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خالصه

کنه تارتن دولکهای Tetranychus utricae Koch ،یکی از پلی فاژترین آفات شناخته شده محصوالت
کشاورزی است .با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از سموم شیمیایی نظیر بروز مقاومت در کنههای گیاهی این
تحقیق به منظور معرفی بهترین ترکیب گیاهی جایگزین کم خطر برای محیط زیست انجام شد .در سالهای اخیر
اسانسها و متابولیتهای ثانویه گیاهی توجه زیادی را در کنترل آفات به سمت خود معطوف ساختهاند .در این
تحقیق اثر تخم کشی اسانس های گیاهی زیره سیاه Carum carvi ،و بومادرانAchillea millefolium ،
بر کنه تارتن دولکه ای در دمای 26±2 C°و رطوبت نسبی  %40±5و دوره روشنایی به تاریکی  16:8مورد
بررسی قرار گرفت .اسانس گیری به روش تقطیر با آب و با دستگاه کلونجر صورت گرفت .غلظت های اصلی

آزمایش برای اسانس زیره سیاه 66/2 ،33/1 ،66/0 ، 33/0 ، 16/0 ،و  33/5میکرولیتر بر لیتر هوا و برای اسانس
بومادران 66/10 ،33/5 ،66/2 ،33/1 ،66/0 ،33/0 ،و  44/21میکرولیتر بر لیتر هوا بود .مقادیر  LC50مرحله بالغ

برای گیاهان زیره سیاه و بومادران به ترتیب  0/88و  3/6میکرو لیتر بر لیتر هوا به دست آمد .بر اساس نتایج ب ه
دست آمده از اثر کنه کشی ،اسانس گیاهی زیره سیاه به طور معناداری موثرتر از اسانس بومادران واقع شد .همچنین
بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین اثر کنه کشی اسانس های مذکور بر کنه دولکه
ای با افزایش غلظت هر اسانس ،افزایش یافت .نتایج تحقیق پتانسیل باالی اسانس های گیاهی خصوصا زیره سیاه
را بر کنه تارتن دولکه ای نشان می دهد.
واژه های کلیدی :کنه تارتن دولکه ای ،اسانس زیره سیاه ،اسانس بومادران ،خاصیت کنه کشی
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مقدمه

از مهمترین کنههای گیاهی شناخته شده کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae ،است که در سالهای اخیر به یک
آفت بسیار مهم در دنیا تبدیل شده است (تبادکانی .)1388 ،این آفت انتشار جهانی دارد و یکی از چندخوارترین آفات شناخته شده
محصوالت کشاورزی دنیا می باشد ،به طوری که بیش از  1000گونه میزبان در یکصد خانواده گیاهی دارد ).(Smith, 1987
به نظر می رسد که کنه تارتن در طی  40سال گذشته اهمیت اقتصادی چندانی در ایران نداشته اما به دلیل سمپاشی های بی رویه
مخصوصاٌ سموم کلره امروزه این آفت را به صورت یک آفت درجه اول تبدیل کرده است (بهداد .)13۸1 ،این آفت در هر دقیقه
 18سلول را از بین میبرد ) .(Helle and Sabelis, 1985حمله این آفت معموالً از حاشیه مزرعه شروع شده و به تدریج
توسعه مییابد (خانجانی.)1384 ،
گیاهان دارای ترکیبات پیچیده ای هستند که عالوه بر خاصیت کشندگی ،بازدارندگی تغذیه و تخم گذاری می توانند به
عنوان محرک های شیمیایی دورکننده برای گیاهخواران بندپا مطرح باشند ) .(Isman, 2000از طرفی به عنوان یک آفتکش
در سطح وسیعی فعالیت دارند و دارای خواص دارویی و غذایی بوده و در طبیعت نیز به سرعت تجزیه می شوند (Tamas,
1990).حشره کش های گیاهی جایگزین و گزینه مناسبی هستند که برای حشرات مفید سمیت کمی دارند (Cabras et
.al., 2002; Isman, 1997).
ترکیبات بسیاری از گیاهان معطر که به منظور دارویی و یا طعم دهنده استفاده می شوند ،دارای خواص حشره کشی و کنه
کشی هستند .تحقیقات اخیر روی گیاهان بیابانی و نیمه بیابانی نشان داده است که اسانس های گیاهی دارای طیف وسیعی از
chromenes ،benzopyrans ،Sesquiterpenesو  prenylatad quininesبوده که جز مواد دورکننده و یا دارای
سمیت سلولی هستند  (Bell et al., 1990).اسانس های گیاهی با داشتن ترکیبات آللوپاتی و یا محرک بودن ،گیاه را از تهاجم
حشرات و یا آلودگی به وسیله پارازیت ها حفظ می کنن د ) .(Simpson, 1995اثر سمی اسانس های سه گیاه Satureja
hortensis L., Ocimum basilicum L.و ) Thymus vulgaris L. (Lamiacaeبر کنه تارتن و تریپس توتون
مورد بررسی قرار گرفت .هر سه گیاه خصوصاٌ  S. hortensisتاثیر کشندگی قابل توجهی روی کنه تارتن به عنوان یک آفت
گلخانه ای داشتند).(Aslan et al., 2004
سمیت تدخینی  4گونه گیاهیOriganum ،Cuminum cyminum L. ، Pimpinella anisum L
syriacum var. bevaniiو  Eucalyptus camaldulensis Deh.روی کنه  T. cinnabarinusو شته پنبه
Aphis gossipiiمورد بررسی قرار گرفت .بررسی این محققین نمایانگر پتانسیل این اسانس های گیاهی در کنترل آفت مذکور
می باشد ).(Tunc and Sahinkaya, 1998
میوه زیره سیاه بخش دارویی آن را تشکیل می دهد و حداقل  2/5درصد اسانس دارد که قسمت عمده اسانس را کتونی
به نام کارون و ترپنی به نام لیمونن تشکیل می دهد و مقادیر کمی دی هیدروکارون ،کارِئول و دی هیدروکارئول دارد (صالحی
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سورمقی و همکاران .)1381 ،ترکیبات اسانس بومادران شامل کامفور ،آلفاپینن ،بتاپینن ،آزولن و کامازولن بوده که رنگ آبی تیره
اسانس به دلیل ماده کامازولن میباشد.سرشاخههای گلدار بومادران دارای اسانس و نوعی هیتروزید مولد اسید سیانیدریک میباشد
(مصطفوی.)1388 ،
مواد و روش ها
کشت گیاه میزبان و پرورش کنه دولکه ای

برای پرورش کنه دولکه ای از گیاه لوبیا قرمز (  )Phaseolus vulgarisرقم اختر استفاده شد .از کود تقویتی NPK
در دو نوبت برای تغذیه گیاه استفاده شد .در این تحقیق از کلنی کنه های تارتن موجود در گلخانه های دانشکده کشاورزی دانشگاه
تربیت مدرس استفاده شد .کنه تارتن در مرحله سه برگی گیاهان به گلدان های سالم منتقل گردید .گلدان ها در شرایط دمایی
 26±2درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  %40±5و دوره روشنایی به تاریکی 16:۸ساعت قرار گرفتند .
تهیه کنه های همسن

طبق روش ) ، (Helle and Sabelis, 1985برای تهیه کنه های همسن از دیسک های برگی فاقد هر نوع آلودگی
استفاده شد .دیسکهای برگی درون پتری دیش قرار گرفتند .برای تامین رطوبت مورد نیاز برگها از مقداری پنبه مرطوب در سطح
پتری دیش و اطراف دمبرگ استفاده شد .سپس  5-6جفت کنه بالغ نر و ماده با کمک قلموی سه صفر ( )000روی برگها منتقل
شد .سطح زیرین برگها به طرف باال قرار گرفت .پس از  24ساعت تخمگذاری ،کنه های بالغ از روی دیسک ها حذف شدند و
دیسک های برگی هر  24ساعت مورد بازبینی و تامین رطوبت قرار گرفتند تا زمانی که تراکم معینی از تخم های هم سن
) (Cohortبه عنوان جمعیت اولیه به دست آمد ) .(Liang et al., 1999در طی این مدت پتری ها درون ژرمیناتور با شرایط
دمایی  28±2درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  %40±5و دوره روشنایی به تاریکی  16:۸ساعت نگهداری شدند.
تهیه اسانس از گیاهان

اسانس گیری به روش تقطیر با آب مقطر با دستگاه کلونجر و در دمای  100درجه سلسیوس صورت گرفت .در هر بار مقدار
معینی از اندام گل بومادران و بذر زیره سیاه (برحسب گرم) و به نسبت  1به 10در آب مقطر (برحسب میلی لیتر) درون بالن دو
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لیتری ریخته شد .پس از اسانس گیری ،اسانس به دست آمده درون میکروتیوپ های دو میلی لیتری با پوشش آلومینیومی و به
دور از نور مستقیم در یخچال با دمای  4درجه سلسیوس نگهداری شد).(Negahban et al., 2007

تعیین  LC50مرحله بالغ

پس از انجام آزمایشهای مقدماتی و تعیین حد باال و پایین از غلظتهای اسانسهای مورد مطالعه که موجب ایجاد مرگ
و میر بین  10تا  90درصد در کنه های تیمار شده گردید ،آزمایشات اصلی انجام پذیرفت .بدین منظور از ظروف پالستیکی 300
میلی لیتری در دار استفاده شد .مانند آزمایش همسن سازی از دیسک های برگی جهت تغذیه کنه های ماده بالغ استفاده شد .روی
هر دیسک برگی تعداد  10عدد کنه ماده بالغ همسن قرار گرفت .کاغذ صافی (واتمن به قطر  2سانتی متر) به سطح داخلی درب
ظرف چسبانده شد .غلظت های اصلی اسانس های مورد آزمایش روی کاغذ صافی به وسیله سمپلر پاشیده شد و درب ظروف بسته
شد .محل قرار گیری در ظرف با استفاده از نوار پارافیلم پوشانده شد تا مانع خروج اسانس به بیرون ظرف شود .همزمان با آزمایش
اصلی آزمایش شاهد نیز انجام شد .هر آزمایش در سه تکرار انجام شد .ظروف حاوی کنه های بالغ در مدت  24ساعت و درشرایط
دمایی  2۸±2درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 40% ± 5و دوره روشنایی به تاریکی  16:۸ساعت در ژرمیناتور قرار گرفت .غلظت

های اصلی آزمایش برای اسانس زیره سیاه 66/2 ،33/1 ،66/0 ،33/0 ،16/0 ،و  33/5میکرولیتر بر لیتر هوا و برای اسانس بومادران،

 66/10 ،33/5 ،66/2 ،33/1 ،66/0 ،33/0و  44/21میکرولیتر بر لیتر هوا بود .پس از مدت زمان  24ساعت اسانس دهی درب
ظروف باز شد و تلفات کنه های بالغ شمارش شد .کنه ها با استفاده از یک قلمو تحریک شدند ،کنه هایی که قادر به حرکت دادن
پاها و کلیسر های خود نبودند مرده تلقی شدند .دیسک های برگی درون پتری های با قطر  ۸سانتی متر منتقل شدند و  24ساعت
در شرایط مذکور در معرض هوای داخل ژرمیناتور قرار گرفتند و پس از این مدت زمان نیز تعداد تلفات کنه ها روی کاغذ به ثبت
رسید.

نتایج

نتایج اثر اسانس های گیاهی زیره سیاه و بومادران روی مرحله بالغ کنه تارتن دولکه ای نشان داد که هر دو اسانس گیاهی
مورد مطالعه خاصیت کنه کشی دارند .میزان  LC50برای اسانس های زیره سیاه و بومادران به ترتیب  0/88و  3/6میکرولیتر
بر لیتر هوا به دست آمد .این نتایج نشان داد که اسانس زیره سیاه خاصیت کنه کشی موثرتری را بر کنه تارتن دولکه ای دارد.
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نتایج حاصل از مقایسه میانگین مربوط به اسانس گیاهی زیره سیاه

بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس خاصیت کنه کشی اسانس زیره سیاه بر کنه تارتن دولکهای ،اسانس زیره
سیاه بر کنه تارتن در غلظتهای مختلف خاصیت کشندگی داشت .نتایج مقایسه میانگین خاصیت کنه کشی اسانس زیره سیاه بر
کنه تارتن دولکهای نشان داد که با افزایش غلظت مرگ و میر کنه بالغ نیز افزایش یافت و روند نمودار به گونهای است که مرگ
و میر هر غلظت با شاهد و نیز با غلظتهای دیگر اختالف معنی دار داشت (نمودار 1و جدول.)1
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نمودار . 1اثر اسانس زیره سیاه روی کشندگی مرحله بالغ کنه دو لکه ای

جدول  .1نتایج تجزیه واریانس اثر اسانس زیره سیاه روی کشندگی کنه دو لکهای بالغ

منبع تعییرات

مجموع

درجه آزادی

مربعات

میانگین

آزمونF

احتمال

مربعات

اسانس زیره سیاه

241/333

6

40/222

خطای آزمایشی

3/333

14

0/238

5

168/933

0/000

20

244/667

کل

نتایج حاصل از مقایسه میانگین مربوط به اسانس گیاهی بومادران

طبق نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس غلظتهای مختلف اسانس بومادران بر مرحله بالغ کنه تارتن دولکهای،
غلظتهای مختلف اسانس به طور معناداری سبب کشندگی این مرحله شدند .نتایج حاصل از مقایسه میانگین خاصیت کنه کشی
اسانس بومادران بر کنه تارتن در غلظتهای مختلف نشان داد که ،با افزایش غلظت اسانس میزان مرگ و میر کنه افزایش یافت.
همچنین بین هر غلظت با غلظتهای دیگر و حالت شاهد اختالف معناداری وجود داشت اما بین دو غلظت 0/1و  0/2میکرولیتر
این اختالف معنی داری مشاهده نشد (نمودار 2و جدول.)2
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نمودار . 2اثر اسانس بومادران بر کشندگی مرحله بالغ کنه دولکه ای

جدول  .2نتایج تجزیه واریانس اثر اسانس بومادران روی کشندگی کنه دو لکهای بالغ

منبع تعییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آزمونF

احتمال

اسانس بومادران

249/958

7

35/708

122/429

0/000

خطای آزمایشی

4/667

16

0/292

کل

254/625

23
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بحث

با توجه به نتایج این تحقیق ،گیاه زیره سیاه و بومادران دارای خاصیت کنه کشی مطلوبی می باشند که مربوط به مواد
موثره آنها می باشد .بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی اثر اسانسهای زیره سیاه و بومادران روی کنه تارتن دولکهای مقدار
 LC50برای این اسانسها به ترتیب 0/88 ،و  3/6میکرولیتر بر لیتر هوا به دست آمد .مقایسه این نتایج با نتایج حاصل از بررسی
اثر اسانسهای اکالیپتوس ،اسطوخودوس و درمنه روی کنه دولکهای بالغ توسط پیرایش فر و همکاران ( )1391نشان میدهد که
میزان  LC50برای این سه اسانس به ترتیب برابر  34/53 ،51/4و  34/27میکرولیتر بر لیتر هوا بوده است .در نتیجه اسانس
گیاهان زیره سیاه وبومادران دارای اثر کشندگی بیشتری روی کنه دو لکه ای میباشند .مقدار  LC50برای مرحله بالغ کنه تارتن
در تحقیق مظفری ( )1389برای اسانسهای دارچین ،سرو و پونه به ترتیب  2/25 ،11/05و  8/05میکرولیتر بر لیتر هوا به
دست آمده است که نشان می دهد اسانس زیره سیاه نسبت به این سه اسانس سمیت بیشتری دارد اما اسانس سرو از اسانس
بومادران سمیتر است .در تحقیقات رضایی ( ) 1392روی اثر اسانسهای نعنا و دارچین مقدار  LC50برای کنههای بالغ به ترتیب
 25/57و  22/21میکرولیتر بر لیتر هوا به دست آمده که نشان میدهد این دو اسانس سمیت کمتری نسبت به اسانسهای زیره
سیاه و بومادران دارند .مقایسه اثر اسانسهای آویشن باغی ،رازیانه و آنیسون که توسط پورشب ( )1393انجام شده است با اسانس
گیاهان زیره سیاه ،بومادران نشان میدهد که اسانس آویشن باغی بیشترین اثر کشندگی را روی کنه دو لکه ای دارد و اسانس زیره
سیاه بعد از آن بیشترین سمیت را روی کنه دو لکه ای دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده از زیست سنجی کنههای تارتن دولکهای تحت اثر اسانسهای زیره سیاه و بومادران ،هر دو
اسانس روی کنه تارتن دولکهای موثر بوده است و اسانس زیره سیاه ،با کمترین مقدار  ،LC50به طور معناداری نسبت به بومادران
در ایجاد مرگ و میر کنههای بالغ موثرتر واقع شد .همچنین با افزایش غلظت هر دو اسانس میزان مرگ و میر کنههای بالغ نیز
افزایش یافت.
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