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 بررسي امكان كنترل شته معمولي گندم با استفاده از عصاره 
 ساقه و برگ گياه خرزهره 

 
 4حسن نورافكن ،3حبيب اله خدابنده، 2، شهرام شاهرخي*1محمد باباوليلو 

 ، ايرانشناسي كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانهدانشجوي كارشناسي ارشد گروه حشره -1
 رانيتهران، ا ،يكشاورز جيآموزش و ترو ،قاتيسازمان تحق كشور، پزشكيعضو هيات علمي موسسه تحقيقات گياه -2

 ، ايرانشناسي كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانهعضو هيات علمي گروه حشره -3
 ، ايرانعضو هيات علمي گروه باغباني دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانه -4

babavalilomohammad@yahoo.com  
 
 
 

  چكيده
 Schizaphis graminum(شته معمولي گندم روي  خرزهرهكشي عصاره برگ و ساقه گياه در اين تحقيق خاصيت حشره

Rondani ( درصد و دوره نوري  60±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25±1مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش در دماي
محاسبه غلظت كشنده  . بعد از استخراج عصاره به روش خيساندن، برايشدساعت تاريكي انجام  8ساعت روشنايي و  16
درصد با انجام آزمايشات مقدماتي انتخاب گرديد و براي  80تا  20هاي ايجاد كننده مرگ و مير درصد عصاره، غلظت 50

عدد حشره كامل بي بال شته روي كاغذ صافي قرار داده شد و  10سنجي، در درون هر پتري، تعداد  انجام آزمايش زيست
)، پس از 50LCدرصد ( 50ها بسته شد. غلظت كشنده تكرار اسپري شده و درب پتري هاي مورد آزمايش در پنجغلظت

 هرهبرگ و ساقه خرزتوان از عصاره ساعت با استفاده از برنامه پروبيت محاسبه شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه مي 12
ب ترتيليتر عصاره برگ و ساقه اين گياه بهليتر در ميلي 12بطوري كه غلظت  ،براي كنترل شته معمولي گندم استفاده كرد

دست آمده، غلظت همچنين بر اساس نتايج بهدرصد اثر كشندگي روي جمعيت شته معمولي گندم نشان داد.  90و  82
ليتر در ليتر ميلي 44/2 و 27/3ترتيب به معمولي گندم شتهروي  گياه خرزهره برگ و ساقهدرصد عصاره  50كشنده 

داري باهم نداشتند. در مجموع نتايج نشان داد كه عصاره هر دو اندام گياهي برگ و ساقه فاوت معنيت دست آمد كهبه
 باشد.خرزهره براي كنترل شته معمولي گندم قابل استفاده مي

 
 زيست سنجي، عصاره، خرزهره، شته معمولي گندمكليدي:  واژگان

 
 
  مقدمه -1

محصوالت، در سراسر جهان مطرح هستند، كه به دليل مقاوم شدن، تاكنون از ها به عنوان آفات مهم در بين حشرات، شته
شته معمولي گندم به عنوان يكي از  .(Abramson et al., 2006)ها استفاده شده است هاي كنترلي شديدي عليه آناستراتژي

ها در مزارع گندم از براي كنترل شته مناطق شمالي و مركزي انتشار دارد. كشاورزان ويژهبهآفات مهم در تمام نواحي ايران، 
بار اين گروه از مواد شيميايي بر انسان و محيط زيست بر كسي پوشيده نيست كنند كه اثر زيانهاي شيميايي استفاده ميكشآفت

 سارتها عالوه بر خ. شتهشودمي). تغذيه شته از گياه باعث ضعف ميزبان، پيچش شاخ و برگ و كاهش محصول 1340(فرحبخش، 
ها شته (Sato et al., 1998).زنندزاي گياهي به محصوالت خسارت ميهاي بيماريمستقيم، با ترشح عسلك و انتقال ويروس

قاوم هاي مختلف مكشتوانند نسبت به آفتشكلي ميزايي و چندحشراتي هستند كه به دليل توليد مثل باال، بكرزايي، زنده
باشد. اين شته پلي فاژ بوده زا ميهاي خسارتترين شتهشته معمولي گندم يكي از مهم  (Sadlo and Szpyrka, 2002).شوند
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 توان بههاي اين شته ميتواند طغيان كند. از ميزبانرود كه در صورت شرايط مناسب ميگندم به شمار مي 2و يكي از آفات درجه 
 ).1381گندم و جو اشاره كرد (بهداد، 

ي ها را روخير اثر آناگياهان روي آفات مختلف به اثبات رسيده است. مطالعات و اسانس  عصارهكشي و دور كنندگي اثر حشره
سيني حها در كنترل آفات در گلخانه و مزرعه گزارش شده است خواجهها و اسانسآفات ثابت كرده است. پتانسيل قابل مالحظه عصاره

هاي طبيعي توليد شده توسط گياهان هستند. اين تركيبات اي از زيرساختتركيبات پيچيده هاي گياهي،عصاره ).1392و همكاران، 
 كنند، مفيد هستند. ها تغذيه ميها و شاخهها، برگها، ميوهدر دفع يا از بين بردن آفاتي كه روي گل

 اي در كاهش تراكم جمعيته ويژهحمايت از دشمنان طبيعي حشرات جايگا كنترل بيولوژيك،در راستاي افزايش كارآيي عوامل 
هاي كشها با حشرههاي گياهي و جايگزين شدن آنكشخير استفاده از حشرهاهاي هاي زراعي دارد. در سالآفات در اكوسيستم

 Isik( ، زيرا ماندگاري كمتري در محيط داشته و سميت كمي براي پستانداران دارندشودميشيميايي براي مديريت آفات پيشنهاد 
and Gorur, 2009 .(برند و از اين طريق باعث مي ها را از بينها دشمنان طبيعي آفاتي مانند شتهكشعالوه بر اين، بيشتر حشره

هاي طبيعي به عنوان روش جايگزين براي كنترل آفات در حال گسترش شوند. بنابراين استفاده از عصارهافزايش جمعيت آفات مي
ند. كنند موثر هستها تغذيه ميها و شاخهها، برگها، ميوههاي برخي گياهان در كنترل آفاتي كه از گلعصارهكه باشد. ثابت شده مي

هاي گياهي از ها) عليه آفات انباري و بيماريهاي تماسي يا تدخيني (فوميگانتكشهاي گياهي به عنوان حشرهعصاره استفاده از
هاي گياهي نيز مورد عالقه قرار گرفته است كشي عصارهنماتدكشي و علف اثرحتي  همچنينباشند. موضوعات كشف شده قديم مي

 ). 1384(حسن زاده، 
هاي شيميايي بر دشمنان طبيعي آفات محصوالت كشاورزي، محيط زيست و حشره كش توجه به اثرات مضر باقي ماندهبا 

اسبي توانند جايگزين بسيار منه معمولي گندم موثر باشند، ميها در كنترل شتعصارهدر صورتي كه رسد، سالمتي انسان به نظر مي
براي سموم شيميايي گردند، زيرا عالوه بر ماندگاري كم در محيط زيست، سميت بسيار كمتري براي پستانداران دارند. استفاده از 

ات تحقيقات براي دسترسي به تركيب كند. بنابر اين، انجامهاي گياهي به ميزان زيادي از آلودگي محيط زيست جلوگيري ميعصاره
 برگ و ساقه لذا اين تحقيق با هدف بررسي اثر عصارهخطر جهت كنترل آفات از جمله شته معمولي گندم اجتناب ناپذير است. كم

 معمولي گندم انجام شد.  گياه خرزهره در كنترل شته
 

 هاي تحقيقمواد و روش -2
 آوري گياهان مورد بررسيجمع -2-1

تهران جمع آوري گرديد و صحت گياه شناختي  19گياه خرزهره از فضاي سبز منطقه  1393اوايل خرداد ماه تا اواخر تير ماه از 
ايه، ي تأييد شد. در شرايط سگياه مورد مطالعه در دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانه توسط متخصصين گياه شناس

 و با استفاده از مخلوط كن پودر شد.شده هوا خشك  ا از هم در دماي معمول آزمايشگاههاي گياه به صورت جدبرگ ساقه و
 

 تهيه عصاره  -2-2
گرم از پودر ساقه و برگ گياه خرد شده  25گيري به روش خيساندن با استفاده از آب مقطر انجام گرفت. براي اين كار، عصاره

ليتر رسانده شد. پس ميلي 200شده و به طور جداگانه با آب مقطر به حجم ليتر ريخته ميلي 500به صورت جداگانه در يك بالن 
درجه سلسيوس  4ساعت در يخچال در دماي  48و به مدت شد از هم زدن در زير هود، درب ارلن را با پارافيلم به خوبي مسدود 

د. براي جدا كردن حالل از عصاره و ساعت عصاره گياهي توسط كاغذ صافي از باقي مانده گياهي جدا ش 48نگهداري شد. پس از 
استفاده شد. اين  )Laboratoa 4010 Digital, Heidolph, Germany(تغليظ آن، از دستگاه روتاري به همراه پمپ خالء 

درجه سلسيوس تحت خالء سبب تبخير حالل شده و عصاره غليظي  40دستگاه با چرخاندن بالن حاوي حالل و ماده گياهي در آب 
درجه  4و در يخچال در دماي شده گيرد. عصاره خشك از دستگاه جدا ماند كه در مراحل بعدي مورد استفاده قرار ميبه جاي مي

 سلسيوس نگهداري شد.
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 پرورش گياه ميزبان شته -2-3
 20هايي با قطر درصد در گلدان 70 ± 2درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  25 ± 2گندم بعد از خيساندن، در دماي  هايبذر

  .هاي جديدي كاشته شدبار، گلدانروز يك سه روز يك بار آبياري شده و هر دوها هر سانتي متر كاشته شد. گلدان
 

 جمع آوري و پرورش شته معمولي گندم -2-4
  ها انتقال داده شدند.  ده در گلدانهاي كاشته شو به گندم شده ها از مزارع گندم و سورگوم شهرستان ميانه جمع آوريشته

هاي هاي پرورشي براي آزمايشهاي جديد جايگزين شده و از شتهها هر چند روز يكبار با بوتههاي خسارت ديده در گلدانبوته
دشمنان طبيعي و آفات ديگر با تور، ورود هاي آلوده به شته معمولي گندم بخاطر جلوگيري از زيست سنجي استفاده شد. گلدان

 محافظت شدند.
 

 )Bioassayسنجي( آزمايش زيست -3
 )50LCدرصد جمعيت ( 50محاسبه غلظت كشنده  -3-1

ليتر در ليتر عصاره ساقه و برگ ميلي 12و  10، 8، 6، 4، 2، 1، 6/0، 3/0 هايغلظتاثر ، درصد 50محاسبه غلظت كشنده براي 
برگ گياه خرزهره از آب مقطر هاي مختلف از عصاره ساقه و شد. براي تهيه غلظت گياه خرزهره روي شته معمولي گندم بررسي

 استفاده شد.
هاي مورد آزمايش كه روي شته ليتريميلي 20هاي مخصوص تكرار به وسيله اسپري پنجدر  هاي مورد آزمايش عصارهغلظت

ها از ها بسته شد. به منظور تهويه در درب پتريو درب پتريشده هاي حاوي كاغذ صافي وجود داشت، اسپري داخل پتري ديش
ساعت  16درصد و در دوره نوري  60±5درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  25±1در دماي  هااستفاده شد. آزمايشپارچه توري 

 ساعت تاريكي انجام پذيرفت. 8روشنايي و 
 جپنعصاره ساقه و برگ گياه خرزهره در ليتر در ليتر ميلي 12و  10، 8، 6، 4، 2، 1، 6/0، 3/0هاي در اين آزمايش، اثر غلظت
و حشراتي كه قادر به حركت و حفظ  شد ساعت ثبت 24و  12، 10، 8، 6، 4، 2هاي تيمار شده پس از تكرار بررسي شد. تلفات شته

 پس از هشت ساعت با استفادههاي تلفات با داده ،LC)50(درصد  50مرده در نظر گرفته شدند. غلظت كشنده  عنوانبهتعادل نبودند 
ودارها با استفاده از نرم افزار و رسم نمشد ها محاسبه ، براي هر كدام از عصارهSAS (ver.6.12)نرم افزار  دراز برنامه پروبيت 

Microsoft Excel  .در هزار به صورت 12گندم در غلظت معمولي  ها روي شتهمقايسه آماري اثر عصارهانجام شد T-test  با
  .انجام شد SAS(ver.6.12)استفاده نرم افزار 

 
 نتايج -4
 مقايسه اثر عصاره برگ و ساقه خرزهره روي شته -4-1

 27/3به ترتيب (روي شته معمولي گندم برگ و ساقه گياه خرزهره  درصد عصاره 50، غلظت كشنده 1جدول شماره با توجه به  
ود ها وجداري بين آنفاوت معنيمقايسه آماري اثر عصاره دو اندام گياهي نشان داد كه ت) به دست آمد. ليتر در ليترميلي 44/2و 

 البته همپوشانيو عصاره ساقه و برگ به يك اندازه روي شته معمولي گندم تاثير داشتند.   = 28/0p =   ,8, df = 13/1-(t (نداشته
 .باشدنيز مويد اين نكته مي 1عصاره ساقه و برگ خرزهره در جدول شماره  50LCدامنه 
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 معمولي گندم شتهمورد بررسي روي  خرزهرهگياه برگ و ساقه ) عصاره 50LCدرصد جمعيت ( 50كشنده مقادير غلظت  -1جدول 

 اندام گياهي
 تعداد حشره

مورد 
 آزمايش

X2 (df) p-value Slope ± SE Intercept ± SE 
LC50 

 
(mL/L) 

LC95 

 
(mL/L) 

54/3 50 برگ  (7) 83/0 13/0 ± 38/1 09/0  ± 71/0- 27/3 
)06/4-64/2( 

 
06/50 

79/3 50 ساقه  (7) 80/0 13/0 ± 60/1 09/0  ± 62/0- 44/2 
)95/2-2( 

 
98/25 

 
بطوري كه مالحظه   دهد. هاي مختلف عصاره برگ و ساقه خرزهره نشان ميمعمولي گندم را در غلظت تلفات شته 1 شكل 
در هزار  12به طوري كه در غلظت  عصاره هر دو اندام گياهي خرزهره اثر كشندگي خوبي روي شته معمولي گندم داشتند، شودمي

با توجه به شكل دست آمد. به درصد 82و  90معمولي گندم به ترتيب  هبرگ خرزهره روي شت و، درصد تلفات عصاره ساقه عصاره
 افزايش يافت.  درصد تلفات به طور قابل مالحظه ،با افزايش غلظت هر دو اندام گياهي عصاره، در 1

 

 
 برگ و ساقه خرزهرههاي مختلف عصاره گندم در غلظت معمولي روند تلفات شته -1شكل

 
برگ گياه  وهاي مختلف ساقه معمولي گندم با غلظت عادله رگرسيون خطي درصد تلفات شتهم 3و  2هاي همچنين شكل
عصاره گياه مورد بررسي و درصد تلفات شته وجود دارد  داري بين غلظتدهد. نتايج نشان داد كه ارتباط معنيخرزهره را نشان مي
 باشد.دقت باالي تخمين معادلة خطوط رگرسيون ارائه شده مي ه) نشان دهند97/0بيشتر از  (و ضريب تبيين باال 

 

 
 عصاره برگ خرزهرههاي مختلف گندم در غلظت معمولي روند تلفات شته -2كل ش
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 ساقه خرزهرههاي مختلف عصاره گندم در غلظت معمولي روند تلفات شته -3 شكل

 
 گيرينتيجه -5

  تواند براي كنترل شته معمولي گندم مورد استفاده قرار گيرد.مي خرزهرهگياه عصاره برگ و ساقه  ،با توجه به نتايج بدست آمده
هاي گياهي به دليل دارا بودن خاصيت انتخابي و اثر سوء كم روي محيط زيست و موجودات غير هدف از پتانسيل بااليي به نساسا

هاي ) اثرات دور كنندگي عصاره1386پور (. جواد ناظمي رفيع و سعيد محرمي(Isman, 2000)منظور كنترل آفات برخوردار هستند 
را  (.Ferula assafoetida L)و آنغوزه  (.Lavandula officinalis L)، اسطوخودوس (.Nerium oleander L) گياهان خرزهره
 عصاره هفت گياه كشندگي نيز اثر Isik and Gorur (2009). اندثابت كرده  Tribolium castaneum (Herbst)روي شپشه آرد 

Rosmarinus officinalis، Juglans regia، Pimpinella anisum، Laurus nobilis، Foeniculum vulgare، Juniperus 
oxycedrus و Juniperus excelsa پتانسيل ها،اين عصاره از كدام هر كه كردند بررسي آزمايشگاه در معمولي گندم شته روي را 

اثر نتيجه اين پژوهش نيز  .شدند شته اين جمعيت در زيادي مير و مرگ به منجر و داده كاهش معمولي گندم را شته باروري
)، گزارش 1391را روي جمعيت شته معمولي گندم نشان داد. صالحي تبار و حسن شاهي ( برگ و ساقه خرزهره كشندگي عصاره

كردند كه درصد مرگ و مير شته با افزايش غلظت عصاره و زمان افزايش يافت كه با نتايج اين تحقيق مطابقت دارد، به طوري كه با 
  گيرد.مرگ و مير شدت مي ،افزايش زمان و غلظت بكار رفته

 پيشنهاد مي برگ و ساقه گياه خرزهره را روي شته معمولي گندم نشان داد و عصاره اثر كشندگي مطالعه ايندر مجموع، نتايج 
 .شود ها شناساييعصاره در موجود هايتركيب شود

 
 منابع 

 Satureia مرزه و Menta sativa نعناع يها عصاره يكشحشره ريتأث" ؛)1383( .ج ،يسند يجالل و .ب.س ،ياحمد .1

hortensis برنج يسرخرطوم كامل حشرات هيعل Sitophilus oryzae L."، ران،يا ياهپزشكيگ كنگره نيشانزدهم 
 .195 ص

 Thymusيرانيا شنيآو اهانيگ عصاره يتنفس تيسم" ؛)1389( .س پور، يمحرم و .ا ،ييكال سارو زاده يتق .2

persicus (Lamiaceae) كوتوله ريجاش و Prangos acaulis (Apiaceae) حبوبات يا نقطه چهار سوسك يرو 
Callosobruchus maculatus "(Coleoptera: Bruchidae)، 1 شماره 33 جلد يپزشك اهيگ مجله. 

 رب يكوه ةپون و يرانيا شنيآو ترخون، مرزه، ييدارو اهيگ چهار اسانس يكشندگ اثر يبررس" ؛)1392( .س ،يسود .3
 حشره ارشد يكارشناس نامه انيپا ،"Schizaphis graminum (Hemiptera: aphididae)گندم يمعمول ةشت

  .صفحه 68 انه،يم واحد ياسالم آزاد دانشگاه ،يشناس
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   هاي كشور)(شبكه اطالعات كنفرانسباكـنامه شـماه
 

 

34 
 
 

 تيفعال يرو ياهيگ عصاره  سه اثرات" ؛)1383( .ه. م السادات، مشكوه و ،.س پور، يمحرم ،.ك ،يكمال ،.ج ،يشاكرم .4
 ،"Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)حبوبات يا نقطه چهار سوسك يستيز يها

 .965-972 ص ،4 شماره ،35 جلد رانيا يكشاورز علوم مجله
 Vitex و Carum copticum اهيگ دو عصاره اثر يا سهيمقا يبررس" ؛)1387( .س پور،يمحرم و ،.ب صحاف، .5

pseudo-negundo (Hausskn.) Hand.-Mzt. آرد شپشه ياهيتغذ رفتار در Tribolium castaneum (Herbst) 
 .385 -395 ص ،4 شماره ،24 جلد ران،يا معطر و ييدارو اهانيگ قاتيتحق يپژوهش -يعلم فصلنامه"، 

 Nerium oleander) خرزهره اهانيگ يها عصاره يدوركنندگ اثرات" ؛)1386( .س پور، يمحرم و ،.ج ع،يرف يناظم .6

L.)، اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) آنغوزه و (Ferula assafoetida L.) آرد شپشه يرو 
Tribolium castaneum (Herbst)"، 23 جلد ران،يا معطر و ييدارو اهانيگ قاتيتحق يپژوهش -يعلم فصلنامه، 

 .443 -452 صفحه ،4 شماره
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