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 کاراییتهیه فرموالسیون پودر وتابل و گرانول از عصاره برخی گیاهان و بررسی 

 Sitophillus oryzae( .Lبرنج )بر روی آفت انباری شپشه ها آن

 
 3 یکتامقدممحدثه  ،2 یشجاعمحمود  ،1 یمانیاسهراب 

 واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمیهیئت علمی 1
 واحد علوم و تحقیقات تهران اد اسالمیدانشگاه آزهیئت علمی 2

 واحد علوم و تحقیقات تهران شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسی ارشد رشته حشره3

 

 چکیده
-( بوده که امروزه تقریبا در تمام نقاط جهان پراکنده شده Cosmopoliteجایی )، حشره همهSitophilus oryzae (L.)برنج شپشه

-آورد. جهت مبارزه با این آفت انباری از سمومبار میانباری بههای غالتاغلب خسارت بسیار سنگینی روی برنج و دیگر دانه است. این شپشه

شیمیایی در کنترل آفات عنوان جایگزین سمومهای اخیر، استفاده از مشتقات گیاهان بهگردد که اثرات سوء دارند. در سالشیمیایی استفاده می

است. در جستجو برای دستیابی به روش کاربردی و با استفاده از مواد طبیعی برای کنترل آفات انباری، سمیت توجه قرار گرفتهبسیار مورد 

صورت که به Ferula gummosa boiss و باریجه Thymus daenensis Celak های دو گیاه آویشن دنائیتماسی عصاره

شد. در این در شرایط آزمایشگاهی بررسی Sitophilus oryzae (L.)برنج کامل شپشه اند روی حشراتفرموالسیون پودر وتابل درآمده

برای تجزیه واریانس  SPSS,POLO PLUS, PROBITافزارهای کمک نرمها و آمار تحلیلی بهتحقیق از آمار توصیفی برای نمایش داده

تکرار در  6های مناسب مورد آزمایش قرار گرفت و آزمایش در کنترلغلظت و  6ها استفاده گردید. در فرموالسیون پودر وتابل و سایر شاخص

 گذشت با نیز و عصاره هر غلظت افزایش با که دادنشان نتایج. شدانجام درصد 60 ± 2 نسبی رطوبت سلسیوس، درجه 22 ±1شرایط دمائی 

در وتابل در هر دو ساعت مورد بررسی بیشترین سمیت پو نفرموالسیو در که استاین گربیان نتایج چنینهم. یافت افزایش تلفات درصد زمان،

درصد  ppm 24300، باریجه 26700در باالترین غلظت آویشن  را پودر وتابل آویشن و کمترین سمیت را پودر وتابل باریجه داشته است.

و باریجه  %100ساعت آویشن  72س از پ % بوده و20%، 60ساعت به ترتیب  48 صورت پودر وتابل بعد ازتلفات ایجاد شده توسط عصاره به

 026/44819و 961/9636ساعت برای گیاهان آویشن و باریجه به ترتیب:  48در فرموالسیون پودر وتابل در  LD50مقادیر  .% بوده است90

PPM مقادیر .LD50  330/300و 396/219ساعت برای گیاهان آویشن و باریجه به ترتیب:  72در فرموالسیون پودر وتابل در PPM نتایج .

توانند برای حفاظت غالت انبار شده از آلودگی هستند که می این بررسی نشان داد که عصاره گیاهان آویشن و باریجه منابع بیولوژیکی مؤثری

 شوند.برنج بکار بردهتوسط شپشه

 

 آویشن ،باریجه ،برنج شپشه ،پودر وتابل ،فرموالسیون: کلمات کلیدی
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 مقدمه

ها طیف اند. تقریبا در کلیه اکوسیستمها محاصره شدهخواران و پاتوژنوسیله تعداد زیادی از گیاهی طبیعی، گیاهان بههادر زیستگاه

خوار وجود دارند. گیاهان به دلیل ها، حشرات، پستانداران و دیگر حیوانات گیاهها، نماتدها، عنکبوتها، قارچوسیعی از باکتری

کنند. کوتیکول و های دیگری از خود حفاظت میکت خود از این دشمنان دوری گزینند، اما به روشتوانند با حرماهیت خود نمی

های چرمی زبر گیاهان در برگ کنند. خارها، پرزها وها ایجاد میبر کاهش تلفات آب موانعی در مقابل ورود باکتریاپیدرم، عالوه

سمی در گروهی از ترکیبات شیمیایی گیاهان )که به محصوالت ثانوی  کنند. وجود موادخوار کمک میحیوانات گیاه ممانعت از

 برد.خواران را دفع کرده و یا از بین میزا و گیاههای بیماریمعروفند( میکروب

 11نامه عالئی که به قرن پنجم )قرن شناختند. در کتاب نزهتسال قبل از میالد شوکران و آقونیطون را می 1200ها در مصری

دارد خاصه زنبور را، آب افسنطین و آب گندنا با آب ترمس است که بوی گوگرد جمله حشرات را زیانگردد، آمده( باز میمیالدی

میالدی بیشتر موادی که  1800زار و درختان فشانند، ملخ بر آنجا ننشیند. تا قبل از سال ای باقالی مصری( و نمک بر کشت)گونه

 گرفت ترکیبات معدنی ناخالص بود که اثراتی روی کیتین بدن حشرات داشت.یدر کنترل آفات مورد مصرف قرار م

باشد. در این زمینه تحقیقات زیادی در انباری میهای گیاهی جهت کنترل آفات خطر استفاده از عصارههای بییکی از این روش

انباری منجمله آفات مورد نظر شپشه برنج در گیاهان مختلف علیه آفات های آبی و یا پودر برگ و بذرخصوص استفاده از عصاره

شده سپس و باریجه عصاره تهیه مانند آویشین است. در این تحقیق قرار است ابتدا از گیاهانیگرفتهداخل و خارج از کشور صورت

با توجه به اینکه ر گیرد. برنج مورد بررسی قراآن در کنترل آفت انباری شپشه کاراییو در انتها  گردیدهصورت پودر وتابل فرمولهبه

ای، اختالل چنین در مورد اثرات ضد تغذیههای گیاهی و هممقاالت متعددی در رابطه با خصوصیت کشندگی و دور کنندگی عصاره

ت صورفرموله کردن عصاره گیاهان آویشن و باریجه به حاضر: مقالهاست هدف از ارائه شده در رشد و نمو، اختالل در تولیدمثل و ...

های جایگزین مانند ضرورت یافتن روش، عصاره گیاهان آویشن و باریجه بر آفت انباری شپشه برنج کاراییبررسی اثر ، پودر وتابل

 است. ترتر و اقتصادیخطر، ایمنی بیاستفاده از ترکیبات گیاه

ها شامل ترکیبات ه قرار گیرند. این فرآوردههای گیاهان زراعی مورد استفادتوانند در کنترل آفات و بیماریهای طبیعی میفرآورده

-ها شناختهمیکروبی این فرآوردهیکم فعالیت ضد-وغیر آلی هستند اما دارای تنوع در ترکیبات گیاهی هستند. در شروع قرن بیست

ل این مواد استفاده قرار گرفت. نسل او در کشاورزی نوین مورد 1940های آلی سنتتیک مصنوعی از حدود سال کششد. حشره

شده دارای محل تاثیر شدند. نسل دوم مواد ساختهزیست میدارای محل تاثیر اختصاصی نبودند و به هر طریق باعث آلودگی محیط

وجود آمدن مقاومت در موجودات هدف شد. این شرایط کارخانجات اختصاصی بودند. عدم سازگاری در این ترکیبات سبب به

-در موجودات هدف مشخص باشد به ها آنیب نمود تا مواد شیمیائی جدیدی را بسازند که محل تاثیر سازنده مواد شیمیائی را ترغ

 (.Jespers and De Waard, 1994های گیاهی استفاده کردند )از مواد فعال موجود در فرآورده ها آنهمین منظور 

-رغم استفاده گسترده از آفتاز آفات است. علی کرد برنج کاستن از نقصان محصول ناشییکی از اقدامات اصلی برای افزایش عمل

(. آفات 1379است )بهرامی، شدهای نسبت دادهکرد به آفات حشره% از کاهش عمل20کشهای شیمیائی در کنترل آفات، حدود 

-باشد. )علیمی Pyralidae, Noctuidae, Ephydridae, Curculionidaeهای طور عمده از حشرات خانوادهبرنج به

ترین کنند، از مهمهایی که به محصوالت کشاورزی وارد میاز لحاظ تعداد گونه و زیان Curculionidae (، که خانواده1379، نیا

باشند که ( میCosmopoliteجائی )های گندم و برنج حشرات همهآیند. از این خانواده، شپشهشمار میبالپوشان بهراسته سخت

گندم بیشتر اند، ولی با وجود این انتشار، شپشهجهان پراکنده شدهالمللی امروز تقریبا در تمام نقاطدر اثر ارتباطات و مبادالت بین

ها کند. این شپشهگرمسیری فعالیت میبرنج بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمهمحدود به مناطق معتدل و سرد، در حالی که شپشه

کنند و اغلب خسارت بسیار ای و غیره تغذیه مینج، چاودار، ذرت، ارزن، ذرت خوشههای غالت مانند گندم، جو، برطور کلی از دانهبه

 آورند.بار میسنگینی به
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-ها تغذیه میطور منظم از دانهاست، حشرات کامل نیز در طول زندگی خود، به ها آنترین خسارت این حشرات مربوط به الرو مهم

ریزی های غالت تخمدهند که فقط روی دانهکنند. حشرات ماده ترجیح مینمیکنند، ولی از این راه خسارت قابل توجهی وارد 

ریزی کنند ولی در این حالت است تخمشدههم فشردهاست روی آردی که در اثر رطوبت زیاد کامال بهشدهکنند. گاهی نیز دیده

 Dal Belloمیرند. )ها میدکی بعد از تفریخ تخمالروها، تا مرحله آخر رشدی، نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند و معموال ان

et al., 2001 .) 
 

 سوابق پژوهش:

های آزمایشگاهی روی حشرات دارند، اما فقط بعضی از های گیاهی اثرات زیانباری در زیست سنجیبا اینکه ثابت شده است فرآورده

های بسیاری از گیاهان دارای تاثیر فعال ند. خانوادهشوکار برده میطور معمول در کشورهای صنعتی بههای گیاهی بهکشحشره

کشی، ای، دورکنندگی، تخمتدخینی، ضدتغذیهگوارشی، سمیتتنفسی، سمیتروی حشرات هستند. این تاثیرات فعال شامل سمیت

گوارشی مشده جزو سموهای گیاهی گزارشکش(. اکثر حشرهBenner,1993)کنندگی رشد و نمو است کنندگی و ممانعتعقیم

رسد که دشمنان طبیعی از طریق تماس با این نظر میاست بنابراین بهکمتر گزارش شده ها آنشوند و خاصیت تماسی محسوب می

 (.Isman,1994)ترکیبات، غلظت کشنده را دریافت نکنند 

علیه  P. nigrum و Piper tuberculatum Jacq های(، روی عصاره2003و همکاران ) Scottشده توسط تحقیقات انجام

 02/0(. عصاره  LD50% =  064/0)الرو و حشرات کامل سوسک کلرادو نشان داد، الروهای جوان دارای باالترین حساسیت هستند 

داد اما الروهای سن درصد کاهش 70زمینی تا باالی بقاء الروی را یک هفته بعد از تیمارکردن گیاه سیب P. nigrumدرصد 

 (. LD50% =  2/0)حساسیت کمتری داشتند  P. nigrumهای رات کامل نسبت به عصارهشفیره و حشآخر، پیش

، Zanthoxylum rhetsa ،Melia sempervirensگیاهی ( با شش عصاره2009و همکاران ) mamumآزمایشات 
Barringtonia acutangula ،Pongamia pinnata، Swietenia mahagoni  وAzadirachta indica 

داد که هر شش شد. آزمایشات نشانانجام گرفت. عصاره برگ و بذر در استن، متانول و آب حل Tribolium castaneumروی 

میزان مرگ و میر )گیاه دارای اثرات مستقیم کشندگی هستند. در بین این شش گیاه عصاره بذر چریش دارای بیشترین تاثیر بود 

ها، استن بیشترین فعالیت سمی % ( بود. در بین حالل 24/22)ین تلفات دارای کمتر .acutangula B% (. عصاره بذر  20/22

چنین با ها بیشترین اثر سمیت را داشت. اثرات کشندگی با افزایش دز افزایش یافت. همداد. عصاره بذرها نسبت به برگرا نشان

 افزایش دز، زمان کشندگی کاهش پیدا کرد.

 Lasiodermaروغن گیاهی علیه حشرات کامل  2گونه از گیاهان داروئی و  30نولی های متادانشمندان چینی از تاثیر عصاره

serricorne F.  دریافتند که عصارهAcorus calamus L.  روز بعد از آزمایش روی این حشره  3درصد تلفات  90بیشتر از

روز بعد از آزمایش سمیت یک  .Cochlearia aurora L ؛ وBrassica juncea Lهای چنین روغناست. همایجاد کرده

 (.Kim-soon et al., 2003)دادند های بالغ نشانباالئی روی سوسک

 Triboliumعلیه  Thymus persicusکشی تدخینی روغن آویشن ( اثرات حشره2010تقی زاده ساروکوالیی و همکاران )

castaneum  وSitophilus oryzae (L.)  مورد تاریکی شرایط و 60 ±% 2 ترطوب و گرادسانتی درجه 27 ±1در دمای 

 تا گرفتند قرار آزمایش مورد لیتر بر میکرولیتر 4/370 و 4/207 ،1/111 ،9/21 هایغلظت در بالغ حشرات. دادند قرار بررسی

دست آید. با افزایش غلظت میزان کشندگی افزایش یافت. کمترین و بیشترین میزان زمان کشندگی برای به ها آن LT50 میزان

Tribolium castaneum  و برای  09/28ساعت  47/13بعد ازSitophilus oryzae (L.)  86/3ساعت برابر  30/2بعد از 

ساعت  24بیشتر بود. بعد از  T. castaneumنسبت به  S. oryzaeبود. در این آزمایش مشخص شد که میزان حساسیت 

 کرولیتر بر لیترهوا بود.می S. oryzae 34/3و برای  T. castaneum 9/236 یبراLC50 میزان
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Zewde و Jembere(2010در آزمایشی با استفاده از برگه ) هایCitrus sinensis  روی آفت انباریZabrotes 

subfasciatus دادند. مقادیر مختلفی از اسانس و عصاره در انبارهای لوبیا انجامC. sinensis  .مورد استفاده قرار گرفت

ساعت بیشترین  24شد. بعد از های مختلفی استفادهشد. از حاللنوان تیمار استاندارد در نظر گرفتهعمتیل بهکش پریمفوسحشره

شده های خشک% حشرات شد. پودر برگه100لیتر حالل روی هر کاغذ صافی سبب مرگ میلی 3گرم در میلی 720میزان یعنی 

گرم  30ترین مقدار )سانس علیه این حشره حتی در پائینشد. وقتی ا Z. subfasciatusداری سبب کاهش تفریخ طور معنیبه

شد. مشاهده Z. subfasciatusگونه تفریخی صورت نگرفت. در همه تیمارها خاصیت دورکنندگی علیه کار رفت هیچ( به

 بود. Z. subfasciatusدارای سمیت تنفسی خیلی باالئی علیه  C. sinensisهای اسانس برگه

درصد  10و  2های % و در غلظت9/93درصد  2/2تا  2/0های کنند عصاره گندواش در غلظت( بیان می1377جاللی و همکاران )

چنین طی بررسی تاثیر عصاره آبی گندواش و کند. همکلم ایجاد میکوچکدرصد تلفات روی الروهای سن آخر پروانه سفیده 100

است. مقدار شده در مورد هر دو گیاه تاثیر گذار بودهکار گرفتهبه 10و  2/2، 2/0های شد که غلظتدادهآرد نشانآقطی روی شپشه

LC50 (. در بررسی تاثیر این گیاهان 1382جاللی و همکاران، )شد % عصاره تعیین86/3% و 24/3ترتیب برای گندواش و آقطی به

شده الروهای سن اول کار گرفتهی بههاشد که در کلیه غلظتعلیه مراحل مختلف زیستی سوسک برگخوار نارون نیز نشان داده

شد در مجموع عصاره گندواش نسبت به عصاره آقطی است و کمترین تاثیر روی الروهای سن سوم مشاهدهدرصد تلفات داشته 100

 (.1384جاللی و همکاران، )است تاثیر بیشتری را نشان داده

را علیه بید لباس و سوسک  Pseudowintera colorata Mc callionمحققان عصاره برگ درخت بومی استرالیا 

داری از ای معنیداد که هم عصاره چوب و هم عصاره برگ این گیاه خاصیت ضد تغذیهکار گرفتند، نتایج نشاناسترالیایی قالی به

 (.Gerard et al., 1993)اند اما این خاصیت در مورد عصاره چوبی باالتر بود خود نشان داده

اند مشخص کرد، ترکیبات مؤثره موجود در روی بعضی از گیاهان داروئی چین داشته 2002همکاران در سال  و Liuتحقیقاتی که 

های انبار شده، باعث ایجاد دورکنندگی و سمیت کشی قوی روی دانهعالوه بر فعالیت قارچ Inula racemosa Hook گیاه

-ین دانشمندان حاکی از عدم تاثیر عصاره این گیاه روی میزان جوانهشود. تحقیقات ابرنج میانباری از جمله سرخرطومیعلیه آفات

 باشد.ها در مدت زمان مناسب میزنی دانه

Han ( عصاره متانولی 2006و همکاران )ای روی کشی و ضد تغذیهگونه گیاهی را در خصوص اثرات حشره 28Attagenus 

unicolor japonicas ها با توجه به نوع گیاه و دز و زمان کاربرد متفاوت بود. عصاره یشنتایج آزما .مورد بررسی قرار دادند

های عصاره جوانه % تلفات شد.93سبب ایجاد  mg/cm2 2/2هفت روز بعد از کاربرد با دز  Allium sativumمتانولی 

Eugenia caryophyllata  6/2با دز mg/cm2  3/1% و با دز 100روز سبب تلفات  14بعد از mg/cm2  روز  21از بعد

روز سبب مرگ و  28و  21بعد از  mg/cm2 2/2با دز  Foeniculum vulgare% مرگ شد. عصاره متانولی میوه 90باعث 

 و ریزوم Lysimachia davuricaگیاه کامل  Angelica dahurica% حشرات شد. عصاره متانولی ریشه 100% و 67میر 
Nardostachys chinensis  3/1با دز mg/cm2 ای بود.روز دارای خاصیت ضد تغذیه 30ز بیش ا 

اسطوخودوس  .Nerium oleander Lهای خرزهره ( مطالعاتی را در رابطه با تاثیر عصاره1382پور و همکاران )محرمی

Lavandula officinalis  و آنغورهFerula assafoetida آرد ای حشرات کامل شپشههای تغذیهروی شاخص

Tribolium castaneum داد که عصاره آنغوره دارای باالترین تاثیر بوده و نرخ رشد نسبی، نرخ مصرف دادند. نتایج نشانامانج

داری کاهش طور معنیمیکرولیتر را در حشرات کامل به 120شده را در غلظت نسبی غذا و شاخص بازدهی تبدیل غذای هضم

چنین عصاره صمغ آنغوره نشد. همداری مشاهدهوس تفاوت معنیهای خرزهره و اسطوخوداما در غلظت مشابه بین عصاره؛ استداده

 ها دارای باالترین تاثیر روی شاخص بازدارندگی تغذیه بود.داری نسبت به سایر عصارهطور معنیبه
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Boeke ( در تحقیق روی فرآورده2004و همکاران ) ،یه گیاه سنتی مورد استفاده در آفریقا را در آزمایشگاه عل 33های گیاهی

 Nicotianaداد، پودر مورد آزمایش قرار دادند. تحقیقات نشان .Callosobruchus maculates F انباریآفت

tabacum L؛ و Tephrosia vogelii Hook و Securidaca Longepedunculata Fres داری طور معنیبه

 دهد.تعداد تخم را کاهش می

Ketoh ( بخارات روغن 2002و همکاران ،)Cymbopogon schoenanthus Stapf در باالترین غلظت باعث از بین-

های چنین از رشد و نمو تخمساعت شد، هم 24بعد از  .Callosobruchus maculates Fرفتن همه حشرات کامل 

-قینسبت به بخارات گیاه و با D. basalisشده و الروهای نئونات هم جلوگیری کرد ولی تحت این شرایط، حشرات بالغ گذاشته

 روز مقاوم بود. 6تا  3بعد از  ها آنمانده 

Rizwan ul Haq ( اثرات حشره2009و همکاران ) کشی عصارهharmalin و ricinin  همراه با استفاده ازB.T.  روی پروانه

Spodoptera exigua  33/84و  12/93میزان مشخص شد که هارمالین و ریسینین به ها آنبررسی کردند. در تحقیقات 

بود و  mg/ml 27/0و  24/0هارمالین برای الروهای سن چهارم و پنجم  ECتواند سبب کاهش رشد الروها شود. میزان یدرصد م

سبب افزایش اثرات این  .B.Tشد. ترکیب هارمالین و ریسینین به همراه تعیین mg/ml 24/0و  49/0این میزان برای ریسینین 

دهنده افزایش سمیت هارمالین و ای نشان% افزایش یافت. آنالیز تغذیه82/87و  96تا  داریطور معنیترکیبات شد و میزان تلفات به

، نسبت مستقیم mg/mg/day 20/2نسبت حداقل تغذیه  .B.Tاما در ترکیب هارمالین با ؛ بود .B.Tریسینین در ترکیب با 

های داد. تغییر در میزان آنزیمش نشان، نسبت به حشرات شاهد افزای66/29شده غذای هضم کاراییو  mg/mg/day 19/1رشد 

 29/37اکسیدانت نظیر سوپراکسید دیسماتاز و کاتاالز در تیمارها قابل توجه بود. بیشترین میزان فعالیت سوپر اکسید دیسماتاز 

ورت مشخص صاتفاق افتاد. این آزمایش به .B.Tدرصد شش ساعت پس از تیمار با هارمالین + ریسینین +  27/29درصد و کاتاالز 

داری سبب افزایش اثرات هارمالین و ریسینین روی پروانه طور معنیبه .B.Tداد که ترکیب هارمالین با ریسینین و نشان

Spodoptera exigua شود.می 

 روش پژوهش

اس میزان تجربی بوده و براسدر این پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی است. تحقیق حاضر از نوع نیمه روش تحقیق مورد استفاده

و  گیاه آویشن دوشده از پودر وتابل تهیه نظارت و درجه کنترل، از نوع تحقیقات آزمایشگاهی است، که در آن اثرات فرموالسیون

 است.برنج مورد بررسی قرار گرفتهانباری شپشهباریجه بر روی کنترل آفت

 گیاه مورد آزمایش: دو پودر وتابل در هر بررسی میانگین میزان مرگ و میر توسط فرموالسیون
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 گیاه دوجدول فراوانی برای میزان مرگ و میر فرموالسیون پودر وتابل هر  -1جدول 

 
 

دست آمده از میانگین میزان مرگ و میر به 1دست آمده در جدول شود با توجه به نتایج بهمشاهده می 1طور که در جدول همان

بوده و میزان مرگ و میر نیز بین  N= 162, a= 0/05 و 61/4± 236/0اریجه برابر است با و ب گیاه آویشن دوتست پودر وتابل 

 است.% گزارش شده 100 -% 0

 تست پودر وتابل:

 ارزیابی مدل و بررسی اثر فاکتورهای مختلف مورد آزمایش در فرموالسیون پودر وتابل:

ن فاکنورهای مختلف مورد آزمون )زمان، نوع گیاه، دار بیبرای ارزیابی مدل و بررسی وجود اختالف معنی -2جدول 

 غلظت(

 
، 44200های و باریجه در غلظت 104و  417، 834، 3337، 13320، 26700های گیاه آویشن در غلظت دودر این تست عصاره 

یج حاصل از ساعت مورد بررسی قرار گرفت. نتا 72و  48های مناسب در دو تایم و کنترل 172و  690، 1381، 2222، 22100
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چنین دست آمد مدل خوبی انتخاب گردیده است. همبه F= = P ,128/22.00به  توجه با که اینست بیانگر 2 – 4جدول شماره 

نتیجه بررسی بین فاکتورهای مورد آزمایش در تست پودر وتابل بیانگر این است که در میزان مرگ و میر توسط پودر وتابل عصاره 

های . در میزان مرگ و میر بین غلظتP=.00و  F= 23/34دار وجود دارد و باریجه اختالف معنی ویشنگیاه مورد آزمایش آ دو

ساعت  72و  48های مختلف مورد آزمایش ). بین زمانP=.00و  F=  189/27دارد دار وجود مختلف مورد آزمایش اختالف معنی

 P =.00 و F=  002/382دار وجود دارد ( از نظر میزان مرگ و میر اختالف معنی

 

 های مختلف در تست پودر وتابل:بررسی میزان مرگ و میر بین زمان

 تیمارتوسط فرموالسیون پودر وتابل ساعت بعد از اعمال 22و  84مقایسه مرگ و میر بین  - 3 جدول

 

 
 T-Test 

 

 

گیاه مورد  دومیر در تست پودر وتابل در باشد میانگین مرگ و می T، که آزمون 3دست آمده از جدول شماره با توجه به نتایج به

 72گیاه مورد آزمایش در  دوکه میانگین مرگ و میر در تست پودر وتابل در در حالی 242/0 ±01/3=  ساعت 48آزمایش در 

 دار وجود داشتهساعت اختالف معنی 72و  48می باشد. بدین ترتیب بین مرگ و میر در دو بازه زمانی  318/0 ± 21/6ساعت = 

 .((P =.00ساعت پس از اعمال تیمار است  48ساعت بیش از  72ومرگ و میر در 
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 ساعت 84نمودار و معادله خط پودر وتابل آویشن در  -1نمودار 

توسط نرم افزار  ؛ وR2 = 829/0و  X 816/0  =Y+  227/7ساعت  48معادله خط پودر وتابل آویشن در  با توجه به نمودار باال

SPSS، 961/9636  =LD50  گردیدتعیین 870/2673 – 020/416804% و دامنه 92در سطح. 

 
 ساعت 22خط پودر وتابل آویشن در نمودار و معادله  - 2نمودار 

توسط نرم افزار  ؛ وR2 = 786/0و  X 92/0  =Y+  63/11ساعت  72معادله خط پودر وتابل آویشن در  با توجه به نمودار باال

SPSS، 396/219  =LD50 گردیدتعیین 040/12 – 714/630% و دامنه 92سطح  در. 

y = -0.8167x + 7.5278 
R² = 0.8298 

 میزان مرگ و میر

 غلظت

P-A-48h 

P-A-48h

y = -0.95x + 11.639 
R² = 0.786 

 میزان مرگ و میر

 غلظت

P-A-72h P-A-72h Linear (P-A-72h)
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 ساعت 84نمودار و معادله خط پودر وتابل باریجه در  - 3نمودار 

=  026/44819 ؛ وR2 = 870/0و  X 616/0-  =Y+  638/6ساعت  48معادله خط پودر وتابل باریجه در  با توجه به نمودار باال

LD50  گردید.% تعیین92در سطح 

 
 ساعت 22ط پودر وتابل باریجه در معادله خ - 8 نمودار

 LD50=  330/300 ؛ وR2 = 784/0و  X 666/0-  =Y+  666/9ساعت  72با توجه به نمودار باال معادله خط پودر وتابل باریجه در 

 .گردیدتعیین 0 – 973/1712% و دامنه 92در سطح 

y = -0.6167x + 6.6389 
R² = 0.8701 

 مرگ و میر 

 غلظت

P-B-48h 

mortaliti

Linear (mortaliti)

y = -0.6667x + 9.6667 
R² = 0.7843 

 میزان مرگ و میر

 غلظت

P-B-72h mortaliti Linear (mortaliti)
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 ساعت 84 ودر وتابل پس ازمقایسه میزان مرگ و میر توسط فرموالسیون پ - 5نمودار 

گیاه در مقایسه با شاهد پس از  دوهای مختلف فرموالسیون پودر وتابل که میزان مرگ و میر درغلظت 2 با توجه به نمودار شماره

ا از ها باالتربوده امکه میزان مرگ و میر در باالترین غلظت نسبت به سایر غلظتدست آمده ایندهد. نتایج بهساعت را نشان می 48

های دیگر باریجه بیشترین مرگ و میر را نشان آویشن بیشترین مرگ و میر اما در غلظت 1باشد. در غلظت عصاره غلیظ کمتر می

 است.داده

 
 ساعت 22مقایسه بین میزان مرگ و میر توسط پودر وتابل تهیه شده از سه گیاه پس از  - 6نمودار 

0

2

4

6

8

O 1 2 3 4 5 6 sh-
c

sh-
n

 مرگ و میر

 ساعت 48تیمار  پودر وتابل 

P-A-48

P-B-48

P-R-48

0

2

4

6

8

10

O 1 2 3 4 5 6 sh-
c

sh-
n

 مرگ و میر

 ساعت 72 -تیمار پودر وتابل 

P-A-72h

P-B-72h

P-R-72h
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های مختلف فرموالسیون پودر وتابل سه گیاه در مقایسه با شاهد پس از و میر درغلظت که میزان مرگ 6با توجه به نمودار شماره 

ها گیاه نسبت به سایر غلظت دوکه میزان مرگ و میر در باالترین غلظت در هر آمده ایندستدهد. نتایج بهساعت را نشان می 72

 2اما در غلظت؛ باشدو آویشن بیشتر می کمترگیاه باریجه  4و  3و  1نسبت به عصاره غلیظ برابر می باشد. در غلظت  ؛ وبیشتر بوده

و باریجه بیشتر بوده  کمترآویشن  6کمتر و در غلظت  باریجهو  بیشترگیاه آویشن  2و باریجه کمتر در غلظت بیشتر گیاه آویشن 

بوده  2ئولن تقریبا معادل غلظت ماده ای مینیمم بوده اما میزان مرگ و میر در شاهد کا است. در این تست همچنین شاهد هیچ

 است.

 های پژوهش حاضر نشان داد:یافته

است که در فرموالسیون گر اینچنین نتایج بیانهم با افزایش غلظت هر عصاره و نیز با گذشت زمان، درصد تلفات افزایش یافت. 

 داشته است. باریجهترین سمیت را پودر وتابل پودر وتابل در هر دو ساعت مورد بررسی، بیشترین سمیت را پودر وتابل آوبشن و کم

 48 صورت پودر وتابل بعد ازدرصد تلفات ایجاد شده توسط عصاره به ppm 24300، باریجه 26700در باالترین غلظت آویشن 

ودر در فرموالسیون پ LD50مقادیر  .% بوده است80و باریجه  %100ساعت آویشن،  72پس از  % بوده و20%، 70ساعت به ترتیب 

در فرموالسیون  LD50. مقادیر PPM 026/44819 و 961/9636باریجه به ترتیب:  و ساعت برای گیاهان آویشن 48وتابل در 

 . تعیین گردید.PPM 330/300 و 396/219باریجه به ترتیب:  و ساعت برای گیاهان آویشن 72پودر وتابل در 
 

 بحث و بررسی

برنج انباری شپشهو باریجه در کنترل آفت پودر وتابل عصاره گیاهان دارویی آویشن دناییدر این تحقیق کارایی و تاثیر فرموالسیون

(Sitophilos oryzae) .مورد بررسی قرار گرفت 

دنایی و آویشن آمده از مقایسه میزان مرگ و میر ناشی از کاربرد فرموالسیون پودر وتابل گیاهان باریجهدستبا توجه به نتایج به

طوری که بیشترین میزان مرگ و میر در باالترین د که با افزایش غلظت عصاره، میزان مرگ و میر افزایش یافته و بهدهنشان می

اند میزان مرگ و میر و آویشن بیشترین میزان مرگ و میر آفت را در پی داشتهکمترین چنین گیاه باریجه است، همغلظت رخ داده

دهد که باشد و این نشان میها بیشتر بوده اما از عصاره غلیظ کمتر میبه سایر غلظت گیاه نسبت دودر باالترین غلظت در هر 

های بر کشکشی دارند نقش مهمی در خاصیت و قدرت کشندگی حشرههای گیاهی که خاصیت حشرهغلظت ماده موثره در عصاره

 های گیاهی دارند.پایه عصاره

برروی حشرات  (Salvia bractauta) گلیدورکنندگی اسانس گیاه مریمتنفسی و اثر سمیت (1383همکاران )شاکرمی و  

 آرد، شپشه(Callosobruchus maculates) ای حبوباتانباری شامل سوسک چهارنقطهکامل چهارگونه آفت
(Tribolium cactaneum،) شپشه( برنجSitophilus oryzae) گندم و شپشه(sitophilus granaries مورد )

 926/0ساعت درباالترین غلظت  48 پس از تنفسی با افزایش غلظت درصد مرگ ومیر افزایش یافت ودادند. درسمیتبررسی قرار 

-آرد، شپشهای حبوبات، شپشهدرصد برای سوسک چهارنقطه 78و  26/76، 12/72 ،22/76ترتیب،مترمکعب بهمیکرولیتر بر سانتی

متر میکرولیتر بر سانتی 231/0، و 293/0،222/0، 1888/0ترتیب ده بهشمحاسبه LC50 یرمقاد .استگندم بودهبرنج وشپشه

مطالعه بوده و در  داری دارای اثر دورکنندگی روی حشرات موردطورمعنیالذکر بود. اسانس گیاهی بهمکعب برای حشرات فوق

آرد، ای حبوبات، شپشهقطهمترمکعب( باعث دورکردن حشرات کامل سوسک چهارنمیکرولیتربرسانتی 03/0) یرکشندگیزغلظت 

-رسد اسانس این گیاه مینظرمیبنابراین به؛ درصد گردید 70/43و  41، 42/46، 11/38میزان ترتیب بهگندم بهبرنج وشپشهشپشه

که در انباری موثر باشد در تحقیق حاضر نیز نتیجه مشابه این تحقیق حاصل گردید و آن اینتواند روی طیف وسیعی ازآفات

ساعت بیشترین میزان مرگ و میر در حشره  72در زمان پودر وتابل  گیاه و فرموالسیون دورین غلظت مورد آزمایش در هر باالت
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-های مختلف اختالف معنیهای مختلف و گیاهان مختلف و در زمانمیزان مرگ و میر در بین غلظت ؛ وبرنج مشاهده گردیدشپشه

 گردیددار مشاهده

علیه  Satureia hortensis و مرزه Menta sativaنعناع هایعصارهکشی( تاثیرحشره1383) سندی جاللی احمدی و

داری بین دوگیاه با شاهد وجود تفاوت معنی % 2 داد که در غلظتنتایج نشان .بررسی کردند برنج راحشره بالغ سرخرطومی

 برای نعناع و 2/27)دار بود شاهد اختالف معنی بین دوگیاه و با %1 برای هردوگیاه وصفربرای شاهد(. در غلظت %100)داشت 

درصد برای  100برای نعناع و  2/47)دار بود برای مرزه(. در غلظت نیم درصد نیز اختالف بین دو گیاه با شاهد معنی % 100

درصد تلفات 100 درصد تلفات را نشان داد و این در حالی است که مرزه باز هم22درصد نعناع فقط 0/25مرزه( و نهایتا در غلظت 

شاید  ها آنشوند امکان استفاده از آزمایشات ازگیاهان دارویی محسوب می داد. ازآنجا که هردو گیاه مورد استفاده در ایننشان

تواند قابل توصیه باشد. های بیشترمیانباری با آزمونویژه مرزه برای آفاتبه ها آنخطرات زیستی دربرنداشته باشد. لذا استفاده از 

شده در این تحقیق عبارتست از اینکه در باالترین غلظت تایج این تحقیق با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد زیرا نتیجه حاصلن

 ساعت آویشن 72صورت پودر وتابل پس از درصد تلفات ایجاد شده توسط عصاره به ppm 24300باریجه  و 26700آویشن 

 است.رنج برآورد گردیدهب% برای حشرات کامل شپشه90% و باریجه 100

آرد مورد بررسی قرار دادند که مرگ را روی شپشه Artemisia sieberi( تاثیراسانس گیاهی درمنه 1383) همکاران نگهبان و

ساعت مطالعه شد  4 تا 3 مترمکعب در فواصل زمانیمیکرولیتر برسانتی 929/0تا  037/0های مختلف بین و میرحشرات در غلظت

همین نتیجه  ؛ کهاستداری افزایش یافتهطور معنیچنین با گذشت زمان، تاثیر اسانس بهداد با افزایش غلظت و همنکه نتایج نشا

 در تحقیق حاضر نیز به دست آمد.

برنج را آرد و شپشهروی شپشه Prangos acaulisتنفسی اسانس جاشیرکوتوله سمیت (1387) ساروکالیی وهمکارانزادهتقی

کشندگی  یزانم .استداری افزایش یافتهطورمعنیداد با افزایش غلظت و با گذشت زمان تاثیر اسانس به. نتایج نشانمطالعه کردند

گرم برنج مخلوط شده بودند باعث کاهش قابل توجهی در نمو 100گرم در  12میزان که به guavaپودر اکالیپتوس و گونه 

-گرم برنج مخلوط شده 100گرم در  2میزان که به menyha spictataنه است. پودر مخلوط شده گوبرنج شدهالروهای شپشه

شده از هفته محافظت نمود. پودر تهیه 4های برنج را تا بیش از برنج گردید و دانهدرصدی شپشه100بودند باعث مرگ و میر 

بودند باالترین میزان مرگ و میر را دهم با بذور برنج مخلوط شده 2دهم و میزان یککه به acorus calamusهای گونه ریزوم

-دهم ظاهر شدند. پودر تهیهدادند و تنها درصد بسیار کمی افراد بالغ شپشه در غلظت یکماه نگهداری در انبار نشان 6تا  3پس از 

دگی دارای قابلیت دور کنن Melilotus albus و Melilotus officinalisهای هوایی گونه درصد ( از اندام 2تا  1شده )

شود. نتایج ترین ترکیب موجود در این گیاه بود نسبت داده میها که مهمباالیی بود که این خاصیت دور کنندگی به وجود کومارین

شده مورد تهیه گرم از فرموالسیون 2/0این تحقیق با نتایج تحقیق حاضرمطابقت دارد. در تحقیق حاضر نیز در هر پلیت آزمایش 

 .گردید مشاهده میر و مرگ% 90 – 100گیاه  دوساعت در هر  72ر باالترین غلظت پس از آزمایش قرار گرفت. د

 Triboliumعلیه  Thymus persicusکشی تدخینی روغن آویشن ( اثرات حشره2010تقی زاده ساروکالیی و همکاران )

castaneum  وSitophilus oryzae (L.)  مورد تاریکی شرایط و 60 ±% 2 رطوبت و گرادسانتی درجه 27 ±1در دمای 

 تا گرفتند قرار آزمایش مورد لیتر بر لیتر میکرو 4/370 و 4/207 ،1/111 ،9/21 هایغلظت در بالغ حشرات. دادند قرار بررسی

دست آید. با افزایش غلظت میزان کشندگی افزایش یافت. کمترین و بیشترین میزان زمان کشندگی برای به ها آن LT50 میزان

Tribolium castaneum  و برای  09/28ساعت  47/13بعد ازSitophilus oryzae (L.)  86/3ساعت برابر  30/2بعد از 

ساعت  24بیشتر بود. بعد از  T. castaneumنسبت به  S. oryzaeبود. در این آزمایش مشخص شد که میزان حساسیت 

تر بر لیترهوا بود. این تحقیق نیز مشابه میکرو لی S. oryzae 34/3و برای  T. castaneum 9/236 یبراLC50 میزان

 LD50صورت فرموالسیون پودر وتابل درآمده که باشد با این تفاوت که عصاره گیاه آویشن گونه آویشن دنائی بهتحقیق حاضر می
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 961/9636 ساعت تیمار برابر با 48پودر وتابل گیاه آویشن دنائی پس از  LD50دست آمده در تحقیق حاضر عبارتند از: های به

PPM  396/219ساعت برابر با  72و پس از PPM داد بین دو زمان مورد بررسی در نتایج این تحقیق نشان ؛ کهتعیین گردید

 است.برنج را داشتهساعت بیشترین تاثیر کشندگی بر روی آفت انباری شپشه 72

اند مشخص کرد، ترکیبات مؤثره موجود در داشته روی بعضی از گیاهان داروئی چین 2002و همکاران در سال  Liuتحقیقاتی که 

های انبار شده، باعث ایجاد دورکنندگی و سمیت کشی قوی روی دانهعالوه بر فعالیت قارچ Inula racemosa Hook گیاه

-میزان جوانهشود. تحقیقات این دانشمندان حاکی از عدم تاثیر عصاره این گیاه روی برنج میانباری از جمله سرخرطومیعلیه آفات

 باشد.ها در مدت زمان مناسب میزنی دانه

 Lavandula)تنفسی اسانس اسطوخودوس گلستانی کالت و همکاران در مورد سمیتتوسط در تحقیق دیگری که 

angustifolia Mill) ( و آویشن شیرازیZataria multiflora Boiss) ای حبوبات،بر حشرات کامل سوسک چهارنقطه 

Bruchidae (Callosobruchus maculates (F که حشرات نر در مقایسه با افراد ماده گرفت نتیجه حاصل اینانجام

ها حساسیت بیشتری داشتند. حشرات نر و ماده به اسانس آویشن شیرازی در مقایسه با اسانس اسطوخودوس نسبت به اسانس

که شن شیرازی روی آفت انباری مورد بررسی قرار گرفت در حالیتر بودند. در این تحقیق نیز اثر اسانس آویبرابر مقاوم 9-10حدود 

در تحقیق حاضر اثر آویشن دنائی مورد بررسی قرار گرفت که در هر دو تحقیق اثر گیاه آویشن باالترین تاثیر را بر روی آفات انباری 

 است..مورد بررسی داشته

 castaneumکامل حشرات روی اسپینوزاد کشیحشره راث در مورد بررسی 1387و همکاران  صادقی توسطدر تحقیقی که 

(Herbst) Tribolium ،Sitophilus oryzae (L.)و ، surinamensis (L.) Oryzaephilus  در شرایط

 شروع از روز پس 10و  ppm 92به غلظت  مربوط آردشپشه در تلفات که: بیشترینگردید نتیجه حاصل اینانجامآزمایشگاهی 

دندانهشپشه و گردیدمشاهده شدن از تیمار روز پس 10و  ppm 80غلظت  در تلفات بیشترین برنجشپشه مورد در .بود آزمایش

 ظهور از ترتیببه ppm 120 و 92، 80های داد، غلظتروز نشان 20و پس از  ppm 120غلظت  در را تلفات میزان بیشترین دار

. در این تحقیق اثر اسپینوزاد روی شپشه برنج مورد بررسی کردند وگیریجل داردندانهشپشه و برنجشپشه آرد،شپشه بعدی نسل

شده گیاهی روی این آفت انباری مورد آزمایش واقع گردید. در هر دو که در تحقیق حاضر اثر عصاره فرمولهقرار گرفت در حالی

 گردید.در کنترل این آفت انباری مشخص ها آن کاراییبرنج به اثبات رسیده و تحقیق تاثیر مطلوب ترکیبات گیاهی بر روی شپشه

علیه دو گونه  ، اثر فرموالسیون قرص از عصاره خام گیاه ریناکانتوسRongsriyam et all,2006 توسطدر تحقیقی دیگر که 

در این تحقیق از پودر ریشه خشک گیاه  مورد بررسی قرارگرفت. Aedes aegypti و Culex quinquefasciatusپشه 

% درآمد. با 10% و 2صورت فرموالسیون قرص با دو غلظت گیری شد و بهوسیله متانول و دستگاه سوکسله عصارههریناکانتوس ب

برای تهیه قرص از یک روش گرانوالسیون مرطوب  که عصاره متانولی گیاه دارای خواص چسبناک و ضعیف بودتوجه به این

حل در الکل( قابل 12% W/W) K30( PVPپیرولیدن )وینیلارگرفت و پلیعنوان پرکننده مورد استفاده قرشد. الکتوز بهاستفاده

-شد. هر دو فرمول آمادهکننده استفادهعنوان یک روان( بهW/W%2) که اسید استئاریکشد، درحالیعنوان عامل اتصال استفادهبه

مانند: تغییر وزن، شکنندگی و زمان  هاسایر خواص فیزیکی قرص شکل گرد بود.صورت قرص با سطح صاف و براق و بهشده به

% عصاره گیاه 10% و 2های الروهای محتوی پشه که با قرص بود. ظروفی از USP XXفروپاشی نیازمند بررسی استاندارد 

 LC50ساعت  48( بعد از ‹P 02/0دیگر نبودند. )متفاوت از هم داریطور معنیبود بهتیمار شده Aedesریناکانتوس علیه پشه 

 LC50( با ‹P 02/0بود )علیه کولکس مشابه ها آنکرد که عمل%. در حالی10% و 2های با غلظت برای قرص mg/l 2/14و  6/13

(. هیچ ‹P 02/0داری مختلف از هم نبود )طور معنیچنین بههم Culex و Aedesفعالیت الروکشی علیه  سطح %.3/17و  7/18

 نشد.ل الکتوز و آب دکلره مشاهدهدر هر دو گروه کنترل: حال مرگ و میر الروی
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ماهی  داری برایطور معنی% عصاره به10% و 2های شد. سمیت قرصهای نر و ماده نیز تستشده علیه ماهیهای تهیهسمیت قرص

 4/103و  LC50 1/99و برای نرها با  mg/l 8/110و  2/102ساعت  48ها پس از ماده LC50نبود. دیگر متفاوتموردنظر از هم

mg/lحالل و آب دکلره  همان دز عصاره حساس بودند. هیچ ماهی در دو گروه کنترل با الکتوزهای نر و ماده بهآمد. ماهیدستبه

برابر باالتر از  2-10% 10 % و2های شامل قرص LC50ساعته در  48داد که با قرارگرفتن ها نشاننمردند. ارزیابی سمیت برای ماهی

LC50  شده و های ناقل استفادهپشه تواند برای کنترلشده میهای تهیهعلیه الرو پشه بود. در نتیجه این قرصگیاه ریناکانتوس

. کار این تحقیق از این جهت مشابه تحقیق حاضر می باشد که در این تحقیق نیز عصاره گیاهی را های کنترل پشه گرددوارد برنامه

گر اثر مطلوب عصاره بر روی پشه مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق بیان در آورده و اثر آن را صورت فرموالسیون قرصبه

های گیاهی حاصله از عصاره صورت قرص بوده که با نتیجه تحقیق حاضر که به اثر مطلوب و مؤثر فرموالسیون پودر وتابلگیاهی به

 برنج پرداخته است مطابقت دارد.بر روی شپشه

 این پودر و Eucalyptus globulesازجمله  گیاه تعدادی برگ و اتری میوه و استونی هایرهعصا دورکنندگی و سمی اثر

 عصاره که دادهنتایج نشان و اندشده بررسی Sitophilus oryzae حشره در F1نسل  جمعیت کاهش و تلفات در گیاهان

 86 تا 66 کاهش موجب globules Eucalyptus استونی عصاره .باشدمی ها آن پودر مؤثرتر از گیاهان، این از شدهجاستخرا

 گیاه این پودر چنینهم .استشده آفت F1در نسل  درصدی 100تا  88 کاهش موجب آن اتری و عصاره F1نسل  در درصدی

 آفت و درصدی 18 تا 8 تلفات موجب و کرده حفظ را کشی خوده حشر خاصیت چنانهم انبارداری، روز 12 از گذشت پس

سو با تحقیق حاضر (. نتایج این تحقیق همEL- lakwah et all., 1997)شود آفت می F1نسل  در درصدی 21 تا 3 کاهش

شده به صورت پودر وتابل گیاهان مورد استفاده در تحقیق حاضر نیز دارای درصد قابل توجه مرگ طوریکه عصاره فرمولهباشد بهمی

میزان دوام این دو نوع فرموالسیون مورد بررسی قرار گرفت که در مورد پودر چنین هماست. برنج بودهو میر در حشرات بالغ شپشه

 گردید.گیاه مشاهده دوهای چنان مرگ و میر در اثر فرموالسیونها همروز بررسی گردید که تا نهایت این زمان 14وتابل 

 ها آنشوند و ساختمان شیمیایی میهای مختلف گیاهان یافت های معطری هستند که دراندامطور کلی ترکیبها بهاسانس

-را روغن ها آنعلت تبخیر در مجاورت هوا در حرارت عادی، باشد که بهها میها وترپنها، ستنمخلوطی از استرها، آلدهیدها، الکل

جایگزین عنوان های گیاهی یکی از کاندیداهای مناسب بهها و عصارهاسانس .نامندهای روغنی میهای فرار یا اتری یا اسانس

اند زیست داشتهترکیبات شیمیایی سنتزی هستند که در بین ترکیبات پیشنهادشده، کمترین خطر رابرای انسان ومحیط

(Rajendran, 2001 .)زیست بوده و برای دشمنان های گیاهی تجدیدپذیر، ناپایدار در محیطهای ضروری و اسانسروغن

برای  ها آندلیل سمیت پایین های طبیعی بهچنین فراوردهباشند، همخطر مییچنین موجودات غیر هدف و انسان بطبیعی و هم

شمار آیند توانند یک جایگزین موثری برای مواد تدخینی قدیمی بهپستانداران، تجزیه پذیری سریع و قابلیت دسترسی آسان می

(Halder,et all., 2010.) 

باشد و می ها آنفعالیت سریع علیه برخی ازآفات نشانه محل تاثیرعصبی  تند.هس ها ترکیبی ازمخلوط چند مونوترپنمعموال ًاسانس

های کلراید وابسته به ها و برخی دیگرروی کانالرسان عصبی توسط برخی از اسانسشواهدی برای تاثیرآنها روی اکتوپامینیک پیام

هر حال اند، بهطور کامل شناسایی نشدههای گیاهی هنوز بهها و اسانسمکانیسم سمیت روغن,Isman) .،(2006گابا وجود دارد 

گیرند عالیم مشابه با عالیم ناشی از های گیاهی خاص قرار میها و روغننظر از نوع تاثیرشان، حشراتی که در معرض اسانسصرف

دهند از خود نشان می سموم نوروتوکسیک یا عصبی شامل تحریک و آشفتگی، فعالیت بیش از حد، فلج شدن و مرگ سریع را

(C0uts et all., 1991 ؛Isman, 1999 .) 

کشی های مختلفی برای تاثیر و خاصیت کشندگی و حشرهدهد که مکانیسممطالعه روی محل تاثیرمونوترپنوئیدها نشان می

عنوان تیل کولین استراز بهگریز آنزیم اسفعالیت بازدارندگی مرکز فعال و آب ها آنو در بین  های گیاهی پیشنهاد شده استاسانس

ها از اند که مونوترپن(. گزارشات متعدد نشان داده(Rajendran and Sriranjini, 2008 داده استمحل اصلی تاثیرنشان
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(. بر طبق Hougthen, et all., 2006شود )طریق مهار فعالیت آنزیم استیل کولین استراز باعث مرگ و میرحشرات می

بوده و  هایی که فرار و چربی دوست هستند قادر به نفوذ به بدن حشره از طریق تنفس( مونوترپن2003ن )و همکارا Leeنظریات 

عنوان ترکیبات توانند مستقیما بهچنین میشوند، این ترکیبات همهای فیزیولوژیک حشره میسرعت باعث اختالل در فعالیتبه

های اکتوپامین را تحت تاثیر ن استراز را تحت تاثیر قرارداده و یا گیرندهکرده و فعالیت استیل کولیمسی برای اعصاب حشره عمل

را  ها آنوابسته به مونواکسیژناز نیز تاثیر بگذارند و  p-450چنین برخی مونوترپنوئیدها ممکن است روی سیتوکروم قرار دهند. هم

 .(Lee et all., 2001مهار نمایند )

-روی نفوذپذیری غشای آکسون تاثیرگذاشته وموجب اختالل توازن پتاسیم و فسفر می کارواکرول موجود در اسانس نعناع وچای

 .(Lambert et all., 2001گردد )

 1/40) سابینین اند که شاملرا شناسایی و معرفی کرده Ferula gammusa( ترکیبات فعال گونه 2008عابدی و همکاران )

 باشند.درصد( می46/8رصد و پی سیمن )د 1/14درصد، بتا پینین  3/14درصد (، آلفا پینین 

Coneti ( ترکیبات فعال گونه 2010و همکاران )Foeniculum vulgare واسطه وجود این کشی آن بهرا که خاصیت حشره

 فنکون و( درصد16) فالندرین –درصد (، آلفا  2/43اند. این ترکیبات شامل متیل کالویکول )باشند را شناسایی کردهترکیبات می

 باشند.( میدرصد8/11)

Lee ( پیشنهاد می2001و همکاران )تحت تاثیر قرار  ها آنوسیله ترکیب شیمیایی روغن های گیاهی بهکنند که سمیت روغن

است که تیمول، ترکیب را شناسایی کرده 33( آنالیز ترکیب شیمیایی اسانس آویشن بیش از 2008و همکاران ) Coullگیرد. می

دلیل وجود دو کشی آویشن بیشتر بهیلین بیشترین درصد را در بین این ترکیبات دارند. خاصیت حشرهسیمین و کاریوف -پی

سیمن موجود در گونه رازیانه  -و همکاران نشان دادند که پی Leeچنین هم .باشدهای تیمول و کارواکرول مینامترکیب فعال به

تنفسی را بوده و پس از آن آلفا ترپنین و کارواکرول بیشترین سمیتبرنج ترین ترکیب با خاصیت سمیت تنفسی برای شپشهمهم

 برنج داشتند.برای شپشه

گندم و سوسک های گیاه آویشن را روی دو آفت لمبهتنفسی اسانس( اثرات دور کنندگی و سمیت2008کاران )پور و هممحرمی

 27روزه در دمای  7تا 1تنفسی روی حشرات بالغ سمیت ای حبوباات مورد بررسی قرار دادند. خاصیت دورکنندگی وچهار نقطه

داد که در باالترین غلظت )دو میکرولیتر در هر درصد و در شرایط تاریکی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان 62درجه و رطوبت 

دست آمد. ای حبوبات بههگندم و سوسک چهار نقطترتیب برای لمبهدرصد به 4/82و  4/70میلی لیتر استون( دور کنندگی معادل 

گزارش کردند  ها آنداری بیشتر بود. طور معنیگندم بهای حبوبات نسبت به لمبهتنفسی برای سوسک چهار نقطهچنین سمیتهم

عنوان یک کاندیدای مناسب و تواند بهخطر آن، میتنفسی قوی عصاره آویشن در کنار کاربرد بیکه خاصیت دور کنندگی و سمیت

طوریکه در گیاهان مورد سو بوده بهکار گرفته شود. نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر همبرای مدیریت آفات انباری به امیدبخش

 است.تست این تحقیق نیز در باالترین غلظت با افزایش زمان تاثیر میزان مرگ و میر در هر سه گیاه افزایش داشته

ها کشعنوان یکی از منابع امیدبخش برای تولید حشرهگیاهی مختلف به هایهای ضروری موجود در گونهها و روغناسانس

 مورد بررسی قرارگرفت. گندمبرنج و شپشهروی شپشه ها آنهای اولیه برای کشف خاصیت سمی شوند. تالشمحسوب می

Aslan های های گیاهی گونه( تاثیر اسانس2002کاران )و همMicromeria fruticosa, Nepata racemosa  و
Origanum vulgare  را روی حشرات بالغ ها آنو خاصیت سمی Lasioderma serricorneگندم و آفت افستیا ، شپشه

سو تاثیر کارآمدی روی آفات ذکر شده داشتند. نتایج تحقیق حاضر با نتایج این تحقیق نیز هم ها آنمورد بررسی قرار دادند همگی 

برنج قابل صورت پودر وتابل بر روی آفت انباری شپشهو باریجه به گیاه آویشن دنائی دوطوریکه خاصیت سمی عصاره باشد بهمی

 است.توجه بوده
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 Benzi های برگ و میوه فلفل و گونه ( تاثیرات بیولوژیکی اسانس2009کاران )و همSchinus molle, برنج را روی شپشه

ای را روی افراد بالغ تنفسی، سمیت و دور کنندگی تغذیهمیتخاصیت دور کنندگی، س ها آنمورد بررسی قرار دادند. مطالعه 

صورت گیاه موردنظر به دوآمده در تحقیق حاضر که اثر کشندگی عصاره دستاین نتایج با نتایج به ؛ کهدادبرنج نشانشپشه

 دارد.است مطابقتدادهبرنج را نشانانباری شپشهفرموالسیون پودر وتابل را بر روی آفت

Zepanic ( تاثیر اسانس تیمول و کارواکرول آویشن را روی مراحل مختلف الروی گونه 2012کاران )و همAlphitobius 

diaperinus کار رفته و های خالص بسته به غلظت بههای آویشن و مونوترپنکشی اسانسبررسی قرار دادند. تاثیر حشره مورد

در حالی که روی  کار رفته تحت تاثیر قرار گرفتهای بهشدت توسط اسانسبهسن یا مرحله الروی داشت. رشد الروهای سنین اول 

ترتیب باعث درصد روغن تیمول، تیمول و کارواکرول به 1تر کاربرد الروهای سنین باالتر تاثیر کمتری داشت. در الروهای جوان

ته روغن تیمول، تیمول و کارواکرول، میزان مرگ و کار رفدرصد گردید. در باالترین غلظت به 82و  67/86، 20میزان مرگ و میر به

نشان داد که تیمول و کارواکرول نسبت به روغن تیمول در کنترل گونه  ها آندرصد بود. نتایج  2/92و  67/91، 2/27ترتیب میر به

 خوانی دارد.مورد مطالعه موثرتر بود. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق این گروه تحقیقی نیز هم

Seljouqi برنج مورد بررسی شش گیاه را روی شپشه های مختلفشده از اندام( تاثیر عصاره اتانلی تهیه2006کاران )و هم

برنج را در مقایسه شش گیاه مورد بررسی خاصیت کشنده و دورکننده برای شپشه داد که تمامی عصارهنشان ها آنقراردادند و نتایج 

 بیشترین خاصیت کشندگی را داشت. melia azdarachین شش گیاه مورد بررسی گونه با نمونه تیمار نشده داشتند. در ب

برای محققین و عموم مردم  عنوان یک چالش بزرگیهای شیمیایی بهکشحشره رویهمشکالت زیست محیطی ناشی از کاربرد بی

شود و آسیب ناشی از شاورزی مصرف میکش در مزارع کمیلیون تن حشره 2/2ساالنه  شود کهاست. برآورد میجهان تبدیل شده

-چنین باقیو هم ها آنپذیری دلیل سمیت باال و عدم تجزیهرسد که بهمیلیارد دالر می 100ها ساالنه به بیش از کشمصرف حشره

ای با هکشبنابراین یافتن حشره؛ باشدباشد که تهدید جدی برای سالمت عمومی میدر خاک، آب و مواد گیاهی می ها آنمانده 

های شیمیایی و برطرف کردن مشکالت کشزیستی برای کاهش مصرف حشرهچنین با قابلیت تجزیهخاصیت انتخابی باال و هم

 رسد.نظر میکرد گیاه، بیش از پیش ضروری بهبا حفظ پتانسیل عمل ها آنناشی از 

عنوان دور چنین بهکشی بوده و همو قارچکشی های حشرههای ضروری گیاهی دارای طیف وسیعی از فعالیتبسیاری از روغن

چنین کاربرد وسیعی در محافظت باشند. این مواد همبه نعویق انداختن رشد و فعالیت ضد وکتوری می ای،کننده، عوامل ضد تغذیه

ه تداخل ایجاد اند که بسیاری از این مواد در سیستم عصبی اکتوپامینی حشرهای اخیر نشان دادهمحصوالت انباری دارند. بررسی

باشد. با توجه به اینکه اغلب خطر میکامال بی ها آنباشند بنابراین برای نمایند و از آنجا که پستانداران فاقد چنین سیستمی میمی

دلیل ایمنی های با منشا گیاهی بهکشبنابراین حشره؛ کشورهای در حال توسعه از منابع غنی تنوع زیستی گیاهی برخوردار هستند

باشند های مدیریت تلفیق آفات داشتهتاثیر زیادی در برنامه توانند در آیندهتر برای موجودات غیر هدف و محیط زیست، میبیش

(Coall, et all., 2008.) 

برنج مورد بررسی قرار گرفت و گیاه آویشن گیاه آویشن دنایی و باریجه روی آفت انباری شپشه دودر این تحقیق تاثیر عصاره 

عنوان گیاه به دواست. این و باریجه کمترین میزان مرگ و میر را نشان داده میزان مرگ و میر آفت را در پی داشته بیشترین

های ضروری و سازد. روغنهای شیمیایی آسیب کمتری به انسان و محیط زیست وارد میکشگیاهان دارویی نسبت به حشره

توانند زیان کمتری برای سالمت انسان و محیط زیست داشته باشند. به ن دارویی میالذکر مانند سایر گیاهاهای گیاهان فوقاسانس

و معرفی  ها آنگیاه دارویی، کشف نحوه عمل  دوهای ضروری این ها و روغنهر حال تحقیقات بیشتری برای ارزیابی کارآیی اسانس

 کش طبیعی مورد نیاز است.عنوان عوامل حشرهبه ها آن

 پیشنهادات:



فناوری زیست و زیستی علوم مطالعات  

 139-162، صفحات 1401 بهار ،1 شماره ،8 دوره

911 
 

 ریزی آفت های گیاهی بر روی مراحل مختلف رشدی و میزان تخمشود تاثیر پودر وتابل تهیه شده از عصارهمی پیشنهاد

 انباری مورد بررسی قرار گیرد.

 کشی دارد از مواد بیولوژیک جایگزین استفاده گردد جای استفاده از کائولن که خود خاصیت حشرهگردد بهپیشنهاد می

 ن قابل توجه بود.کشی کائولزیرا اثر حشره

 تر قرار گیرد.ها مورد بررسی دقیقکشی فرموالسیونگردد دوام خاصیت حشرهپیشنهاد می 

 بررسی شود. ها آنهای دیگر این گیاهان تهیه و اثر گردد فرموالسیونپیشنهاد می 

 بر روی  ها آنشده و اثر گیری های دیگر گیاهان مورد آزمایش در این تحقیق نیز عصاره و اسانسگردد قسمتپیشنهاد می

 حشرات بررسی گردد.

 گردد اثر ترکیبی این گیاهان مورد بررسی قرار گیرد.پیشنهاد می 
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 صفحه. 17ها و مراتع کشور، تهران، . آویشن، مؤسسه تحقیقات جنگل1383زاد، ز. جم .18

-زاده عبداهلل حوزه سرجنگلمامبرداری باریجه مناطق اروانه، شهمیرزاد، ا. طرح بهره1366بالغی،  ع. ا. جمشیدی، م. ج.، .19

 (6) .67، 103داری کل استان سمنان. نشریه شماره 

. تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه آویشن کوهی، 1382زاده، ح. آذرنیوند و م. عابدی، جمشیدی، م.، م. امین .20

 .17 – 22، صفحه 18نامه گیاهان داروئی، شماره فصل

: 12داروئی، بخش چهارم، شماره نامه گیاهاندانید؟ دانش. از آویشن چه می1386انی کیا، ب. فراه ؛ وحاجی آخوندی، ع .21

12 – 9. 

پرهشب آفت میر و مرگ بر مایکروویو با گرمادهی ، تاثیر1392پور فرد، بهار محمدی، ح.، ح. صدرنیا، م.ح. عباسحاج .22

 .18 - 22، ص. 1، شماره 27، جلد ) رزیکشاو صنایع و گیاهان )علوم حفاظت پسته، نشریه محصول در هندی

کامل سوسک تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشراتبررسی سمیتحیدرزاده، آ.، غ. مروج، س. هاتفی، ج. شباهنگ،  .23

نامه (، پایانColeoptera: Bruchidae) .Callosobruchus maculatus Fای حبوبات چهارنقطه

 .2ایران، سال چهل و دو، شماره پزشکیگیاهمجله دانش ارشد،کارشناسی

، نگاران نور، صفحه 1388با تقویظ آیت اهلل محمد آل اسحاق (، چاپ پنجم، خرداد )خدائی، زبیده. خدایا چه بخورم؟  .24

 .174و  172

های گیاهی و تشکیل هرباریوم استان قزوین، گزارش نهائی مؤسسه آوری و شناسایی نمونه. جمع1379خرجچیان، م.م.  .22

 ها و مراتع کشور.ت جنگلتحقیقا

شناسی و فیتوشیمیائی مقدماتی گیاهانی که در بازار داروئی ایران تحت نام آویشن . بررسی گیاه1371دامن خورشید، غ.  .26

 نامه دکترای عمومی داروسازی دانشکده داروسازی و علوم داروئی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.گردد. پایانعرضه می

 121،3112. بررسی توسعه کاشت و ازدیاد گیاه باریجه. کد طرح 1370نشگاهی معاونت پژوهشی، دفتر مرکزی جهاد دا .27

 صفحه.

 . جزوه سیستماتیک گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد. قسمت تیره چتریان.1372راشد، م.ح.   .28

داروئی روی سه تنفسی اسانس پنج گیاه، بررسی اثر سمیت1389رفیعی کرهرودی، ز.، ف. صیفی، ع.ر. رهبرپور، سال   .29

 .7، شماره 3پزشکی دانشگاه شیراز، دانشکده علوم کشاورزی، جلد دوم، شماره گیاهنامهانباری، فصلگونه آفت

 زرگری، ع. گیاهان داروئی تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  .30

 جلد اول ( انتشارات دانشگاه تهران.). گیاهان داروئی 1370زرگری، ع.   .31

 جلد دوم ( انتشارات دانشگاه تهران.)اهان داروئی . گی1371زرگری، ع.   .32

 برداری باریجه.. طرح بهره1367داری کل استان سمنان. . گیاهان داروئی انتشارات ققنوس. سرجنگل1370زمان، س.   .33

ران، المللی اطفال دانشگاه تهزاده، م.ح. بررسی تاثیر قطره گیاهی زیادکننده شیر مادر در سیزدهمین کنگره بینسلطان  .34

1380. 
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تنفسی واثردورکنندگی اسانس گیاه یتسم .1383السادات، پور، و م.ه. مشکوهکمالی، س. محرمی .، ک.شاکرمی، ج  .32

 .32-20 ، صفحات2 ، شماره24 جلد شناسی ایران،نامه انجمن حشره انباری.مریم گلی روی چهار گونه آفت

 Sitophilusکامل  حشرات روی اسپینوزاد کشیحشره اثر ، بررسی1387سال میرزا،  صادقی، غ.ر.، ع. ا. پور  .36

oryzae (L.)، Tribolium castaneum (Herbst) و surinamensis (L.) Oryzaephilus در 

 .2شماره  ،22 جلد کشاورزی (، صنایع و گیاهان )علوم حفاظت ارشد، مجلهنامه کارشناسیآزمایشگاهی، پایان شرایط

های ها و زمان، بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان1383ع.ا. پورمیرزا، چ. قبادی، سال صادقی نسب، ف.، ن. شایسته،   .37

، شماره 32ارشد، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد نامه کارشناسیانباری، پایانمختلف روی مراحل زیستی سه گونه آفت

 دار (پرورش شپشه دندانه). 493-498صفحه  ،2

 .27و  26ها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ص کششناسی آفتسم 1390طالبی جهرمی، خ.   .38

. گزارش سال اول دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی. توسعه کاشت و ازدیاد گیاه 1367عبادی، ع.، ر. طالیی و ع. احمد.   .39

 (12) ها و تحقیقات.باریجه نقش طرح

واحد انتشارات فنی مدیریت آموزش و ترویج  های کنترل آن،راه . آفات مهم برنج و1379طبری، اقلینیا، ف.، م. عموعلی  .40

 صفحه. 19کشاورزی مازندران، معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور، 

 صفحه. 2622ها و مراتع کشور، تهران، جلد انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل 22. فلور رنگی ایران. 1379قهرمان، ا.   .41

 . فیزیولوژی گیاهی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.1379شریفی، م. گلدانی،  کافی، م.، ا. زند، ب. کامکار، ح.ر.  .42

 -های داروئیهای دارای اولویت. بررسی گیاهان داروئی ایران در مناطق مختلف و تعیین گونه1377کریمی، ف.   .43

 صفحه. 393اقتصادی. جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی. معاونت پژوهشی. 

های مختلف برداشت بر خصوصیات کمی ، قاسمی پیربلوطی، ح. زینلی و ا. هادی پناه، اثر زمانپرور، ا.ر.، ع.ا.گل  .44

نامه داروهای گیاهی، در منطقه اصفهان، فصل Thymus daenensis Celak)مورفولوژیک( و کیفی آویشن دنائی 

 .242 – 224، صفحه 1390، زمستان 4سال دوم، شماره 

 Lavandulaتنفسی اسانس اسطوخودوس )سمیتم. عزیزی ارانی، س. هاتفی،  گلستانی کالت، ز.، غ.ح. مروج،  .42

angustifolia Mill( و آویشن شیرازی )Zataria multiflora Boissای( بر حشرات کامل سوسک چهار نقطه-

ارشد، نامه کارشناسی، پایان(Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae)حبوبات، 

 .3حفاظت گیاهان، سال بیست و پنج، شماره  نامهفصل

 .1322گونیلی، ا. سایت ویکی پدیا، فرهنگ اصطالحات کشاورزی. انتشارات پیام تهران   .46

 Neriumهای خرزهره . تاثیر عصاره1382پور. س.، ج. ناظمی رفیع، م. مروتی، ع. ا. طالبی، ی. فتحی پور، محرمی  .47

oleander L. اسطوخودوس ،Lavandula officinalis Lآنغوره ؛ و Ferula assafoetida های بر شاخص

 .69-90(: 1)23شناسی ایران، نامه انجمن حشره ،Tribolium castaneumآرد کامل شپشهای حشراتتغذیه

-منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز خمین، لوبیا، تحقیقات ملی ایستگاه ، مربی،1388نجف آبادی، س.س.، سال  مدرس  .48

 برگ پودر و (.Azadirachta indica Adr. Juss)چریش  برگ پودر تأثیر مرکزی )اراک( ارزیابی اناست طبیعی

آرد  شپشه و گندمکنترل لمبه در (.Eucalyptus camaldulensis Dehnh)اکالیپتوس  دانه مغز و

(Trogoderma granarium and Tribolium sp.)و یداروی گیاهان تحقیقات پژوهشی -علمی نامة، فصل 

 .213-227صفحة  4 شمارة ،22 ایران، جلد معطر

 کش دیازینون در میوه.مانده حشره، بررسی اندازه باقی1322خ. طالب جهرمی.  ؛ ومراد اسحقی، م. ج  .49
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 Buniumسیاه  زیره اسانس تنفسی، سمیت1388ارانی، ف. یغمایی، نیمسال دوم  شهرکی، م. عزیزی مروج، غ.، ز. اُف  .20

persicum Boiss. (Umbelliferae) هل  وElletaria cardamomum Maton. 

(Zingiberaceae) آرد شپشه کاملحشرات رویTribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: 

Tenebrionidae)2، شماره 23ارشد، نشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع کشاورزی( جلد نامه کارشناسی، پایان ،

 ی مشهد.دانشگاه فردوس .96-102ص 

 . نشر دانش امروز.2و 1بندی گیاهان، جلدهای ، رده1373مظفریان، و.   .21

 جلد( دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 8، معارف گیاهی )1372-72میر حیدر، ح.   .22

نامه پژوهشی ، فصلMenthaو  Thymus ،Nepetaدار ، بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس1381پور نوائی، م. نجف  .23

 .1-22: 2ئی و معطر ایران، جلد تحقیقات گیاهان دارو

و  شوید بذر و برگ چریش، دانه مغز و برگ پودر تأثیر بررسی ،1377یزدانی، م.، ن. شایسته، ع. پورمیرزا، س. ارومچی،   .24

کرج،  ایران، پزشکی گیاه سیزدهمین کنگره مقاالت خالصه ارشد،نامه کارشناسیانباری، پایانآفت گونه دو بر اکالیپتوس

 .168هریور، ش 12-11
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