركیبات ثانویه گیاه لوبیاأتكاراموزیان و همکاران، 

 ; P ˂ 7771/7)بنود   دارهای سنفیدبالک گلخاننه معننی   جمعیت پوره
پاشنی گیاهنان لوبینا بنا     کنه، مقلنول  به طنوری  .(F 11و151   =81/10

های سفیدبالک گلخانه حیمارهای آزمایشی مختلف، حراکم جمعیت پوره
هد کاهش داد. میانگی  حراکم جمعیت سفیدبالک را نسبت به حیمار شا

پننوره و حرکیننب  09/1 ± 05/7گلخانننه در حیمننار اسننپیروحترامات بننا 

پنوره در   80/0 ± 80/7اسپیروحترامات با عصاره متانولی دانه شوید بنا  
پوره در هر بنرگ   69/11 ± 1/1حری  و در حیمار شاهد با هر برگ کم

 (. 5حری  بود )جدول بیش

 
گیاهان لوبیای  ( روی برگTrialeurodes vaporariorum Westwoodهای سفیدبالک گلخانه )( تراکم جمعیت پورهSE±میانگین ) -2جدول 

 پاشی شده با تیمارهای مختلفمحلول

Table 2- Mean (±SE) Population density of Trialeurodes vaporariorum Westwood nymphs on bean plants leaves, sprayed 

with different treatments 

Treatment 

 تیمار

N 
 تکرار

Density of nymph per leaf of plant 

 ازای هر برگ در بوتههتراکم پوره ب

Spirotetramat 38 e0.32±1.76 
Spirotetramat + Salicylic acid 31 de0.68±4.45 

Spirotetramat + Dill seed methanolic extract 39 e0.57±3.53 

Spirotetramat + Walnut husk methanolic extract 40 de0.72±3.87 
Spirotetramat + Dill seed n-hexanic extract 40 de0.67±5.30 

Spirotetramat + Walnut husk n-hexanic extract 39 de0.70±4.23 
Dill seed n-hexanic extract 35 b1.33±10.77 

Walnut husk n-hexanic extract 33 b1.26±10.69 
Salicylic acid  32 cd1.06±7.38 

Walnut husk methanolic extract 39 de0.66±4.85 
Dill seed methanolic extract 32 bc1.06±9.47 

Control 24 a1.39±14.96 

 (.SNK، 78/7 < Pاست )آزمون  یمارهاح ی ب دارمعنی ا تالف بیانگر متفاوت کوچک حروف
Different lowercase letters indicate significant differences among treatments (SNK test, P < 0.05) 

SP* :اسپیروحترامات؛SP+SA ؛با اسید سالیسیلیک  یروحتراماتاسپ یب: حرکSP+MD  :دانه شوید؛ متانولی عصاره با اسپیروحترامات حرکیبSP+MW با  یروحتراماتاسپ یب: حرک
 عصاره:  ND؛ گردوپوست  هگزانان عصاره با اسپیروحترامات حرکیب: SP+NW دانه شوید ؛ هگزانان عصاره با اسپیروحترامات حرکیب: SP+NDگردو؛ پوست  یعصاره متانول

 شاهد: CO دانه شوید؛ ی: عصاره متانول MD؛  گردوپوست  ی: عصاره متانول MW ؛: اسید سالیسیلیک  SA؛ گردوپوست  هگزانیان عصاره:  NWدانه شوید؛ هگزانیان

*SP:Spirotetramat; SP+SA: Spirotetramat combined with Salicylic acid; SP+MD: Spirotetramat combined with methanolic extract of 

dill seed; SP+MW: Spirotetramat combined with methanolic extract of walnut husk; SP+ND: Spirotetramat combined with n-hexanic 

extract of dill seed; SP+NW: Spirotetramat combined with n-hexanic extract of walnut husk; ND: n-hexanic extract of dill seed; NW: 

n-hexanic extract of walnut husk; SA: Salicylic acid; MW: Methanolic extract of walnut husk; MD: Methanolic extract of dill seed; 

CO: Control  
 

 شییمیای   تاریر تیمارهیا  آزمایشی  بیر مقیرار ترکیبیا      

 گیاه لوبیا رانویه

بررسی  حیمارهای مورد دارمعنی حاکی از حا یربه دست آمده  نتایج
(. مینزان فننل کنل در    0بر میزان فنل کنل گیناه لوبینا بنود )جندول      

گنرم بنر گنرم وزن    میلنی  70/111حنا   69/85حیمارهای مختلف بنی   
حنری  میندار آن بنه حرحینب در     حنری  و کنم   شک متغیر بود که بیش

حیمارهای اسپیروحترامات با عصاره متانولی دانه شوید و شاهد به دست 
چنی ، میزان فنل کل در حیمارهای عصاره متنانولی  (. هم0آمد )جدول 

پوست گردو، حرکیب اسپیروحترامات با عصاره متنانولی پوسنت گنردو،    
هگزانی پوست گردو، عصاره متانولی داننه  اسید سالیسیلیک، عصاره ان

هگزاننی  شوید، حرکیب اسپیروحترامات با اسید سالیسیلیک و عصاره ان
 (.0مارها بود )جدول حر از سایر حیدانه شوید بیش

داری حقنت حنا یر   میزان فالونوئید کل گیاه لوبیا نیز به طور معنی
حنری   کنه، بنیش  (. به طنوری 0یشی قرار گرفت )جدول حیمارهای آزما

میدار فالونوئید کل در حیمار حرکیب اسپیروحترامات با اسید سالیسیلیک 
گنردو بنود   حری  میدار آن در شناهد و عصناره متنانولی پوسنت     و کم

(. میزان فالونوئیند کنل در حیمنار حرکینب اسنپیروحترامات و      0)جدول 
هگزانی پوست گردو و پس از آن در حرکیب اسنپیروحترامات  عصاره ان

 (.0حر از سایر حیمارها بود )جدول با عصاره متانولی دانه شوید بیش
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 پاشی شده با تیمارهای مختلف( گیاهان لوبیای محلولSE ±میزان فنل کل و فالونوئید کل )میانگین  -3جدول 

Table 3- Total phenol and total flavonoid content (Mean± SE) of bean plants sprayed with different treatments 

Total Flavonoid 
 فالوونویید کل

(mg/ g dry weight) 

Total Phenol 
 فنل کل 

 (mg/ g dry weight) 

Treatments 

 تیمارها

de63.32±4.07 c73.14±1.51 Spirotetramat 
a117.47±3.17 b92.46±0.91 Spirotetramat + Salicylic acid 

bc80.87±2.72 a114.07±1.38 Spirotetramat + Dill seed methanolic extract 
cde67.25±4.43 b97.15±2.88 Spirotetramat + Walnut husk methanolic extract 
cde68.26±7.04 c71.55±5.49 Spirotetramat + Dill seed n-hexanic extract 
b84.12±4.38 cd66.79±1.14 Spirotetramat + Walnut husk n-hexanic extract 

cde66.30±0.97 b89.66±1.68 Dill seed n-hexanic extract 
bcd74.82±0.61 b93.18±6.02 Walnut husk n-hexanic extract 
de63.97±7.46 b92.9±5.42 Dill seed methanolic extract 
f33.71±4.62 b97.48±7.07 Walnut husk methanolic extract 
e57.08±7.04 b93.53±4.94 Salicylic acid 
f30.73±2.27 d58.96±2.64 Control 

23.12 15.26 F 
11,59 11,59 df 

<0.0001 <0.0001 P 

 (.P >  78/7 داری در ساح احتمال پنج درصد دارند )آزمون حوکی،های با حروف متفاوت در هر ستون، حفاوت معنیمیانگی 

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

 بحث

بر اساس نتایج به دست آمده، حیمارهای آزمایشنی منورد بررسنی    
های سفیدبالک گلخانه را حقت حا یر قرار دادند. بنا  حراکم جمعیت پوره

های دانه شنوید و  کش اسپیروحترامات با عصارهای  وجود، حرکیب آفت
پاشنی غینر حرکیبنی    مقلول گردو و نیز اسید سالیسیلیک در میایسه با

داری روی حنراکم جمعینت   کش روی گیاه لوبینا حنا یر معننی   ای  آفت
سفیدبالک گلخانه نداشته است. به طوری که، همنه حیمارهنای منورد    

هنای  ماالعه در میایسه با شاهد موجب کاهش حنراکم جمعینت پنوره   
سننفیدبالک گلخانننه شنندند. بنننابرای  از آن جننا کننه مصننرف سننم در  
حیمارهای حلفییی کاهش نیافته است و نیز بنا حوجنه بنه عندم وجنود      

حوان گفت کاربرد اسپیروحترامات به دار بی  حیمارها، میا تالفات معنی
حنهایی در میایسه با حیمارهای حلفییی کنترل این  آفنت بصنرفه حنر و     

کش در میایسنه بنا کناربرد    باشد. همچنی  مصرف ای  آفتمو رحر می
های دانه شوید و عصاره ان هگزاننی پوسنت   لیک، عصارهاسید سالیسی

گردو به حنهایی حنا یر قابنل حنوجهی در کناهش جمعینت سنفیدبالک       
گلخانه نشان داد اما در میایسه با کاربرد عصاره متانولی پوسنت گنردو   

داری نداشت. بنابرای  در بی  حیمارهنای منورد ماالعنه،    ا تالف معنی
حنهایی روی حراکم جمعیت این   ه ردو بکاربرد عصاره متانولی پوست گ

حواند جنایگری  مناسنبی   آفت حا یر قابل حوجهی داشت و در نتیجه می
کش باشد. الزم به ذکر است که عصاره پوسنت گنردو روی   برای آفت
کند و باید مالحظات الزم را در ای  مورد در سوزی ایجاد میگیاه گیاه

و  یالکلن  هنای عصناره  بنا کناربرد   (18) همکناران  و نظر گرفت. سان
  اصنیت دو عصناره   ین  گنزارش کردنند کنه ا    برگ گنردو  یکلروفرم
. داشنتند  ناجور و بیند کلنم  پروانه ابریشم باف یالروها روی کشندگی

غلظنت   بنا را  مناکور  هنای عصناره  کشیحشره یت اص ی ،مقیی ای 
 کاربرد عصاره متنانولی  .دانستند مرحبط juglone نام به ایماده یباال
( 05همکناران )  وجینوان   مختلف حوسط رسنتمی  هایغلظت در گردو
 س  الروهای روی حر ای  عصارهبیش حاکی از ایجاد مرگ و میر نیز،
( گزارش 5همکاران ) و بود. دیناری زمینیسیب کلرادوی سوسک دوم

در گیناه   میکروموالر اسنید سالیسنیلیک   577غلظت  کردند که کاربرد
ت کامنل شنته روسنی گنندم و     گندم موجب کاهش طول عمر حشنرا 

 کنه  داد نشنان  (15های آن شد.  نانی و بسناوند )  حراکم جمعیت پوره
چهار  سوسک یرو ییباال ینیحد  یتسم شوید، بار اسانس از استفاده
( و سناراریت و  56های موسوی )داشت. نتایج بررسی ای حبوباتنیاه

دگی به حرحیب نشان داد که اسانس شوید  اصیت کشن (06) اومچرون
روی مراحل زیستی مختلف سنفیدبالک گلخاننه و شنته جنالیز و ا نر      

 Tetranychus هننای حننارح کشننی و دورکنننندگی روی کنننهکنننه

truncatus Ehara   و T. urticae Kochدیگری، ماالعه داشت. در 
 مثنل حولیند بیاء و  بر حا یر با اسید سالیسیلیک با لوبیا گیاه پاشیمقلول
یناه  گ یرو کننه  ای  یتکاهش حراکم جمع موجب ایدولکه حارح  کنه
کنش اسنپیروحترامات روی   چنی ، حا یر منفی آفنت هم .(8) گردید لوبیا

درصدی آن روی حخم  69جمعیت سفیدبالک پنبه در گیاه پنبه و حا یر 
فرنگی به حرحینب در  فرنگی در گیاه گوجههای سفیدبالک گوجهو پوره

( ا بنات شنده   15ن و همکناران ) ( و و55حقیییات کومار و همکاران )
هنای حقیینت حاضنر در زمیننه حنا یر منفنی هنر کندام از         است. یافته

کنش  های دانه شوید و پوست گردو، اسید سالیسنیلیک و آفنت  عصاره
اسپیروحترامات به حنهایی بر جمعیت سفیدبالک گلخانه همسو با نتنایج  

جمعینت  های ا یر مبنی بر ا رات منفی حرکیبات مناکور روی  گزارش
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 آفات مختلف است. 
بررسی حاضر نشان داد که میزان فنل و فالونوئید کل گیناه   نتایج

لوبیا حقت حا یر حیمارهای مورد بررسی بود. میزان فنل کنل در حیمنار   
چننی  در  حرکیب اسپیروحترامات با عصاره متنانولی داننه شنوید و هنم    
ره عصنا  حیمارهای عصاره متنانولی گنردو، حرکینب اسنپیروحترامات بنا     

هگزاننی گنردو، عصناره    ، عصناره ان متانولی گردو، اسید سالیسنیلیک 
متانولی دانه شوید، حرکیب اسپیروحترامات با اسید سالیسیلیک و عصاره 

چننی ، مینزان   حر از سایر حیمارها بنود. هنم  هگزانی دانه شوید بیشان
بنناالی فالونووئینند کننل در حیمننار حرکیننب اسننپیروحترامات بننا اسننید  

هگزاننی  لیک و نیز در حیمار حرکیب اسپیروحترامات با عصاره انسالیسی
( میندار فننل و   59پوست گردو به دسنت آمند. منتشنلو و همکناران )    

اسنتاحی  های احانولی، متانولی، کلروفرمی و احینل فالونوئید را در عصاره
گیری و گزارش کردند کنه میندار   پوست حنه و شا ه در ت بید اندازه

در عصاره احنانولی پوسنت حننه و شنا ه در نت بیند        فنل و فالونوئید
هنا بنود. در بررسنی انجنام شنده حوسنط آشناو        حر از سایر عصارهبیش

استاحی، احانولی و متانولی های کلروفرمی، احیلنیز، عصار  (0همکاران )
پوست در ت گردو دارای میادیر متفاوحی از فنل و فالونوئید بودند. به 

استاحی میدار حرکیبات شیمیایی  انویه ماکور که، در عصاره احیلطوری
حر از سایر حیمارها بنود. نتنایج دو گنزارش ا ینر حناکی از حنا یر       بیش

هنای  انوینه   های مختلف روی میدار حاللیت متابولینت متفاوت حالل
ممکن  اسنت    هنا پاشی گیاهان با عصناره است. از طرف دیگر، مقلول

ده را نیز حقت حنا یر قنرار دهند.    میدار حرکیبات شیمیایی گیاه حیمار ش
پاشی گیاه اسفناج بنا عصناره   (، مقلول17یازال )ال که در بررسیچنان

ماننند  موم( موجب حغییر میدار بر ی حرکیبات شیمیایی پروپولیس )بره
، غلظنننت کاروحنوئیننندهای کنننل، آنتوسنننیانی ،    bو  aکلروفینننل 
فننل کنل و میندار    هنای آزاد، پنرولی  آزاد،   آمینهها، اسیدکربوهیدرات

. در بررسی عناصری مانند نیتروژن، پتاسیم و فسفر در گیاه اسفناج شد
حاضر، هر چند حرکیبات شیمیایی موجود در سا تار هر عصناره حعینی    

های حقییت حاضر در زمینه حا یر نوع عصاره بنر میندار   یافتهنشد ولی 
ار گنرفت   حرکیبات شیمیایی  انویه گیاه لوبیا حاکی از حقنت حنا یر قنر   

میدار فنل و فالوونوئید کل گیاهان حیمار شده بود. در بررسنی انجنام   
فرنگنی بنا   گوجنه ، حیمنار گیناه   (19ده حوسط حومونارو و همکناران ) ش

موجب افزایش حرکیبات شیمیایی  انویه مانند میندار  سالیسیلیک اسید 
حرکیبنات   اکسیداسنیون فننل   فنل کل گردید. طبت نظر ای  مقییی ،

هنای  زیادی مانند هیدروژن پراکساید، سوپراکسناید و رادیکنال  دفاعی 
فعنال   وحغییر فیزیولوژی و متابولیسم گیاه  موجب که کندمیآزاد حولید 
طنور مسنتییم ینا    های دفاعی گیاه شده و به ای  حرحیب بهشدن آنزیم
شود. بکنر و  میهای مختلف میاومت در برابر حنش باعث غیر مستییم
 اسنید سالیسنیلیک   بنا  لوبیا گیاه حیمار ز  ابت کردند کهنی (8همکاران )
پراکسنیداز   هایآنزیم افزایش بر ی حرکیبات دفاعی گیاه مانند موجب

هنای  کنش کاربرد آفت .گردیدکل  فالونوئید و اکسیداز، فنلفنلیپل و

شیمیایی نینز ممکن  اسنت میندار حرکیبنات شنیمیایی  انوینه ماننند         
ها، آلکالوئیندها و  اسیدها، آنتوسیانی نامیکسیفالونوئیدها، هیدروکسی

های بررسنی حاضنر نینز    (. یافته10مواد فرار حرپنوئیدی را حغییر دهد )
کش اسپیروحترامات به حنهایی و یا در حرکیب نشان داد که کاربرد آفت

با سایر حیمارهای آزمایشی بر میدار دو حرکیب شنیمیایی  انوینه مهنم    
 الونوئید کل مو ر بود.گیاه لوبیا یعنی فنل و ف

(، گیناه شنوید دارای   50بر اساس گزارش لیشتنستی  و همکاران )
کشنی، باعنث   چهار حرکیب مهم است که عنالوه بنر  اصنیت حشنره    

شود. ای  حرکیبنات عبارحنند   کش فسفره و کارباماحه میحشدید ا ر آفت
هننا، هننای هننوایی بننه ویننژه در دانننه کننه در بخننش d-carvoneاز: 

myristicin    ،کننه در بخننش هننوایی و ریشننهapiol  و ایزومننر آن
dillapiol عصناره  طبت نظر ای  مقیینی ،   .استها که فیط در ریشه
 d-carvoneهای هوایی به ویژه بارها به دلیل غلظنت بناالی   قسمت

و حشدید ا ر باالحری نسبت به عصاره ریشنه دارد.   کشی اصیت حشره
نتایج بررسی حاضر نیز حاکی از آن است که عصاره متانولی بار شوید 

کنش اسنپیروحترامات از طرینت    نیش مو ری در افزایش کنارایی آفنت  
افزایش حرکیبات دفاعی گیاه به ویژه فنل کل داشت. افزایش کمی ینا  

هنای  در واکنش به مقرکل آفات در میابدفاعی گیاه کیفی مکانیسم 
 شننا ته  کتسنابی میاومنت ا حقت عننوان    ارجی شیمیایی یا فیزیکی

، حرکیبنات شنیمیایی دفناعی    میاومنت در نتیجنه این     (.11) شنود می
 ، فالوونوئیندها، هنا حغاینه، فنولینک  هنای ضند  مختلفی مانند پنروحئی  

(. 1) دشنو در گیناه حولیند منی   غینره  های مهارکننده آنزیمی و پروحئی 
حواند در کاهش نرخ رشد جمعیت حشنرات  می کتسابیحداوم میاومت ا

ای  احتمال وجود دارد کنه   .(51) ها مو ر باشد وار و حولیدمثل آنگیاه
کاهش جمعیت سفیدبالک گلخانه و افزایش حرکیبات دفاعی گیاه لوبیا 

پاشی شده با حرکیب اسپیروحترامات و عصاره متانولی در گیاهان مقلول
 شوید ناشی از الیاء میاومت در گیاه لوبیا باشد. 

نتایج حقییت حاضر نشان داد که حراکم جمعیت سفیدبالک گلخانه 
حر از سایر حیمارها بود اما ا تالف در حیمار اسپیروحترامات به حنهایی کم

داری نیز با حیمارهای حلفییی و حیمار عصاره متانولی پوست گردو معنی
حیمارهای مورد ماالعه در میایسه با شاهد روی  نداشت. همچنی  همه

 میدار فنل کل گیناه لوبینا   یشگلخانه و افزا یدبالکسف یتجمع حراکم
ها به حنهنایی ممکن  اسنت پیامندهای     کشنیش داشت. مصرف آفت

مضری مانند بروز سریع میاومت در آفات را به همراه داشته باشد کنه  
حرکیبات آلی به وینژه عصناره   همی  عامل دلیل موجهی برای مصرف 

باشد. با حوجه به نتایج حاصل از ای  ماالعه و متانولی پوست گردو می
کم  ار بودن حرکیبات آلنی در کنتنرل حلفیینی آفنات بنر موجنودات       

هدف، استفاده از ای  حرکیبات برای کنترل سفیدبالک گلخانه قابل غیر
 پیشننهاد  حرکیبنات  ای  وسیع منهدا به حوجه با چنی ،حوصیه است. هم

، حنا یر  آفنت  ینت جمع یشنده رو  یجناد حا در  صوش حلفات ا شودمی
 سنایر  روی  یرو حنا  های زیستی و حولیندمثلی آفنت  احتمالی بر ویژگی
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Introduction: Greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hemiptera: Aleyrodidae), is a 

serious pest of a wide range of plants, such as common bean, cucumber, tomato, pepper, lettuce, etc, in both field 
and greenhouse production. It typically feeds on the underside of leaves, sucking phloem sap from the plant, 
which causes both direct damage, by overall weakening the plant and reducing yield, and indirect damage, by 
excreting honeydew, on which sooty mold grows, as well as transmission of several plant viruses. The 
widespread use of insecticides to control T. vaporariorum has resulted in developing resistance to the 
insecticides and affected human’s health and safety. The utilization of plant extract and elicitors is an 
environmentally safe method that is used in the control recently. Therefore, alternative control strategies are 
required to minimize the harmful effects of insecticides. In order to control this pest, environmentally friendly 
methods, especially of plant origin are recently considered by researchers. For this regard, the effect of some 
organic compounds including methanolic and n-hexanic extract of walnut’s husk or dill’s seeds and salicylic 
acid, individually and in combination with spirotetramat on population density of greenhouse whitefly’s nymphs 
and some secondary compounds of bean plant were investigated. 

Materials and Methods: Seeds of common bean, Phaseolus vulgaris L. (Berloty cultivar) were sown and 
grown in 15-cm-plastic pots in a greenhouse at 25 ± 3°C, 50 ± 10% RH, and a natural photoperiod. For the 
experiments, potted bean plants at 6-8 leaf stage, highly infested with T. vaporariorum nymphs, were sprayed 
with 12 different treatments, including: (1) spirotetramat (SP), (2) methanolic extract of walnut husk (MW), (3) 
n-hexanic extract of walnut husk (NW), (4) methanolic extract of dill seed (MD), (5) n-hexanic extract of dill 
seed (ND, (6) salicylic acid (SA), (7) spirotetramat in combination with salicylic acid (SP+SA), (8) spirotetramat 
in combination with methanolic extract of dill seed (SP+MD), (9) spirotetramat in combination with methanolic 
extract of walnut husk (SP+MW), (10) spirotetramat in combination with n-hexanic extract of dill seed 
(SP+ND), (11) spirotetramat in combination with n-hexanic extract of walnut husk (SP+NW), and (12) water as 
a control (CO). After five days, the population density of T. vaporariorum nymphs on bean plants leaves was 
recorded. Furthermore, the effects of tested treatments on the total phenol and flavonoid contents of bean plants 
were evaluated. For this reason, dried leaves (5 g) from each treatment were used for the preparation of extracts. 
The total phenolic of the extracts were determined using the Folin - Ciocalteu reagent. Sample and standard 
readings were made using a spectrophotometer (Lambda 45-UV/Visible) at 765 nm against the reagent blank. 
Furthermore, the aluminum chloride colorimetric method was used for determination of the total flavonoid 
content of treatments. For total flavonoid determination, quercetin was used to make the standard calibration 
curve. The absorbance was read using a spectrophotometer (Lambda 45-UV/Visible) in the wavelengths of 415 
nm. Data were analyzed by one-way ANOVA using SPSS 23.0 software. Comparison of means for nymph 
density using SNK (Student-Newman-Keuls) multi-range test and comparison of means for secondary chemical 
compositions using Tukey's test at probability level five Percentage occurred. 

Results and Discussion: Results showed that the population density of greenhouse whitefly and the 
secondary metabolites of plant were significantly affected by the tested treatments. The lowest number of 
whitefly’s nymphs was on spirotetramat and spirotetramat in combination with methanolic extract of dill seed 
and the highest number was on control. Total phenolic contents ranged from 58.96 to 114.07 mg g-1 dry weight 
on different treatments, which the highest and lowest amount of it was obtained in spirotetramat in combination 
with methanolic extract of dill seed and spirotetramat in combination with n-hexanic extract of walnut husk, 
respectively. The highest amount of total flavonoid content of bean plants was in spirotetramat in combination 
with salicylic acid. The results of the present study showed that the density of greenhouse whitefly population in 
spirotetramate treatment was lower than other treatments but there was no significant difference with the 
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combined treatments and methanolic extract of walnut husk. Also, all the treatments compared to the control 
significantly changed the population density of this pest and increased the amount of total phenolic compound in 
bean plant. Therefore, these compounds, especially the methanolic extract of walnut husk, can be used in 
integrated management programs of this pest. 

Conclusion: This research could provide valuable information for control of T. vaporariorum in other plants 
like ornamental plants in the field and greenhouse and thus can be useful for the production of healthy and 
organic crops. So it can be used in the IPM programs of this pest. 
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