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 كيدهچ
ای در ایران خیار گلخانه یکی از آفات مهم Liriomyza sativae Blanchard ،مگس مینوز سبزیجات

ها شده ها موجب افزایش جمعیت این آفت در گلخانهکشرویه آفتهای اخیر مصرف بیباشد. در سالمی
 مگس مینوزروی .Sambucus ebulus L  آقطیکشی اسانس گیاه بنابراین در این تحقیق اثر حشرهاست. 

فاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب مورد بررسی قرار گرفت. اسانس این گیاه با است سبزیجات
 55±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  22±2استخراج شد. آزمایشات زیست سنجی در شرایط دمایی 

ساعت تاریکی انجام شد. این تحقیق در قالب طرح کامالً  8ساعت روشنایی و  15درصد با دوره نوری 
تکرار و هر  3راه شاهد(، انجام شد. هر غلظت در غلظت مختلف از اسانس به هم 5تیمار ) 5تصادفی با 

 24داری پس از که اسانس مزبور کشندگی معنی بودحشره بالغ بود. نتایج حاکی از آن  22تکرار شامل 
روی  آقطیاسانس گیاه  50LC. مقدار داددهی روی حشرات بالغ آفت مورد مطالعه نشان ساعت اسانس

روی آفت مذکور براساس غلظت  50LTلیتر بر لیتر هوا و مقدار ومیکر 82/2معادل  سبزیجات مگس مینوز
50LC   نتایج نشان داد که با افزایش غلظت و زمان، میزان مرگ و میر نیز بودساعت  23/5معادل با .

، کاربرد این سبزیجات مگس مینوزکشی اسانس مزبور روی افزایش پیدا کرد. با توجه به خاصیت حشره
های جدید جهت کشماده برای ساخت حشرهخطر و یا به عنوان پیشکش کمحشرهاسانس به عنوان یک 

 شود.ای توصیه میکنترل آفات گلخانهآزمایش و 
 

 ینیتدخ تی، سمسبزیجات مگس مینوز، Sambucus ebulus ،اسانس واژگان کلیدی: 
 
 مقدمه  -1

اسر دنیا انتشار دارند. از این بین گونه است که در سر 322بیش از  لشام Liriomyzaجنس های مینوز مگس
بومی مناطق گرمسیر   Liriomyza sativae Blanchard(. گونه9و  3) گونه از نظر اقتصادی حائز اهمیت است 23تعداد، 

                                                 
 شناسی کشاورزیی ارشد حشرهاسکارشن یدانشجو -1
 ی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه یاسوجآموختهدانش -2
 ، دانشکده علوم محیطی، دانشگاه نیوکاسل انگلستانشناسی کشاورزیحشره استاد -3
 تهران تقایواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالمکارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، ی آموختهدانش -4
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مطلوب از قبیل دارای عوارض نا ترکیبات شیمیایی. (5) اروپا، آفریقا و آسیا گسترش یافتجهان بوده اما به سرعت در 
جا گذاشتن ه الیه ازن، آلودگی محیط زیست، سمیت برای موجودات غیر هدف، ایجاد مقاومت در آفات و بهآسیب زدن ب

های کنترلی جایگزین و سازگار با این مشکالت موجب شده که محققان به دنبال استفاده از روش .(8باقیمانده هستند )
ها های گیاهی اشاره کرد. این اسانسبه کاربرد اسانس تواندر این میان می .(11محیط زیست برای کنترل آفات باشند )

گیر بر محیط زیست از جمله ترکیبات بسیار به دلیل داشتن بوی تند و سمیت کم برای پستانداران و عدم تأثیر سوء چشم
  .(2آیند )مفید برای کنترل آفات به حساب می

ها ترکیبات ثانویه اسانس .(5باشند )ات آفت میدارای خاصیت تدخینی روی حشرها سانسامواد مؤثره موجود در 
. (2ای و غیره بوده و قابلیت کاربرد زیادی دارند )کشی، ضد تغذیهگیاهی هستند که دارای خواص دور کنندگی، حشره

، آقطی (.2های گیاهی برای بررسی اثرات سمی آنها روی آفات انباری آزمایش شده است )تعداد زیادی از اسانس
Sambucus ebulus L.  گیاه بومی چند ساله از خانوادهAdoxaceae  ،است که به طور عمده در سراسر اروپای جنوبی

(. عصاره آبی گرفته شده 12شده است ) پراکندهمرکزی، شمال غربی آفریقا و آسیای جنوب غربی )بخصوص شمال ایران( 
با توجه به مضرات استفاده از ترکیبات  (.1ه است )داشت  T. confusumکشی مناسبی برایاز برگ این گیاه خاصیت حشره

مورد بررسی قرار  سبزیجات شیمیایی برای کنترل آفات در این تحقیق اثر کشندگی اسانس این گیاه روی مگس مینوز
 گرفت.

 
 هامواد و روش -2

درصد، با  55±5درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  22±2 مگس مینوز در گلخانه روی گیاه خیار، در شرایط دمایی
 ساعت تاریکی پرورش داده شد. 8ساعت روشنایی و  15دوره نوری 

شد و پس از شستشو با آب در سایه خشک گردیده و تا زمان  آوریاز طبیعت جمع S. ebulus ،گیاه آقطی
گیاه  درپو از گرم 52 مقدار گیریعصاره های پالستیکی در بسته در مکان خشک نگهداری شد. برایگیری در کیسهعصاره

 بشر سپس دهانه شد. حالل )اتانول( اضافه از (لیتر میلی 222) معینی حجم آن به و ریخته بشر خشک شده را داخل
 درجه 4 حاصل به یخچال در دمای ساعت، محلول دو گذشت گرفت. با روی شیکر قرار پوشانیده شده و پالستیک توسط

ساعت توسط شیکر  دو مدت به و شده برداشته حاصل محلول سپس .شد داریساعت نگه 48 مدت منتقل و به لسیوسس
 حالل، توسط ادامه در .شد ریخته خال در تقطیر دستگاه در بالن صافی از عبور از شد و پس داده تکان آن گیاهی محتویات

 صورت به حاصل شده و عصاره دقیقه تبخیر در دور 122 سرعت تقطیر کننده دورانی در دمای جوش حالل و دستگاه
 قرار گرفت. لسیوسدرجه س 4بدست آمد. عصاره تغلیظ شده تا زمان استفاده در یخچال در دمای  شده تغلیظ

های صافی ریخته شد و درون تکرار روی کاغذ 3نظر با های مورد، غلظت(50LC) درصد 52برای محاسبه غلظت کشنده 
الغ و همراه با ماده غذایی )برگ گوجه فرنگی( حشره ب 22لیتری که هر کدام حاوی میلی 325ای درپوش ظروف شیشه

ساعت باز و  24درب ظروف بعد از  (.4های مخصوص )پارافیلم( محکم شد )بود قرار گرفت. درپوش ظروف از اطراف با نوار
 SPSS 19افزار با استفاده از نرم و اینکار تا زمان مردن تمام حشرات ادامه یافت. تلفات شمارش گردیدهوادهی گردید و 

های مختلف اسانس از آزمون توکی در . برای مقایسه میانگین میزان تاثیر غلظتدرصد محاسبه شد 52غلظت کشنده 
 درصد استفاده شد. 99درصد با اطمینان  1سطح آماری 
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 یج و بحثانت -3
 مگس مینوز زیست سنجی برای تعیین سمیت تنفسی نشان داد که اسانس گیاه آقطی اثر قابل توجهی علیه نتایج
بر لیتر هوا بود )جدول ولیتر رمیک 82/2، دهی ساعت اسانس 24شده پس از ورد آبر 50LCمقدار پی داشت. در سبزیجات

1.) 
 

 ساعت 24در مدت  sativae. L مگس مینوز روی حشرات کامل ebulus. S آقطی، برآورد شده اسانس گیاه  95LCو  50LCمقادیر   (1) جدول
 χ2 (df) Intercept(a)+5 Slope±SE LC50 (µL/L air) LC95 (µL/L air) زمان حشراتتعداد  گونه حشره

 82/2 12/3±31/2 31/5 12/8 (3) 24 322 مگس مینوز
(91/2-22/2) 

54/2 
(42/3-15/2) 

 باشند.درصد پایین و باال می 99اعداد داخل پرانتز بیانگر حدود اطمینان  *
 

دار در سطح یک حاضر نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی اختالف معنینتایج تجزیه و تحلیل آماری بررسی 
 (.2درصد وجود دارد )جدول 

 
 L. sativae مگس مینوز روی حشرات بالغ S. ebulus آقطی، نتایج تجزیه واریانس تاثیر اسانس گیاه  (2) جدول

 سطح احتمال F میانگین مربعات مجموع مربعات آزادیدرجه منابع تغییر
 222/2 332/42** 115/2143 525/12215 5 ظتغل

  292/11323 12 کل  525/52 512/522 12 خطا
 درصد 1دار در سطح آماری : معنی**   
 

قرار  Aدرصد کشندگی در گروه  21براساس مقایسه میانگین انجام شده، مشخص گردید که غلظت پنجم اسانس با 
قرار دارد. غلظت دوم نیز به  Bو  Aوده است. غلظت چهارم و سوم در گروه گرفته و باالترین درصد کشندگی را ایجاد نم

قرار گرفته  Cدرصد کشندگی در گروه  12قرار گرفته است و غلظت اول با  Bو  Cدرصد کشندگی در گروه  32ترتیب با 
 (.3اند )جدول 

 
 های مختلفدر غلظت L. sativae مگس مینوز ات بالغروی حشر S. ebulus آقطی، مقایسه میانگین میزان تاثیر اسانس گیاه  (3) جدول

  %1بندی با آزمون توکی در سطح آماری گروه میانگین±SE غلظت)میکرو لیتر بر لیتر هوا( اسانس

 آقطی

 D 52/2±221/2 شاهد

33/2 528/8±22/12 C 

55/2 952/2±41/32 BC 
31/1 283/3±42/42 AB 
92/1 989/2±15/51 AB 
52/2 221/2±49/21 A 

 
ساعت بود که حاکی از  23/5دهی، ساعت اسانس 24پس از  سبزیجاتبرآورد شده برای مگس مینوز  50LTمقدار 

 (.4)جدول  باشدمورد استفاده می 50LCی زیستی مورد آزمایش به غلظت حساسیت مرحله
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 50LCدر غلظت  L. sativae مگس مینوز روی S. ebulus آقطی، محاسبه شده اثر اسانس 95LTو  50LTمقادیر   (4) جدول

 χ2 (df) Intercept (a)+5 Slope±SE LT50 (hour)1 تعداد

322 (3) 51/15 53/3 23/2±94/1 23/5 
(92/12-22/2) 

 .باشنداعداد داخل پرانتز بیانگر حدود اطمینان پایین و باال می *

 
 24های مختلف در طی است در زمان 50LCنتایج حاصل از بررسی تأثیر غلظت اسانس آقطی که همان مقدار 

های مورد استفاده، نشان از تأثیر بسیار باالی غلظت نشان داد که این غلظت در زمان سبزیجاتساعت روی مگس مینوز 
50LC  مرحله زیستی مورد آزمایش است. مقدار  ساعت روی 24در طیF  محاسبه شده ازF  جدول در سطح احتمال

دارد  سبزیجاتمگس مینوز  بود و حاکی از تأثیر باالی اسانس مذکور روی P<221/2بوده و درصد بزرگتر  1آماری 
 (.5)جدول 

 
 L. sativae مگس مینوز روی S. ebulus گیاه آقطی نتایج تجزیه واریانس تاثیر اسانس  (5) جدول

 سطح احتمال F میانگین مربعات مجموع مربعات آزادیدرجه منابع تغییر
 222/2 852/122** 354/1298 259/8991 5 زمان
 485/12 818/229 12 خطا
 439/3358 12 کل

 درصد 1دار در سطح احتمال آماری : اختالف معنی**
 

درصد  21دقیقه با  1442ها با استفاده از آزمون توکی نشان داد که زمان نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین
 زمان و B و Aدر گروه  1282 های. زمانکشندگی را ایجاد نموده استن درصد قرار گرفته و باالتری Aکشندگی در گروه 

جای  Dدقیقه در گروه  122و زمان قرار گرفته  Dو  Cدر گروه  دقیقه 422 زمانقرار دارد.  C و Bدر گروه  دقیقه 222
 نشان داده شده است.  5نتایج در جدول درصد کشندگی را ایجاد نموده است  14و دارد 

 
 های مختلفدر زمان L. sativae مگس مینوز روی حشرات بالغ S. ebulus آقطی، مقایسه میانگین میزان تاثیر اسانس گیاه (6) لجدو

 % 1بندی با آزمون توکی در سطح آماری گروه میانگین±SE زمان)دقیقه( اسانس

 آقطی

 E 52/2±221/2 شاهد

122 499/2±592/29 D 

422 558/3±99/38 CD 
222 283/3±42/42 BC 
1282 292/2±25/52 AB 
1442 221/2±49/21 A 

 
کند و با گذشت غلظت و زمان، درصد مرگ و دهی تغییر پیدا میمقادیر درصد تلفات با توجه به مدت زمان اسانس

 میر نیز افزایش یافته است.
داشته و با توجه به  جاتسبزی مگس مینوزبر اساس این تحقیق، اسانس گیاه آقطی سمیت تنفسی شدیدی روی 

تواند ها میکش، استفاده از اسانسخطر بودن ترکیبات گیاهی برای انسان و محیط زیست نسبت به سموم متداول آفتکم
 ها و تولید اسانس از گیاهان دارویی باشد.کشنقطه عطفی در تاریخ حشره
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of the  L. essential oil on adult ebulus Sambucus, dwarf elderThe insecticidal effect of 

Blanchard (Dip.: Agromyzidae) under tivae Liriomyza sa getable leafminer,ve

greenhouse conditions 
 
 

Abstract 
     The vegetable leafminer, Liriomyza sativae Blanchard is one of the important pests 

of greenhouse cucumber in Iran. In recent years indiscriminate use of pesticides has 

increased the population of this pest in greenhouses. So in this study, the effect of 

plant essential oil of dwarf elder, Sambucus ebulus L. on the vegetable leafminer was 

studied. The essential oil of plant was extracted using Clevenger by distillation with 

water. All bioassay tests were conducted at 27± 2°C, 65± 5 RH and 16L:8D 

photoperiods. This research was performed with a Completely Randomized Design 

with 6 treatments (5 different concentrations of essential oils plus control). Each 

concentration included 3 replicates and each replicate consisted of 20 adult pests.  

Results showed that the essential oil had significant toxicity effect after 24 hours 

exposure on the adult insects. LC50 value of S. ebulus oil on the vegetable leafminer 

was calculated as 0.80 µl/L air and LT50 value based on the LC50 concentration was 

equivalent to 5.730 hours. Results showed that with increasing concentration and 

exposure time, mortality also increased. According to insecticidal effects of S. ebulus  

oil on the vegetable leafminer, application of this essential oil as a less dangerous 

insecticide or as precursor could be recommended to make new insecticidal to control 

greenhouse pests. 
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