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 كيدهچ
-خطر و مؤثرتر از حشرههای کمور دستیابی جایگزینبه منظگیاهی امروزه تحقیقات وسیعی روی ترکیبات 

های شیمیایی برای کنترل آفات انجام شده است. در این تحقیق، به منظور بررسی میزان تاثیر کش
اثر  ،Tribolium confusum،شپشه آردو  Sitophilus oryzae ،های گیاهی در کنترل شپشه برنجاسانس

روی  .Dracocephalum moldavica Lبادرشبو و .Carum copticum L زنیان اناسانس گیاه
با استفاده از دستگاه کلونجر به  مذکور انت مذکور مورد بررسی قرار گرفت. اسانس گیاهاحشرات کامل آف

 6 با تصادفی کامالً طرح قالب در تحقیق آزمایشات زیست سنجی اینروش تقطیر با آب استخراج شد. 
سلسیوس، رطوبت نسبی  یدرجه 22±2در دمای ، (شاهد همراه به اسانس زا مختلف غلظت 5) تیمار

تکرار و هر  3گرفت. هر تیمار در  انجامساعت تاریکی  11ساعت روشنایی و  11درصد با دوره نوری  5±65
 شیبا افزا رومیگمر کهنشان داد  هاداده انسیوار هیحاصل از تجز جینتا. ی بالغ بودحشره 21تکرار شامل 

 تیدرصد از جمع 51بردن  نیمنظور از بنشان داد غلظت کشنده به تیپروب هیتجز .ابدییم شیغلظت افزا
(50LC )و  33/1و  11/12 بیبه ترتزنیان  و بادرشبو اهیگ هایاسانس یساعت برا 21بعد از  شپشه آرد

که اسانس  دهدینشان م جی. نتابودهوا  تریل بر تریلکرویم 13/21و  33/512 بیشپشه برنج به ترت یبرا
 ی. با توجه به کشندگدارند یت انباراحشرات بالغ آف ریوممرگ یرو یداریموردمطالعه اثر معن اهانیگ

 ییایمیعنوان مواد شبه توانیرا م ییدارو اهانیگ نینشان داد که اسانس ا شیآزما نیها ااسانس یباال
  برد. به کار یآفات انبار تیریدر مد ینیصورت تدخمحافظ و به

 سمیت تدخینی، Sitophilus oryzae، Tribolium confusum، زنیان، بادرشبوواژگان کلیدی: 
 
 مقدمه  -1

گذاری شد و در اوایل بیشترین تاکید بر روی پایه 1333ی پس از برداشت در سال کنترل آفات انباری با تکنولوژ
موضوع،  چهاربرنامه پس از برداشت گسترش یافت و  1333اشت غالت انباری بود. در سال کاهش خسارت پس از برد

 (. 2) ها را شامل گردیدها و مدیریت آلودگیهای پس از برداشت، کنترل آفات و بیماریکیفیت محصول، سیستم
مشکالتی چون بروز مقاومت،  شود که معموالًامروزه برای کنترل آفات انباری از سموم شیمیایی تدخینی استفاده می

رسد وری به نظر میباقیمانده سم در محصول غذایی، اثرات سوء زیست محیطی فراوان و غیره را به همراه دارد، پس ضر
                                                 

 ، دانشگاه شاهدشناسی کشاورزیی ارشد حشرهکارشناس یدانشجو -1
 ، دانشگاه یاسوجی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزیآموختهدانش -2
 ، دانشکده علوم محیطی، دانشگاه نیوکاسل انگلستانشناسی کشاورزیحشره استاد -3
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های مناسب برای سموم بدنبال استفاده از جایگزین. (15، 12خطری جایگزین سموم شیمیایی گردد )که ترکیبات کم
به گیاهان و بخصوص ترکیبات آنها افزایش یافته است. اعتقاد بر این است که  توجه یاهی،گ شیمیایی در کنترل آفات

هایی از قبیل سمیت کم روی پستانداران، تجزیه سریع و در دسترس بودن بصورت ترکیبات طبیعی با منشأ گیاهی، مزیت
باشند. در این تر میی از نظر محیطی ایمنهای شیمیایکشدر مقایسه با آفت اهکشاین قبیل آفت. (13)محلی را دارند 

 (.11، 3) گونه از گیاهان گزارش شده است 1511کشی بیش از راستا خاصیت حشره
دارای خاصیت تدخینی روی ها آنهای گیاهی اشاره کرد که مواد مؤثره موجود در توان به اسانسدر این میان می

کشی، ضد ات ثانویه گیاهی هستند که دارای خواص دور کنندگی، حشرهها ترکیباسانس .(3باشند )حشرات آفت می
های گیاهی برای بررسی اثرات سمی آنها تعداد زیادی از اسانس. (11ای و غیره بوده و قابلیت کاربرد زیادی دارند )تغذیه

 (.6روی آفات انباری آزمایش شده است )
 در انباری آفات تریناز مهم یکی عنوان به Tribolium confusum Duval (Col.: Tenebrionidae) ،آرد شپشه 
شپشه  (.1)شود می دیده فراوانی به دنیا نقاط اغلب ودر بوده زیجاهمه آفت این ،است گرمسیرینیمه و گرمسیری مناطق

د بلکه به تمام غالت به آر تنهاهنجازی که ی است همهاحشره  Sitophilus oryzae L. (Col.: Curculinidae)،برنج
درصد محصول را از  25روی غالت بسیار شدید است و در برخی کشورها تا  کند. میزان خسارت آنیمانباری نیز حمله 

 (.1برد )یمبین 
 

 هامواد و روش -2
 بود. شپشه برنج از یک S. oryzae ،و شپشه برنج T. confusum، شپشه آرد ،در این مطالعه استفاده موردحشرات 

گرم  511شناسایی دقیق گونه آن نسبت به پرورش آن اقدام گردید. جهت پرورش آن مقدار  شده و پس ازیهتهانبار برنج 
جفت حشره کامل برای تخمگذاری به این ظروف  151ی ریخته شده و تعداد گشاددهانبرنج درون ظرف پالستیکی 

، رطوبت نسبی C2±22˚ساخت شرکت ژال طب( در دمای  JG- 300 لاز دستگاه ژرمیناتور )مد حاوی برنج اضافه گردید.
 ها استفاده شدند.یشآزماروزه برای پرورش آفت استفاده گردید، حشرات بالغ یک منظوربه درصد و در تاریکی 5±65

 3×15×21 ابعاد به شفاف پالستیکی ظروف در( 11:1) مخمر و سفید آرد مخلوط غذایی جیره شپشه آرد از روی
. شد داده پرورش و در تاریکی درصد 65±5 نسبی رطوبت لسیوس،سC2±22˚دمای  با ژرمیناتور دستگاه در مترسانتی

 به اولیه جمعیت عنوان به کامل حشره تعدادی آن پس از و شد پر غذایی ماده با ظروف حجم از سومیک این آفت برای
 و روز11 تا هفته یک گذشت از پس. گردید ایجاد تهویه برای زیری هایسوراخ ظروف تمامی درب روی. شد منتقل ظروف

 زمان تا تخم حاوی ظروف. منتقل گردید تازه، غذایی مواد حاوی دیگر ظروف به کامل حشرات گذاری،تخم از اطمینان
 هاسنجی زیست برای روزه دو تا یک حشرات کامل، از حشرات خروج از پس. گرفت در ژرمیناتور قرار کامل حشرات خروج

 شد. استفاده
، گیاهان زنیان و بادرشبو خرد شدهخشک شده و گرم گیاه  111گیری، استخراج اسانس در هر نوبت اسانسبرای 

گیری گیری شد. زمان اسانسلیتر آب مقطر، با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب اسانسمیلی 611همراه با 
تا زمان استفاده در ظروف گیری شده و سدیم آبآوری شده با کمک سولفاتهای جمعنسساعت بود. اسا 2ی هر نمونه برا

نگهداری  لسیوسسدرجه  1لیتر با روپوش آلومینیومی در داخل یخچال در شرایط دمایی میلی 5ای به حجم شیشه
 گردید.

تکرار  3(، با 6نظر بر اساس روش کیتا و همکاران )های مورد، غلظتLC)50( درصد 51برای محاسبه غلظت کشنده 
حشره بالغ و  21میلی لیتری که هر کدام حاوی  315ای های صافی ریخته شد و درون درپوش ظروف شیشهروی کاغذ

ارافیلم( محکم شد. های مخصوص )پقرار گرفت. درپوش ظروف از اطراف با نوار ،بود برای هر آفتهمراه با ماده غذایی 
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درصد محاسبه شد. برای  51غلظت کشنده  SPSS 19افزار ساعت شمارش گردید و با استفاده از نرم 21تلفات بعد از 
درصد  33درصد با اطمینان  1های مختلف اسانس از آزمون توکی در سطح آماری مقایسه میانگین میزان تاثیر غلظت

 استفاده شد.
 

 یج و بحثانت -3
 مطالعه موردها های گیاهی نشان داد که بین اسانسهای حاصل از اثر سمیت تنفسی اسانستجزیه واریانس داده

رد ی گیاهی موهااسانسکه  دادنشان  وضوح بهدرصد وجود دارد. نتایج این آزمایش  5داری در سطح یمعناختالف 
همچنین نتایج حاکی از آن است که با افزایش  ند.سته دارا ذکرشدهآفات انباری  روی باالییآزمایش اثرات کشندگی 

گوناگونی زیادی برای  کشیقدرت حشره ازلحاظبکار رفته  یهااسانس یابد.افزایش مینیز یر وممرگدرصد  اسانس، غلظت
 .T، شپشه آردبرای آفت  هااسانسسنجی یستز. با توجه به جدول نتایج تجزیه پروبیت ودندباین دو آفت داشته و متفاوت 

confusum 11/12و  33/1یب به ترت ذکرشدهدرصدی آفات  51برای کنترل  بادرشبوو زنیان های کشنده اسانس غلظت 
 35و محدوده اطمینان  50LCقرار دادن میزان  این نتایج با مبنا بر اساس ،(1جدول یتر بر لیتر هوا محاسبه گردید )لیکروم

گیاه  داری باالتر از اسانسیمعن طوربه زنیانبه اسانس  شپشه آرددرصدی مشاهده گردید حساسیت حشرات کامل 
 31، جهت کنترل آمدهدستبه 50LCو مقایسه آن با میزان  این اسانس 90LCهمچنین با برآورد میزان  .است بادرشبو

ی هااسانس درصدی 51یر وممرگدر قبال  زنیانبرابری  13/1 و بادرشبوبرابری  33/6آفت به غلظتی  درصدی جمعیت
 است. زنیانت به اسانس احساسیت باالی این آف دهندهنشاندر حجم یک لیتر نیازمندیم که  شده استفاده
 
 شپشه آرد، روی حشرات بالغ moldavica .D بادرشبو و C. copticum زنیان برآورد شده اسانس  90LC و  20LC ،50LCمقادیر  (1) جدول

T. confusum ، ساعت 21در مدت 
اسانس 
 LC20 (μl/L air) LC50 (μl/L air) LC90 (μl/L air)  Slope±SE df تعداد نمونه گیاهی

Chi 

square 

(χ2) 

P-Value 

 (66/2-51/2) (53/1-13/2) (66/1-12/1) 53/1 13/1 3 33/1±12/1 32/3 33/1 23/1 311 زنیان

 (61/33-31/623) (32/31-13/53) (21/6-11/25) 22/1 25/1 3 23/2±53/1 22/153 11/12 62/12 311 بادرشبو
 باشند.درصد پایین و باال می 33اعداد داخل پرانتز بیانگر حدود اطمینان  *

 
 زنیانو  بادرشبوهای سمیت تنفسی اسانسن یهمچنکه نشان داد  S.oryzae ،روی شپشه برنجنتایج این تحقیق 

میزان  زنیانکه برای . بطوریستار بوده و بسیار متفاوت متغیبسته به غلظت اسانس  روی حشرات کامل شپشه برنج
50LC  90و میزان  13/21برای حشره کاملLC  50اما مقادیر  .دیدلیتر هوا محاسبه گر یتر برلیکروم 13/65مقدارLC  و
90LC بنابراین از روی  بدست آمد.یتر بر لیتر هوا لیکروم 23/315 و 33/512 به ترتیب بادرشبوشده برای اسانس یفتعر

 زنیانکامل شپشه برنج برای  حشراتحساسیت  90LCو  50LCتوان گفت در هر دو سطح درصد می 35حدود اطمینان 
ی در میزان اسانس جزئیش افزانشان داده  آمدهدستبهخط یبش مقایسه .بود بادرشبوتر از اسانس داری باالیمعن طوربه

و  51همچنین با مقایسه میزان کشندگی .(2جدول ) دهداز خود نشان می زنیانباالتری را نسبت به اسانس  العملعکس
 بادرشبوو  زنیانهای ترتیب برای اسانسهب درصد 31که مقادیر کشندگی  دهد، نشان میدرصدی برای هردو اسانس 31
بسیار باالتر  بادرشبواسانس  در برابر زنیانبه اسانس  العملعکسدهد یده که نشان میبرابر گرد 62/2و  11/1یب ترتبه

 .است بوده
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 شپشه برنج، روی حشرات بالغ moldavica .D بادرشبو و C. copticum زنیان برآورد شده اسانس  90LC و  20LC ،50LCمقادیر  (2) جدول
S.oryzae ، ساعت 21در مدت 

اسانس 
 گیاهی

تعداد 
 نمونه 

LC20 (μl/L air) LC50 (μl/L air) LC90 (μl/L air) Slope±SE df 

Chi 

square 

(χ2) 

P-Value 

 311 زنیان
51 /12 13/21 13/65 

62/1±361/2 3 11/1 62/1 
 (32/15-13/2)  (11/23-15/21)  (31/152-12/16) 

 61/1 12/2 3 26/6±16/1 23/315 33/512 363/ 15 311 بادرشبو
 (12/116-16/225) (25/516-21/153) (13/1213-25/632) 

 باشند.درصد پایین و باال می 33اعداد داخل پرانتز بیانگر حدود اطمینان  * 
 

دوستی قادر به نفوذ سریع در کوتیکول علت دارا بودن خاصیت چربی ه بهها دارای ترکیبات فراری هستند کاسانس
گزارشات مختلف نشان دادند که (. 3) توانند در عملکرد و فیزیولوژی آنها دخالت داشته باشندباشند و میحشرات می

 (. 5شوند )ر حشرات میباعث مرگ و میر د (AChE)ی ممانعت از عملکرد آنزیم استیل کولین استراز ها به وسیلهاسانس

و شپشه آرد دارای اثرات تدخینی روی حشرات کامل  موردمطالعههای دو گیاه نتایج این مطالعه نشان داد که اسانس
متفاوت بوده و  استفاده موردی گیاهی و غلظت اسانس ها برحسب گونهکشی این اسانسشپشه برنج بوده خواص حشره

 یابد.اسانس افزایش می یر با افزایش غلظتوممرگمیزان 
 Tribolium،آرد قرمز شپشه برعلیه C. copticum زنیان، کشی، فعالیت حشرهبر اساس تحقیقات محققان

castaneum (Herbst) و شپشه برنج، S. oryzae ( نتایج تحقیق حاضر با تحقیق فعلی به دلیل خاصیت 11اثبات شد .)
کشی بادرشبو تاکنون روی شپشه خاصیت حشرهگونه تحقیقی در مورد  هیچ خوانی دارد.کشی اسانس گیاه زنیان همحشره

های مورد نظر روی حشرات بالغ اسانس نتایج حاصل از این تحقیق مبنی بر اثر تدخینی برنج در ایران انجام نشده است.
خطر بودن این ترکیبات کمداشتن خاصیت تدخینی و کشندگی و  توان به علتنشان داد که می ردو شپشه آ شپشه برنج

 کش،ها نسبت به سموم متداول آفتطبیعی برای انسان و یا سایر پستانداران و همچنین دوام کم آن در طبیعت و انبار
 توانند برای تهیه ترکیبات جدید، جهت کنترل آفات انباری مورد استفاده قرار گیرند.می
 
  نابعم -4
ها. یکروارگانیسممها و : بیواکولوژی حشرات، کنههاآنآور انباری و مدیریت کنترل یانز. آفات و عوامل 1336باقری زنوز، ا.  .1

 صفحه. 151انتشارات دانشگاه تهران، 
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Abstract 
Todays, the extensive research have been done on plant compounds in order to 

achieve a safe and effective alternative to chemical insecticides to control pests. In 

this study, effectiveness of essential oils in the control of adult insects of rice weevil, 

Sitophilus oryzae and flour beetle, Tribolium confusum, were evaluated by essential 

oils of Ajwain, Carum copticum and Dragonhead, Dracocephalum moldavica L. 

Essential oils of the plants were extracted by hydro distillation using Clevenger type 

apparatus. All bioassay experiments were performed with Completely Randomized 

Design with 6 treatments (5 different concentrations of oils plus control) at 27± 2°C, 

65±5 RH and in dark condition. Each concentration included 3 replicates and each 

replicate consisted of 20 adults. Analysis of variance showed that mortality increased 

with increasing concentration. Probit analysis showed that the lethal concentration to 

kill 50% of the population (LC50) after 24 hours for essential oils of dragonhead and 

ajowin on the flour beetle were 42.14 and 1.83 µl/L air, respectively and for rice 

weevil, 502.93 and 24.03 µl/L air, respectively. Results of study showed that essential 

oils had a significant effect on adults mortality of stored product pests. Due to the 

high mortality of essential oils in this experiment, it can be concluded that oil of these 

medicinal plants can be considered as proctant chemical materials and be applied as 

fumigation in pest management of stored products. 
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