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Abstract

چكیده

The carob moth, Ectomyelois ceratoniae is one of

 یکی از آفات مهمEctomyelois ceratoniae شبپره خرنوب

the main pests that attack storing crops. This

 این حشره آفتی پلیفاژ بوده که بر روی.محصوالت انباری میباشد

polyphagous species attacks several other stored
host crops such as pomegranate, almond and

 در این. بادام و پسته خسارت وارد میکند،محصوالتی مانند انار

pistachio. In this study, the fumigant efficacy of

 اثر سمیت اسانسهای درمنه و اکالیپتوس بر روی شبپره،تحقیق

Eucalyptus globulus and Artemisia cina essential

 پس از جمعآوری انارهای آلوده و پرورش.خرنوب بررسی شد

oils is tested on the Carob Moth E. ceratoniae.

، اثر اسانسها را روی این آفت در شرایط آزمایشگاهی،حشرات

After collecting infested pomegranate and rearing

 درصد و رژیم16±5  رطوبت نسبی، درجه سلسیوس25±2 دمای

°

insects in laboratory conditions of 27 ±2 C ,16:8 (l:
D) and 60 ±5% relative humidity, the efficacy of
oils was evaluated on the insects. Results show

 نتایج. ساعت مورد بررسی قرار گرفت8  و11 تاریکی/روشنایی
 برای تخمکشی اسانسهایLT50  وLC50 نشان میدهد که مقادیر

that the toxicity of essential oils on the eggs (LC

 سمیت تنفسی.درمنه و اکالیپتوس دارای اختالف معنیدار نبود

50,

values) was not significantly different.

 میکرولیتر بر لیتر هوا) نسبت به5/32( LC50 اسانس اکالیپتوس با

The fumigant toxicity of E. globulus (LC50 =

 میکرولیتر بر لیتر هوا) روی الرو12/35( LC50 اسانس درمنه با

5.92μl/l air) was greater than A. cina (LC50 =

 ) برای این دو اسانس به ترتیبLT50) بیشتر بود و زمان کشنده

LT

50

12.95 μl/l air). And lethal time values (LT50) were
(10.47 h) and (60.27 h), respectively. According to
this study it is possible to propose essential oil as
alternative pesticides in pest controlling programs

Keywords: A. cina Essential Oil, Carob Moth,

 میتوان، با توجه به نتایج این تحقیق. ساعت بود16 /24  و16/14
این اسانسها را به عنوان جایگزین سموم در برنامه کنترل این آفت
.برای بررسیهای بیشتر پیشنهاد کرد

، تخمکشی، اسانس درمنه، اسانس اکالیپتوس:واژههای كلیدی

E. globulus Essential Oil, Larvicide, Ovicidal.

. الروکشی،شبپره خرنوب

E-mail: shima.plantpathology@yahoo.com

 شیما آریننژاد:* نویسندۀ مسئول

91

مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی ،سال ششم ،شماره اول ،پیاپی بیست و یکم ،تابستان 6931

مقدمه
شبپره خرنوب Ectomyelois ceratoniae (Lep:
) ،Pyralidae) (Zeller, 1979یکی آفت مهم
اقتصادی و پلیفاژ در مرحله باغی و انباری میباشد.
حشرهكشهای گیاهی از جمله اسانسها جانشین
مناسبی برای آفتكشهای شیمیایی میباشند كه
حشرات به آنها مقاوم شدهاند .اسانسها دارای طیف
اثر وسیع بوده و علیه آفات مختلفی بهكار میروند
( .)Isman, 2000یکی از منابع بالقوه برای تولید آفت
كشهای جدید ،تركیبات تولیدشده به وسیله گیاهان
میباشند .اسانسهای گیاهان معموالً در طبیعت زودتر
تجزیه میشوند ،بنابراین برای انسان و سایر
پستانداران سمیت كمتر و اثرهای مخرب كمتری در
محیط زیست بر جای میگذارند ( ;Isman, 2000
 .)Isman, 2006; Park et al., 2003استفاده از
اسانس اكالیپتوس  Eucalyptus camaldulensisو
 E. rudisعلیه حشرات كامل شبپره خرنوب را
 (2010) Haouel et al.بررسی كردند .استفاده از
تركیبات گیاهی بهعنوان یک تركیب تدخینی علیه
شبپرههای خانواده  Pyralidaeدر بسیاری مقاالت به
صورت عصاره ،اسانس یا تركیبات اسانس مورد بررسی
قرار گرفته است .بنابراین در پژوهش حاضر اثر سمیت
Eucalyptus globulus
اسانس اكالیپتوس
Artemisia cina
) (Myrtaceaeو درمنه
) (Asteralesكه جزء گیاهانی است كه به راحتی قابل
دسترس میباشند ،روی مرحله تخم و الرو شبپره
خرنوب در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
جمعآوری گیاه و استخراج اسانس

در فصل گلدهی قسمتهای هوایی (برگها و ساقهها)
گیاه درمنه و اكالیپتوس از محوطه مؤسسه آموزش عالی
جهاد دانشگاهی كاشمر جمعآوری گردید 022 .گرم از
هر نمونه گیاهی در نیم لیتر آب داخل بالون دستگاه

كلونجر ریخته شد و بعد از سه ساعت به كمک تقطیر
آبی اسانس استخراج و در ظرفهای تیره ،كه اطراف آن
به وسیله فویل پوشیده ،داخل یخچال در دمای  4درجه
سلسیوس تا زمان انجام آزمایش نگهداری شد ( Sahhaf
.)& Moharramipoor, 2007
پرورش حشرات

شبپره خرنوب بر روی جیره مصنوعی ( 922گرم
سبوس گندم 3 ،گرم مخمر 02 ،گرم شکر 6 ،گرم
اكسیتتراسایکلین 692 ،میلیلیتر گلیسرین60 2 ،
میلیلیتر آب مقطر) (بر اساس تحقیقات Mediouni
;.& Dhouibi, 2007; Haouel et al., 2010
 )Mediouni et al., 2013در ظروف پالستیکی با
ابعاد ( 69 × 03 × 60سانتی متر) در شرایط نوری
( ، )L: D 61:0دمای ( )00±6 0Cو رطوبت نسبی
( )%13±3در انکوباتور پرورش داده شد ( Mediouni
.)et al., 2013
آزمایشات زیستسنجی

ارزیابی سمیت بر روی دو مرحله تخم و الروهای 06
روزه شبپره خرنوب صورت گرفت .برای مرحله تخم از
هر اسانس چهار غلظت (،13/94 ،94/11 ،61/4
 690/10میکرولیتر بر لیتر هوا) و شاهد در چهار تکرار در
هر تکرار ده عدد تخم هم سن و مرحله الروی نیز از هر
اسانس چهار غلظت (624/9 ،13/1 ،94/0 ،61/4
میکرولیتر بر لیتر هوا) و شاهد در چهار تکرار و در هر
تکرار ده عدد الرو مورد بررسی قرار گرفت .اسانسها را
با استفاده از سمپلر برداشته و روی كاغذ صافی دایره
شکل با قطر دو سانتیمتر چسبیده به درب ظروف (برای
مرحله تخم با حجم  31/13سانتیمتر مکعب و برای
مرحله الروی به حجم  663سانتیمترمکعب) ریخته و
همزمان تمام دربهای ظروف بسته شد .به منظور
جلوگیری از خروج اسانس درب ظروف توسط پارافیلم
بسته شد (.)Mediouni et al., 2013
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تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزارهای
) (2010و ) Polo-Pc (2002انجام شد.

Excel

نتایج
سمیت اسانسها روی تخم

با توجه به نتایج ،جدول  ،6میزان  LC 50هر دو
اسانس با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند .زمان سپری
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شده از تأثیر اسانس اكالیپتوس برای كشتن نیمی از
جمعیت تخم نسبت به اسانس درمنه (مقدار ،)LT50
حدود  6/1برابر كمتر است و اسانس اكالیپتوس در
زمان كمتری برای تخم سمیت ایجاد میكند
(جدول .)0خطوط دوز -پاسخ اسانسهای درمنه و
اكالیپتوس از لحاظ  LC 50و همپوشانی اختالف
معنیدار نداشته و اسانس درمنه دارای كیفیت باالتری
نسبت به اسانس اكالیپتوس میباشد(نمودار .)6

نمودار  .1نمودار خط رگرسیون غلظت و پروبیت مرگ و میر تخم شبپره خرنوب
جدول  .1برآورد غلظت كشنده  32درصد ،محدوده اطمینان  33درصد و پارامترهای خطوط دوز -پاسخ تخم شبپره خرنوب به
اسانسهای اكالیپتوس و درمنه در روز دهم

اسانس

تعداد تخم مورد آزمون

X2 ( df)a

Slope ±SEb

درمنه

022

(6/63)0

6/021 ±2/40

اكالیپتوس

022

(2/09 )0

6/31±2/41

LC 50(CL%95)c
μl/l air

90/10
()61/4-32/3
31/30
()93/1-33/1

d

سمیت نسبی

2/31
()2/04-6/23

 :aكای اسکوار (درجه آزادی)( مقدار  χ2در سطح  %3از مقدار  χ2جدول كمتر است) :b ،شیب ±خطای استاندارد :c ،غلظت كشنده  32درصد و حدود اطمینان 33
درصد آن به میکرولیتر بر لیتر هوا :d ،سمیت نسبی ( )Relative Potencyمقدار  LC50درمنه تقسیم بر  LC50اكالیپتوس و محدوده اطمینان .%33

جدول  .2مقادیر  LT 50محاسبه شده برای سمیت تنفسی اسانس اكالیپتوس و درمنه روی عدم تفریخ تخم شبپره خرنوب در غلظت
 61/99میکرولیتر بر لیتر هوا از روز یک تا دهم
اسانس
درمنه
اكالیپتوس

تعداد الرو مورد آزمون
602
602

X2 ( df)a

Slope ±SEb

LT 50(CL%95)ch

(0/30 )0
(9/69 )0

6/60±2/60
2/30±2/61

( 60/33 )3/23-02/09
(1/0)3/30-66/00

d

سمیت نسبی
(6/1)6/23-0/31

 :aكای اسکوار (درجه آزادی) ( مقدار  χ2در سطح  %3از مقدار  χ2جدول كمتر است) :b ،شیب ±خطای استاندارد :c ،زمان كشنده  32درصد و حدود اطمینان  33درصد
آن به ساعت :d ،سمیت نسبی ( )Relative Potencyمقدار  LT50درمنه تقسیم بر  LT50اكالیپتوس و محدوده اطمینان .%33
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به اسانس درمنه سمیتر است و به مقدار  3/11برابر
زودتر از اسانس درمنه اثر میكند .با توجه به مقادیر
LT50محاسبه شده در جدول  4برای هر دو اسانس
میتوان گفت كه با یکدیگر اختالف معنیدار دارند .به
بیان دیگر زمان سپری شده از تأثیر اسانس اكالیپتوس
برای كشتن نیمی از جمعیت الرو نسبت به اسانس درمنه
حدود  3/13برابر كمتر بود .تلفات الروها روند افزایشی
یکنواختی داشته است ،با افزایش غلظت اسانس و مدت
زمان قرار گرفتن الروها در معرض اسانس ،درصد
مرگومیر نیز افزایش یافت ،خطوط موازی و یکی
نیستند و این وضعیت میتواند بدین معنا باشد كه دو
اسانس به كار رفته علیه الرو شبپره خرنوب به لحاظ
كیفی و كمی با هم متفاوت هستند (نمودار .)4

میزان  LC 50به منظور عدم تفریخ تخم شبپره
خرنوب برای اسانس درمنه و اكالیپتوس به ترتیب
 90/10و  13/30میکرولیتر بر لیتر هوا و مقدار LT50
محاسبه شده برای بررسی دوام اسانس درمنه و
اكالیپتوس روی تخم شبپره خرنوب در اسانس درمنه و
اكالیپتوس به ترتیب 60/33 ،و  1/0ساعت بهدست آمد.
سمیت اسانسها روی الرو

نتایج بهدست آمده با توجه به جدول  9نشان داد كه
اثر هر دو اسانس روی الرو با یکدیگر اختالف
معنیدار دارند .اثر الروكشی اسانس اكالیپتوس به
مراتب بیشتر از اسانس درمنه است ،اسانس اكالیپتوس
به مقدار  2/43برابر برای الرو شبپره خرنوب نسبت

نمودار  .2خط رگرسیون غلظت و پروبیت مرگ و میر الرو شبپره خرنوب
جدول  .3مقادیر  LC 50محاسبه شده و محدوده اطمینان  33درصد و پارامترهای خطوط دوز -پاسخ الرو شبپره خرنوب به اسانسهای
اكالیپتوس و درمنه
اسانس
اكالیپتوس
درمنه

تعداد الرو مورد آزمون
022
022

X2 ( df)a

Slope ±SEb

LC 50(CL%95)c μl/l air

( 6/04)0
( 2/33)0

9/06±2/4
6/00±2/13

(3/30 )4/31-1/16
(60/33)3/03-63/19

d

سمیت نسبی
(2/43 )2/01-2/13

 :aكای اسکوار (درجه آزادی)( مقدار  χ2در سطح  %3از مقدار  χ2جدول كمتر است) :b ،شیب  ±خطای استاندارد :c ،غلظت كشنده  32درصد و حدود اطمینان 33
درصد آن به میکرولیتر بر لیتر هوا  :d ،سمیت نسبی ( )Relative Potencyمقدار  LC50اكالیپتوس تقسیم بر  LC50درمنه و محدوده اطمینان .%33

جدول  .4مقادیر  LT 50محاسبه شده برای سمیت تنفسی مرگ و میر الرو شبپره خرنوب با غلظت  624/9میکرولیتر بر لیتر هوا تا
زمان  10ساعت بعد از تیمار با اسانس اكالیپتوس و درمنه
اسانس
اكالیپتوس
درمنه

تعداد حشره مورد آزمون
6442
6442

X2 ( df)a

Slope ±SEb

LT 50(CL%95)c h

(10/06 )4
(2/41 )4

9/260±2/92
6/01±2/09

(62/41 )4/23 -06/11
(12/00 )03/10 -023/14

d

سمیت نسبی
(3/11 )0/63 – NC

 :aكای اسکوار (درجه آزادی) (مقدار  χ2در سطح  %3از مقدار  χ2جدول كمتر است) :b ،شیب ±خطای استاندارد :c ،زمان كشنده  32درصد و حدود اطمینان  33درصد
آن به ساعت LT50 :d ،اكالیپتوس تقسیم بر  LT50درمنه :)NC( ،برآورد نشد.
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 میکرولیتر برLC50= 3/30 ،E. globulus اكالیپتوس
 ساعت و مقادیر بهدست آمدهLT50= 62/41 لیتر هوا و
،A. cina  برای الرو كشی اسانس درمنهLT50  وLC50
LT50= 12/00  میکرولیتر بر لیتر هوا وLC50= 60/33
 این دو اسانس نسبت بهLC50 ساعت بهدست آمد كه
Mediouni گونههای گیاهی بهكار برده شده در تحقیق
 این تحقیق نشان،( روی الرو كمتر بود2013) et al.
داد كه اسانسهای گیاهان مورد آزمایش دارای سمیت
،قابل توجهی روی تخم و الرو شبپره خرنوب میباشند
بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق میتوان بررسیهای
بیشتری روی تركیبات این دو گونه گیاه برای كنترل این
.آفت در باغات و انبار انجام گیرد

بحث و نتیجهگیری
( كه سمیت تنفسی2013) Mediouni et al.
 وEucalyptus camaldulensis اسانسهای
 را روی حشرات كامل وEucalyptus leucoxylon
 بررسیE. ceratoniae الرو سن آخر شبپره خرنوب
E. camaldulensis  در همه موارد اسانس،كردند
LC50  میزان. بودE. leucoxylon مؤثرتر از اسانس
(2013) Mediouni et al. محاسبهشده در تحقیق
برای الروهای شبپره خرنوب در اسانس
 و94/20 E. leucoxylon  وE. camaldulensis
 مقادیر بهدست آمده. میکرولیتر بر لیتر هوا بود91/01
 در این بررسی برای الرو كشی اسانسLT50  وLC50
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