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 چکیده

برنج یکی از محصوالت استراتژیک کشور ما بوده و بعد از گندم دومین محصول غذایی است که در سبد غذایی مردم قرار 

 شدت بر آن سریع زندگی چرخه زند، شپشک برنج بوده که های برنج خسارت می ترین آفتی که به دانه از عمدهگیرد. یکی  می

اثر  لذا مطالعه حاضر با هدف بررسیباشد.  و مبارزه با این آفت یکی از اقدامات ضروری در نگهداری برنج می افزاید می خسارت

ها  انجام گرفت و تعداد شپشک ها در از بین بردن شپشک برنج و ترکیب آن های گیاهی تهیه شده از برگ گردو، گل بابونه قرص

روز در نمونه  12روز شمارش شدند. نتایج مطالعه نشان داد که باالترین میزان شپشک پس از  12در ابتدای آزمایش و پس از 

حضور قرص ترکیبی مشاهده  ترین میزان کاهش شپشک در های گیاهی، بیش شاهد مشاهده گردید. در ارتباط با اثر قرص

های گردو و بابونه در  ترتیب قرص در مقایسه با شروع آزمایش بوده است. پس از آن به ٪11میزان  گردید که این کاهش به

دهد که هر سه نوع قرص مورد بررسی جهت مبارزه با  این نتایج نشان می موثر بودند. ٪۷۶و  ٪15میزان  کاهش شپشک به

ه و در این بین، قرص ترکیبی با توجه به کاهش شدید تعداد شپشک موثرترین قرص جهت مبارزه با شپشک برنج موثر بود

های مناسب برای  عنوان جایگزین توانند به خصوص حالت ترکیبی می های گیاهی به این قرصگردد. لذا  شپشک برنج معرفی می

 مبارزه جهت خطر بی و آسان روشی طبی به گیاهان زا عمل کنند و همچنین بتوانیمروش شیمیایی پرخطر آلومینیوم فسفید 

در نهایت مطالعات تکمیلی مبنی بر استخراج و شناسایی ترکیبات موثره گردو و بابونه پیشنهاد  .مند شویم بهره حشرات با

وم به شپشک های برنج مقا های مرتبط، دانه شاید بتوان با دستکاری ژنتیکی مسیرپس از شناسایی ترکیبات موثره گردد و  می

  تولید کرد که دیگر نیازی به استفاده از قرص نباشد.

 

 آلومینیوم فسفید، بابونه، برنج، شپشک، گردوهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

یکی از محصوالت استراتژیک کشور ما است و بعد از گندم دومین محصول غذایی است  .Oryzae sativa L برنج با نام علمی

عنوان یک غذای اصلی  (. نیمی از جمعیت جهان به برنج به131۷پور و همکاران،  گیرد )ایرانی قرار میکه در سبد غذایی مردم 

درصد سطح زیر کشت و تولید برنج متعلق به  14نزدیک به   (FAO)اساس آمار سازمان خواربار جهانی بروابسته هستند. 

نیمه گرمسیری تایلند، اندونزی، فیلیپین، پاکستان، هند، های گرمسیری و  کلی در کشور   طور به. باشد کشورهای آسیایی می

(. عملیات کاشت، داشت و برداشت برنج نیاز به تالش و مشقت Dobermann, 2000شود ) آمریکا، مصر و... برنج کشت می

به این محصول مهم فراوان شالیکاران دارد ولی متأسفانه طیف وسیعی از آفات در اغلب مناطق دنیا چه در مزرعه و چه در انبار، 

 (. Pathak and Khan, 1994شوند ) خسارت وارد کرده و باعث کاهش عملکرد می

که درجه  نوع آفت برنج وجود دارد که در فصل تابستان زمانی 144های خاص خود را دارند، در حدود  غالت آفت یک از  هر 

های برنج  که عمدتاً در مراحل بعد از برداشت به دانه گردند. یکی از آفاتی رود موجب مشکالتی می حرارت و رطوبت باال می

 که سریعی زندگی چرخه و کوچکی دلیل به باشد که می .Sitophilus oryzae Lزند، شپشک برنج با نام علمی  خسارت می

 آفات سایر زا بیشتر دلیل این به(، 13۶2رسد )باقری زنوز،  نیز می ٪۶2و خسارت آن گاهی به  افزاید می خسارت شدت بر دارد

 (تخم از شدن خارج از پس) الروی ی دوره از را خود زای خسارت های فعالیت برنج کشپش .گیرد می قرار توجه مورد انباری

 این که شود می آغاز جایی از مشکل ولی .دارد قرار دانه درون و بوده پا و دست فاقد حشره دوران این در .کند می شروع

 پس و داده شفیره تشکیل کانم همان در الرو .است مشکل بسیار ها آن تشخیص و ندارند فرقی سالم های دانه با آلوده های دانه

 هحشر .گذارد می برجا را آن های پوکه ،دانه از شدن خارج با آید می بیرون آن از و شکافته را دانه بالغ ی حشره به شدن تبدیل از

 رنگ دارای برنج کشپش بالغ ی حشره (.1310 نژاد، )نیک دنک می تغذیه آن از و زده آسیب دانه به ها الرو همانند نیز بالغ

 ها آن .هستند معروف نیز خرطومی سر به سرخود جلوی در مانند خرطومی اندامی داشتن دلیل به و بوده قرمز به متمایل ای قهوه

 حشره این .کنند می ایجاد گذاری تخم تجه مناسب فضایی و بوده ها دانه از مغز کردن خارج به قادر قوی های آرواره داشتن با

این حشره قادر است غذای خشک دارای رطوبت  (.1310 نژاد، )نیک بگذارد تخم ۷44-344 تواند می خود زندگی ی دوره هر در

 ی مانندانبار غالت تمام به بلکه برنج به تنها نه برنج شپشکها تغذیه نماید.  درصد یا کمتر را مورد حمله قرار داده و از آن 12

(. بنابراین Rees, 2008) نماید تغذیه نیز آرد و سبوس تواند از می کند، همچنین می حمله غیره و چاودار ذرت، جو، گندم،

 باشد. یکی از اقدامات اساسی در نگهداری برنج و سایر محصوالت انباری مبارزه با این آفت می

که  دلیل این شود. به کار برده می میایی، فیزیکی و بیولوژیکی( بههای متعدد کنترل )شی برای جلوگیری از خسارت آفات، روش

گیرند، لذا سالمت  وسیله آفات مورد حمله قرار می که به مصرف انسان برسند به برنج و سایر محصوالت غذایی قبل از این

را سمی  باشد که آن  ترین عامل تعیین کننده روش کنترل این آفات است. روش کنترل آفات مواد غذایی باید طوری مهم

ننماید و کیفیت آن را از بین نبرد )امینی نیاکی و حاتمی(. همچنین استفاده از روشی که احتماالً سبب آلودگی محیطی 

شوند،  های عمده جلوگیری از آفات غالت محسوب می های مبارزه شیمیایی از روش شود، باید اجتناب گردد. در دنیا روش می

 که( است ALPها استفاده از قرص برنج با فرمول شیمیایی آلومینیوم فسفید ) باشند. یکی از این روش یزیرا نسبتاً ارزان م

 گردد. مزایای می مصرف انبارشده برنج غالتی نظیر های دانه زدگی آفت از و جهت جلوگیری از فسفیدها بوده خطرناکی ترکیب

 مختلف تجاری های فرموالسیون با فسفید فلزات است. ها آن باالی اثربخشی و آسان کاربرد پایین، فسفیدها قیمت از استفاده

 این در ها آن تصادفی یا و خوراکی عمدی مصرف و بوده دسترس در کشورها بعضی در گونه محدودیتی هیچ بدون قرص مثل



 فناوری زیست و زیستی علوم مطالعات

 111-152، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،1 دوره

154 

 

 و برنج صقر زیاد کشندگی میزان و باال سمیت دلیل به .(Gupta and Ahlawat, 1955فراوانی دارد ) شیوع کشورها

 برخی در ویژه به کشور در عامل این از های ناشی مسمومیت باالی نسبتاً آمار اخیر سالیان در سم، این به سهولت دسترسی

 ,Moghadamnia and Abdollahiاست ) کرده پیدا رواج لرستان و گلستان مازندران، گیالن، تهران، مانند ها استان

2002; Shams Vahdati et al, 2015.) های شمالی کشور با مرگ و میر  طوری که مسمومیت با این قرص در استان هب

این  (. بنابر1312شود )محمودی،  ترین عوامل اصلی مرگ ناشی از خودکشی محسوب می بسیار باالیی همراه بوده و از مهم

کنترل شپشک برنج و خطر ضروری است و مطالعه اثر ترکیبات گیاهی جهت  های کنترل جایگزین و کم استفاده از روش

طور سنتی و  عنوان جایگزین روش شیمیایی پرخطر )قرص برنج(، مهم و ضروری است. برای از بین بردن شپشک برنج به به

الی برنج، انداختن حبه  توان به قرار دادن نمک در البه جمله می گیرند که از های دیگری نیز مورد استفاده قرار می مرسوم روش

 زده در آفتاب و استفاده از برگ گردو، اشاره نمود.  نج، قرار دادن برنج شپشکسیر داخل گونی بر

های مختلفی  باشد. درخت گردو در کشور می Juglandaceaeسانان و خانواده ( از راسته راش.Juglans regia Lگردو )

درختی مهم های جهان است و  نواع گردوترین ا شود. گردوی ایرانی از مرغوب مانند چین، ژاپن، فرانسه، آمریکا و ایران کشت می

عنوان  کاری برای چوب با ارزش آن و در داروسازی به خاطر میوه و در جنگل که در باغبانی به طوری باشد، به منظوره می و چند

 ,Aradhya et al) عنوان یک گیاه زینتی مورد استفاده قرار گیرد تواند به ها می یک گیاه دارویی و همچنین در احداث پارك

میکروبی و ضدعفونی کننده دارد عصاره برگ درخت گردو خاصیت ضدبرگ گردو دارای خواص مختلفی است، (. 2006

(Pereira et al, 2007; Almeida et al, 2008) نفتالین موجود در برگ گردو خاصیت ضد باکتریایی، ضد قارچ دارد و .

 (.Cosmulescu and Trandafir, 2011برد ) حشرات موذی مانند بید و ساس را از بین می

باشد. این گیاه  متغیر می ۶4تا  34ارتفاع آن از  ساله و معطر است که  ( گیاهی یکMatricaria Chamomillaبابونه )

 (. بابونه از گیاهان بومی منطقه مدیترانه بوده و در ایران نیز در1312روید )میرزایی ماهر و فتائی،  صورت خودرو در مزارع می به

ترین گیاهان  ترین و پرمصرف روید. این گیاه از قدیمی نقاط مختلف کشور )آذربایجان، لرستان، خوزستان، تهران و دماوند( می

سازی، آرایشی  باشد و از محدود گیاهانی است که جنبه اقتصادی پیدا کرده و در صنایع دارو دارویی شناخته شده در جهان می

(. بخش مورد استفاده این گیاه گل آن است و این گیاه دارای 1311ه است )نظری و همکاران، و بهداشتی مورد توجه قرار گرفت

کننده سیستم ایمنی بدن است، اشاره نمود. این  باکتریایی که تقویت توان به خاصیت ضد جمله می خواص مختلفی است که از

و سوختگی و آفات دهان و از بین بردن شپش سر گیاه در درمان زخم معده و ورم معده، سردرد و میگرن، درمان چشم درد 

 (. 131۶، ارزانیگیرد )مجله سالمت جسم و روح، پارسی طب؛  مورد استفاده قرار می

بین  کار از  تحقیقی در مورد راهولی   های مبارزه با شپشک برنج انجام شده است در حد دانش ما هر چند مطالعاتی در مورد روش

ی برگ گردو و  کشی عصاره کشی و حشره  یاهی انجام نشده است. با توجه به خاصیت میکروببردن شپشک برنج با روش گ

ی برگ گردو، گل  بررسی اثر عصارهاین مطالعه به  درهمچنین وجود ترکیباتی با خواص ضدمیکروب و حشرات در گل بابونه، 

عنوان  رت تأیید، امکان استفاده از این ترکیبات بهدر صوپرداخته شد تا  ها در از بین بردن شپشک برنج کنش آن بابونه و برهم

 .میسر گرددمناسب برای آلومینیوم فسفید   های جایگزین
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 روش تحقیق

 ها تهیه قرص

گل بابونه خشک آوری گردید و  از روستای اومال واقع در شهرستان نکا جمع برگ درخت گردوجهت تهیه قرص، ابتدا  

متر تهیه  2ساله با ارتفاع حدود  2اندازه از درخت گردوی  عدد برگ هم 544حدود . هیه شدصورت پودر شده نیز از عطاری ت به

خشک گراد در آون قرار گرفتند و پس از  سانتیدرجه  ۶4ساعت در دمای  01مدت  های گردو به (. سپس برگ1شد )شکل 

گرم از پودر برگ گردو، گل بابونه و  154 گیری در ابتدا به مقدار صورت پودر در آمدند. جهت عصاره شدن در هاون چینی به

صورت مجزا در  گرم پودر گل بابونه( توسط ترازوی دیجیتالی وزن گردید و به ۷4گرم پودر برگ گردو و  ۷4ترکیبی از هر دو )

ودر را ای که سطح پ گونه لیتر آب مقطر اضافه شد، به میلی 1444لیتری ریخته شد. به هر یک از پودرها  میلی 5444سه ارلن 

ساعت روی هیتر دارای همزن مغناطیسی مخلوط و حرارت داه شد. پس از صاف نمودن محلول حاصل با  2مدت   بپوشاند و به

(. در نهایت 1روی هیتر جوشانده و تا یک پنجم حجم اولیه تغلیظ شد )شکل  های صاف شده استفاده از کاغذ صافی، محلول

صورت خمیری  گرم نشاسته روی حرارت مالیم هیتر به ۶4تدریج با اضافه کردن حدود  دست آمده از آخرین مرحله به محلول به

متر به شکل قرص در آمده و خشک شد.  سانتی 2/1های مخصوص با قطر  ی حاصل توسط قالب در آمده و سفت گردید. ماده

دست  های به دست آمد. قرص می بهگر 3عدد قرص  15گرم پودر گردو، بابونه و ترکیب هر کدام  154الزم به ذکر است که از 

 (. 1بندی شدند )شکل  های کاغذی بسته آمده درون کیسه

 

 
 های گیاهی مراحل تهیه قرص -1شکل 
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 نحوه تیماردهی و انجام آزمایش 

تهیه دار یکسان  ظرف پالستیکی درب 15همراه با  کیلوگرم برنج طارم عطری درجه یک شمال و آلوده به شپشک  15به مقدار 

تایی تقسیم شد )هر ظرف حاوی یک کیلوگرم برنج(. تیمارهای مورد نظر شامل شاهد )برنج بدون قرص(،  و به چهار گروه سه

ی گل بابونه( و ترکیب )برنج  عدد قرص عصاره 5ی برگ گردو (، بابونه )برنج حاوی  عدد قرص عصاره 5گردو )برنج حاوی 

های درون هر ظرف در ابتدای آزمایش شمارش  و و گل بابونه( بودند. شپشکی برگ گرد عدد قرص مخلوط عصاره 5حاوی 

مدت  و نور معمول( به گراد سانتیدرجه  52ها در شرایط یکسان )در دمای  عنوان تعداد زمان صفر گزارش گردید. ظرف شده و به

 روز انجام گرفت.  12ها پس از  داری شدند و شمارش نهایی شپشک روز نگه 12

 

 هاایش و تجزیه و تحلیل آماری دادهطرح آزم

که فاکتورهای مدنظر گردو و بابونه  انجام شدصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی و در سه تکرار بهاین آزمایش 

 درصد صورت گرفت. 2ها با آزمون دانکن در سطح و مقایسه میانگین SASمحاسبات آماری با استفاده از نرم افزار . باشند می

 

 ها یافته

عدد قرص در ظرف یک  5ها استفاده شد. تعداد  های گیاهی گردو، بابونه و ترکیب آن جهت مبارزه با شپشک برنج از قرص

 11طور میانگین تقریباً  ها شمارش شده و به کیلوگرمی برنج شپشک زده قرار داده شد و در ابتدای آزمایش تعداد شپشک

های مربوطه انجام شد. نتایج  روز مجدداً شمارش شپشک در ظرف 12د و پس از شپشک برای هر تیمار در نظر گرفته ش

 35طور میانگین به تعداد  ترین تعداد شپشک در نمونه شاهد و به روز( بیش12مطالعه نشان داد که در شمارش دوم )پس از 

 عدد مشاهده گردید. 5ترین تعداد آن در نمونه حاوی قرص ترکیبی و به تعداد  عدد و کم

در  تعداد شپشک برنج درروز  12پس از  نهبابو × گردواثر متقابل  نیهمچنگردو، بابونه و  اثر که داد نشان انسیوار زیآنال جینتا

های ترکیبی، گردو و بابونه  قرص بیترت به که داد نشاننیز  اه نیانگیم سهیمقا جینتا (.1)جدول  بود ارد یمعن ٪1سطح 

 بیترت بهروز  12پس از که  طوری به. بودند زمان صفر با سهیمقادر روز  12برنج پس از  شپشکتعداد کاهش  موثرترین قرص در

کاهش داده در  زمان صفر با سهیمقادر  تعداد شپشک برنج را ٪۷۶و  ٪15، ٪11میزان  های ترکیبی، گردو و بابونه به قرص

شکل )افزایش یافت  ٪۶3میزان  تعداد شپشک به صفر زمان با سهیمقادر روز  12پس از که در نمونه شاهد )فاقد قرص(  حالی

داری وجود نداشت،  همچنین در مقایسه اثر سه نوع قرص گیاهی مشخص شد که بین قرص گردو و ترکیبی اختالف معنی (.5

داری دیده نشد ولی کاهش  تر بود و بین قرص گردو و بابونه نیز اختالف معنی هرچند کاهش شپشک در قرص ترکیبی بیش

  دار داشت. بابونه اختالف معنی  داد شپشک با قرص ترکیبی نسبت بهتع

 1۱تعداد شپشک برنج پس از بر  بابونه×گردو متقابل اثر و بابونه ،گردو اثر طرفه دو انسیوار هیتجز جینتا -1جدول 

 روز

 تعداد شپشک یدرجه آزاد راتییمنابع تغ

 41/۶10** 1 گردو

 41/254** 1 بابونه

بابونه×گردو  1 **41/000 
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 21/3 1 خطا

  11 کل
 باشد می ٪1دار بودن در سطح  دهنده معنی نشان **

 

 
 ها لهیم .روز 1۱های گردو، بابونه و ترکیب آن دو در تعداد شپشک برنج پس از  قرص مقایسه تأثیر -2شکل 

 با ٪۵۱ سطح در شندبا مشترك حرف یک دارای حداقل که ییاه میانگین ،باشد یاستاندارد م یدهنده خطا نشان

.ندارند داری معنی اختالف دانکن آزمون  

 

 گیری بحث و نتیجه

عنوان یک  در این میان گیاه برنج به ،گردد مین مواد غذایی بیش از پیش احساس میأافزایش جمعیت جهان نیاز به تتوجه به با 

ی در امنیت غذایی ایران و جهان است، بنابراین محصول استراتژیک نقش مهمی در این زمینه دارد. برنج ماده غذایی بسیار مهم

بررسی میدانی و مطالعات . (131۷پور و همکاران،  )ایرانی برخوردار است زیادیهای وارده به برنج از اهمیت  کنترل خسارت

مدت آن در  اولیه نشان داد که تعداد معدودی از کشاورزان در روستاهای مازندران بعد از برداشت برنج جهت نگهداری طوالنی

شد ولی تاکنون  کردند. همچنین از گل بابونه برای دفع آفات مختلف استفاده می ها از برگ درخت گردو استفاده می داخل کیسه

های  از آن برای از بین بردن شپشک برنج استفاده نشده است. بنابر این جهت مبارزه با شپشک برنج در این مطالعه اثر قرص

توانند  دو با یکدیگر، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که هر سه نوع قرص گیاهی می  ترکیب آنگیاهی گردو، بابونه و 

طوری که در ظرف حاوی قرص ترکیبی  عنوان جایگزین برای قرص شیمیایی و خطرناك آلومینیوم فسفید استفاده گردد. به به

طور قابل  ها به فته بود، در ظرف حاوی قرص گردو نیز تعداد شپشکهای دیگر و تقریباً از بین ر تر از ظرف ها کم تعداد شپشک

ها کاهش یافت. در ظرفی که هیچ قرصی قرار داده نشد و فقط  توجهی کم شد و در ظرف حاوی قرص بابونه نیز تعداد شپشک

 ای افزایش یافت. طور قابل مالحظه به  برنج آلوده قرار داشت )شاهد(، تعداد شپشک

 شایع عامل باشد و یک کشنده تواند می قرص چهارم یک مصرف حتی قرص برنج که سمی العاده فوق ممکانیس دلیل به

وجود  با توجه به عدم .است جامعه در جدی سالمت مشکل یک مسئله است، لذا این ایران استفاده از این قرص در مسمومیت

 توصیه تر مطمئن  کش آفت ترکیبات از ستفادهو ا ها عطاری و فروش مراکز از ترکیب این کردن اختصاصی، جمع پادزهر
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ی  خصوص ترکیب عصاره نتیجه این بررسی نشان داد که هر سه نوع قرص گیاهی به(. 131۶گردد )توکلی فر و همکاران،  می

ها  آن توان از خطر و گیاهی هستند و می که کامالً بی بابونه و گردو در از بین بردن شپشک برنج بسیار اثرگذار بوده، درحالی

های گیاهی به جای قرص شیمیایی موجود  عنوان جایگزین قرص سمی و خطرناك برنج استفاده نمود. استفاده از این قرص به

گردد. در نهایت  در بازار و همچنین مطالعات تکمیلی مبنی بر استخراج و شناسایی ترکیبات موثره گردو و بابونه پیشنهاد می

های مرتبط، گیاه برنج مقاوم به شپشک  شاید بتوان با دستکاری ژنتیکی مسیرردو و بابونه ی گ پس از شناسایی ترکیب موثره

  تولید کرد که دیگر نیازی به استفاده از قرص نباشد.

 

 سپاسگزاری

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نکا، مدیریت دبیرستان فرزانگان، دبیران محترم از  که دانند نگارندگان بر خود الزم می

محمدی، همچنین معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش استان مازندران و مدیریت و  آقای دکتر عبادی و آقای علی بجنا

تشکر  ،جهت انجام این پژوهشفراهم نمودن امکانات الزم خاطر  به کارشناس آزمایشگاه دبیرستان سمپاد شهرستان ساری

مند بوده و در تمامی مراحل  نژاد که از محضر پر فیض تدریسشان بهره د. از استاد دلسوز و مهربانمان سرکار خانم سلیماننماین

 به ما یاری رساندند، سپاسگزاریم.

 

 

 منابع

  34۶-341 صفحات، قم طبیعی، طب احیاء موسسه تحقیق و تصحیح دوم جلد ،اکبری طب، 131۶ اکبر، ،ارزانی .1

ات حشرات حفظ نماییم. ترجمه مطالب دکتر هیروشی امینی نیاکی، مرتضی و حاتمی، حاتم، چگونه برنج را در برابر آف .5

 ژاپن MAFFناکیتا رئیس آزمایشگاه حشره شناسی انبار بخش بعد از برداشت موسسه تحقیقات ملی غذا 

  Sitophilus oryzaeبرنج ی شپشه میزبانی ، ترجیح131۷ابراهیم،  زنوز، باقری و ماشاءاهللبلباسی،  شهرزاد، پور، ایرانی .3

(L.) 1-12، 0سال هفدهم، شماره ، فصلنامه علوم کشاورزی ایران. شمال برنج رقم پنج هب نسبت 

 محصوالت آور زیان پوشان بال های مبارزه، جلد اول: سخت های انباری و روش ، آفات فراورده13۶2ابراهیم،  زنوز، باقری .0

 341صفحه  تهران، سپهر، نشر مرکز صنعتی، و غذایی

حسین،  زاده، میترا، دهقان طرزجانی، محمد رحیم آسیه، بهاره، صالحی، طناز، حسینی، ی،س نوه مهدی فر، بهاره، توکلی .2

تا  1312سال  ایران از-کرج در آلومینیوم فسفید با مسمومیت فراوانی بررسی ،131۶محمد،  سپهر، نوری عبداللهی، محمد و

  54۶-515های  صفحه ،3شماره  سال هفتم، البرز، پزشکی علوم دانشگاه . نشریه1314

، مسمومیت با قرص برنج. دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران، 1312محمودی، رضا،  .۷

 انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

های نوین در  المللی ایده ، بررسی خواص گیاه بابونه، چهارمین کنفرانس بین1312پوران،  یئفتا و میرزایی ماهر، رویا .۶

 شاورزی، محیط زیست و گردشگری. اردبیل، موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانیک

، واکنش گیاه دارویی بابونه به تنش شوری و خشکی، همایش 1311نظری، شهرام، زعفریان فائزه و باقری شیروان، میالد،  .1

 ملی گیاهان دارویی، ساری، جهاد دانشگاهی واحد مازندران



 فناوری زیست و زیستی علوم مطالعات

 111-152، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،1 دوره

152 

 

 برنج آفات کنترل ،ارگانیک برنج اشتبرد -داشت -کاشت آموزش ،1310 ،مجید ،نژاد نیک .1

10. Almeida, I.F. Fernandes, E. Lima, J.L.F.C. Costa, P.C. and Bahia, M.F. (2008). Walnut 

(Juglans regia) leaf extracts are strong scavenger of pro-oxidant reactive species. Food 

Chemistry. 106: 1014–1020 

11. Aradhya, K.M. Potter, F.G. and Simon, C.J. (2006). Cladistic biogeography of Juglans 
(Juglandaceae) based on chloroplast DNA intergenic spacer sequences. P. 143-170. In: 
Motley, T.J. Zerega, N. and Cross, H. (eds). Darwin’s harvest – New approaches to the origin, 

evolution, and conservation of crops. Columbia University Press, New York 

12. Cosmulescu, S. and Trandafir, I. (2011). Seasonal variation of total phenols in leaves of 

walnut (Juglans regia L.). Journal of Medicinal Plants Research. 5 (19): 4938–4942 

13. Dobermann, A. (2000). Future intensification of irrigated rice systems. Journal of Studies 

in Plant Science. Vol. 7. 229-247 

14. Gupta, S. and Ahlawat, S.K. (1995). Aluminum phosphide poisoning: a review. J Toxicol 

Clin Toxicol. 33(1): 19-24 

15. Moghadamnia, A.A. and Abdollahi, M. (2002). An epidemiological study of poisoning in 

northern Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J. 8(1): 88-94 

16. Pathak, M.D. and Khan, Z.R. (1994). Insect pests of rice. International Rice Research 

Institute, Los Banos, Manila, 19. 1-89 

17. Pereira, J.A. Oliveira, I. Sousa, A. Valentao, P. Andrade, P.B. Ferreira, I.C.F.R. Ferreres, 

F. Bento, A. Seabra, R. and Estevinho, L. (2007). Walnut (Juglans regia L.) leaves: phenolic 

compounds, antimicrobial activity and antioxidant potential of different cultivars. Food and 

Chemical Toxicology. 45: 2287–2295 

18. Rees, D. (2008). Insects of stored products. SBS Publishers and Distributors PVT. LTD, 

181 pp 

19. Shams Vahdati, S. Moradi, N. Hemat Ghadim, J. and Tajoddini, S. (2015). Evaluation of 

suicide attempts with drug poisoning in north-west of Iran. Journal of Emergency Practice and 

Trauma. 1(1): 1-2 

 

 

 

 

 

 

https://majidorganic.ir/pj-categs/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
https://majidorganic.ir/pj-categs/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a2%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac/
https://majidorganic.ir/pj-categs/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a2%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092834200080018X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09283420
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09283420
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09283420/7/supp/C

