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1394، پاییز 3شماره  38گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد   

  
 

اکالیپتوس، گردو و پونه روي حشرات کامل سوسک  بررسی سمیت تنفسی و دوام اسانس
  Trogoderma granarium (Everts) (Coleoptera; Dermestidae) لمبه گندم

 
 4محمد سعید مصدق و ،3،  قدرت اله صباحی2، فرحان کچیلی*1نفیسه ابن العلم

 

  
ــوول  -*1 ــنده مس ــ :نویس ــابق دانش ــی جوي س ــد،کارشناس ــواز      ارش ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــاورزي، دانش ــکده کش ــکی، دانش ــروه گیاهپزش  گ

)n.ebnolelm@gmail.com( 
  گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار  -2

  دانشگاه تهرانپردیس کشاورزي و منابع طبیعی،  ،گروه گیاهپزشکیدانشیار  -3

 کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه گیاهپزشکی، دانشکده استاد  -3

 24/04/94تاریخ پذیرش:     08/04/93  تاریخ دریافت:

  چکیده
یکی از مهم ترین آفات محصوالت انباري در جهان به شمار  Trogoderma granarium (Everts)لمبه گندم 

ه است. اسانس هاي گیاهی این حشره به ترکیبات تنفسی مرسوم از جمله متیل بروماید و فسفین مقاوم شد .رودمی
به دلیل سازگاري بیشتر با محیط زیست می توانند جایگزین مناسبی براي ترکیبات تنفسی در کنترل آفات انباري 

 Eucalyptus،  برگ اکالیپتوس .Mentha pulegium Lباشد. در این مطالعه سمیت تنفسی اسانس برگ پونه 
microtheca F.Muell  و پوست سبز گردوJuglans regia L.   و  7000، 5000، 3500، 2500در غلظت هاي

و رطوبت  سلسیوسدرجه  30±1روي حشرات کامل لمبه گندم در شرایط دمایی  هوا بر لیتر میکرو لیتر 10000
درصد تلفات  15/62 س پونه در باالترین غلظت  سببدرصد و تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسان 60±5نسبی 

دید که در مقایسه با سایر گیاهان بیشترین تلفات بود. بعد از آن بیشترین مرگ و میر در تیمار با ساعت گر 48بعد از 
دست آمد که اختالف حاصله معنی دار نبود. هدرصد تلفات ب 64/60و  98/61پوست گردو و اکالیپتوس به ترتیب با 

ز تیمار در اسانس اکالیپتوس، گردو ساعت پس ا 48محاسبه شده براي حشرات کامل در مدت زمان   LC50مقادیر 
در    PT50محاسبه شد. همچنین مقدار  هوا بر لیتر میکرو لیتر 20/5498و  48/6383، 66/6028و پونه به ترتیب 

 روز به دست آمد.  54/8و  71/9،  69/8آزمایش دوام سمیت تنفسی براي اسانس اکالیپتوس، پونه و گردو  به ترتیب 
  

  LC50  ،PT50انباري، مدیریت ، خاصیت حشره کشی، لمبه گندم، : آفات هاکلید واژه

  
  مقدمه

هستند که  1حشرات انباري آفاتی پلی فاژبرخی 
پراکنش وسیعی دارند و به هنگام مبادله غالت، آرد و دیگر 
مواد کشاورزي به سرعت از قاره اي به قاره دیگر انتقال می 

ند (زمردي، یابند و با آب و هواي گوناگون سازگار می شو
). در بین آفات انباري، حشرات جایگاه ویژه اي دارند. 1370

انباري، از  بالپولکداراندر این میان سخت بالپوشان و 
                                                             
1  - Polyphage 

سرسخت ترین دشمنان کاالهاي انباري به شمار می آیند 
که می توانند در اندك زمانی در انبارها، زیان هاي هنگفت 

ا ممکن است و فاجعه باري ایجاد کنند. این خسارت ه
سرانجام کشور را با بحران هاي اقتصادي و اجتماعی بزرگی 

  ).1386مواجه سازد (باقري زنوز، 
 Trogodermaلمبه گندم با نام علمی 

granarium (Everts)   و نام انگلیسیKhapra 

beetle  بی تردید یکی از آفات مهم محصوالت انباري
 .استاست. اصل این حشره مربوط به شرق هندوستان 
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جز آفات قرنطینه به شمار می آمد در گذشته این آفت 
تجمع  ولی امروزه در همه نقاط گرم ایران وجود دارد.

گردد که  لمبه گندم در گندم انبار شده در سیلو سبب می
آرد تهیه شده به موهاي بلند الروهاي این حشره آلوده 

مصرف کنندگان اختالالت  گردد و در دستگاه گوارش
  ).1386رشی بوجود آورد (باقري زنوز، شدید گوا

کنترل آفات انباري بیشتر با استفاده از آفت کش ها 
ترکیبات گازي صورت می گیرد. فسفین ماده به شکل و 

 بودهبراي کنترل آفات انباري ي تدخینی مورد استفاده 
مقاومت ) که با مشکل 2008، 1(راجندران و سیرانجینی

به ) 2013، 2کاران(لو و هم مواجه استحشرات آفت 
در  حاصل از مقاومتعدم توانایی کنترل  طوري که

از طرفی اثرات  کشورها گزارش شده است.از بسیاري 
سبب شده که نیز استفاده از فسفین بر سالمت بشر  منفی

این ماده به تدریج از رده مصرف خارج شود (رسولی و 
 متیل برومایدترکیب مؤثر دیگر یعنی  ). 2006، 3همکاران

الیه ازن از چرخه استفاده خارج شده   تخریب به دلیلنیز 
  ). 2008است (راجندران و سیرانجینی، 

برخی از آفت کش ها از آنجایی که استفاده مداوم 
باعث سمیت مستقیم براي پارازیتوییدها، شکارگرها، 
گرده افشان ها و انسان و گسترش مقاومت آفات به 

گزین هایی براي آفت شود، نیاز به معرفی جایسموم می
کش هاي مصنوعی احساس می شود که باقیمانده 
خطرناك در محیط باقی نگدارند و در عین حال داراي 
اثر قابل قبولی بر آفات در مقایسه با سموم شیمیایی باشند. 

 ؛1998، 5پراتز و همکاران ؛1997، 4(شایا و همکاران
اي تولید یکی از منابع بالقوه بر ).2002، 6کیتا و همکاران

آفت کش هاي جدید، مواد تولید شده به وسیله گیاهان 

                                                             
1- Rajendran &sriranjini 
2- Lu et al. 
3- Rasooli et al. 
4  - Shaaya et al. 
5 - Prates et al. 
6- Keita et al. 

می باشند، که اثرات سوء کمتري روي محیط زیست 
  ). 2002  ،7دارند (پارك و همکاران

اسانس هاي استخراج شده از بعضی از گیاهان، خاصیت 
می توانند جایگزین  که، ی دارندتدخینی و نفوذي مناسب

ی باشند. اسانس هاي گیاهی اي براي سموم شیمیایبالقوه
داراي طیف وسیعی از متابولیت هاي ثانویه فرار هستند که 

ولی در  ندارنددر فرایند هاي بیوشیمیایی گیاه نقش مهمی 
خصوص برهم کنش هاي گیاه و ه روابط اکولوژیک گیاه ب

). 1383(شاکرمی و همکاران،  حشره نقش حیاتی دارند
ایی گیاهان عالی هستند اسانس ها گروهی از ترکیبات شیمی

که به علت کم خطر بودن و داشتن خواص ضد حشره اي از 
بازدارندگی  دور کنندگی حشرات، قبیل حشره کشی،

 استم ریزي مورد توجه جدي بشر اي و تختغذیه
این ترکیبات روي اغلب پارامترهاي  .)2000، 8(ایسمان

ز زیستی از جمله نرخ رشد، طول عمر و تولیدمثل حشرات نی
). و به عالوه در 2009  ،9اثر دارند. (کاسیمی و همکاران

. به علت وجود چندین کاربرد دارندصنایع دارویی و غذایی 
ها با هم، مقاومت نس و تفاوت نقطه اثر آنترکیب داخل اسا

آفات در برابر اسانس ها کمتر رخ می دهد (پارك و 
ن و راجندرا 2006، 10ی و همکارانکردال ؛2003کاران، هم
اسانس ها از گروه شیمیایی موسوم به ). 2008سریرانجینی، و 

ترپن ها هستند که در الکل، اتر، نفت و دیگر حالل هاي 
  .)1374آلی حل می شوند (امید بیگی، 

برخی مطالعات سمیت تنفسی اسانس برخی گیاهان 
ال روي آفات انباري و لمبه گندم گزارش نمودند. را 

ثابت کردند عصاره آبی، ) 2001( 11و همکاران  نادي
 Rhazyaمتانولی و استونی سه گیاه کیش برگ 

stricta L.  چریش ،Azadirachta indica A. 

juss    و آفتاب پرست ساحلیHeliotropium 

bacciferum Forssk   روي لمبه گندم سمیت قابل

                                                             
7  - Park et al. 
8- Isman 
9- Cosimiet al. 
10  - Kordali et al. 
4- El nadi et al. 
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سمیت  اثر  )2012( 1یوب و همکارانات .توجهی دارند
 Eucalyptus globulesاسانس گیاهان اکالیپتوس 

Labial.   و پونه کوهیOriganum suriacum 

L.،  را روي الروهاي لمبه گندمTrogoderma 

granarium Everts  بررسی کردند. طبق تحقیقات
)، عصاره آبی توتون 2011( 2سرمامی و همکاران

Nicotiana tabacum L. ازمک ، Cardarina 

draba L.  و خردل وحشیSinapis arvensis L. 
  لمبه گندم موثر بودند. حشرات کاملدر برابر 

با توجه به موارد بیان شده، در این تحقیق سمیت 
 Mentha pulegiumتنفسی اسانس گیاهان پونه 

(Lamiaceae) (L.)، اکالیپتوسEucalyptus 

microtheca (F.Muell.) (Myrtaceae)  و گردو
L.)(  regia (Juglandaceae)  Juglans  روي

ندم در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار لمبه گ
  گرفت.

  مواد و روش ها
  جمع آوري گیاهان مورد مطالعه

همزمان با آغاز گلدهی گیاهان، در اوایل بهار 
 Mentha)، اندام هوایی گیاهان پونه 90(فروردین 

pulegium (L.)   از شهرستان دزفول، اکالیپتوس
Eucalyptus microtheca (F.Muell)   از

حوطه دانشکده کشاورزي دانشگاه چمران اهواز، و م
در اواخر  Juglans regia (L.)پوست سبز گردو 

جمع آوري  فیروزکوهشهریور از باغات شهرستان 
گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه در شرایط سایه و 
تهویه مناسب خشک و در پاکت هاي کاغذي در دماي 

  درجه سانتی گراد نگهداري شدند. -20
  هیه اسانست

شاخه هاي چوبی  ،تهیه اسانس پونه و اکالیپتوسبراي 
حذف شد و برگهاي خشک شده به دستگاه اسانس گیر 

                                                             
1- Tayoub et al. 
2- Sarmamy et al. 

-همنتقل شد. پوست سبز گردو براي اسانس گیري ب
گرم برگ  50بار  صورت تکه هاي ریز درآمد. هر

 500خشک پودر شده و یا تکه هاي ریز گردو همراه با 
  3دستگاه اسانس گیر شیشه ايمیلی لیتر آب مقطر با 

دقیقه اسانس  90)، به مدت شرکت اشک شیشه(ساخت 
گیري شد. براي آبگیري و خالص سازي اسانس ها از 
سولفات سدیم استفاده شد. اسانس هاي جمع آوري شده 

میلی لیتر  5اي به حجم زمان استفاده در ظروف شیشه تا
فویل  با براي جلوگیري از تجزیه نوري قرار داده شده و

درجه سلسیوس در  4در دماي  ه وآلومینیوم پوشاند
  یخچال نگهداري شدند.

  پرورش حشره
ي گندم هاي آلودهالروهاي لمبه گندم از نمونه

ها، سیلوي اهواز جمع آوري شده و پس از شناسایی آن
مراحل مختلف رشدي روي مخلوطی از گندم و بلغور در 

 60±5بی و رطوبت نس سلسیوسدرجه  30±2دماي 
درصد در شرایط تاریکی درون انکوباتور و درون 

سانتی متر  5/7×5/8ظروف پالستیکی درب دار به ابعاد 
ها، حشرات کامل پرورش داده شد. در بازدید از نمونه 

ي سن آخر الروي بودند، جداسازي و که هنوز در پوسته
ریزي به انکوباتور منتقل  در ظروف کوچکتر جهت تخم

  شدند. 
  یش زیست سنجیآزما

آزمایشات زیست سنجی سمیت تنفسی براساس 
محرمی ) و نگهبان و 1383روش شاکرمی و همکاران (

ها در قالب طرح کامل ) انجام شد. این آزمون1386( پور
صورت (آب) تصادفی در چهار تکرار همراه با شاهد 

  گرفت. 
عدد حشره کامل لمبه گندم به ظروف  10تعداد 

لیتر اضافه شد. با کمک میلی 27حجم شیشه اي دردار به 
غلظت از هر اسانس بر اساس آزمایشات  5میکروپیپت 

، 5000، 3500، 2500شامل  ها. غلظتاولیه تعیین شد

                                                             
3- Clevenger 
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ها .  غلظتبود میکرو لیتر بر لیتر هوا 10000و  7000
روي پنبه آغشته به اسانس در پارچه توري ظریف پیچیده 

درپوش باشد، و در زیر  شد، تا حشره با آن تماس نداشته
جهت اي تعبیه شده بود، ریخته شد. ظروف شیشه

جلوگیري از نفوذ بخار اسانس به بیرون ظرف، اطراف 
درپوش با نوار پارافیلم محکم بسته شد. شاهد با آب 
مقطر تیمار شد.  ظروف تیمار و شاهد در انکوباتور در 

درصد در  60±5و رطوبت نسبی  سلسیوس 130دماي 
شرایط تاریکی نگهداري شدند. در این آزمایش حشراتی 
که قادر به حرکت دادن پا و شاخک خود نبودند، مرده 

، 6، 3تعداد حشرات مرده در فواصل زمانی . تلقی شدند
  ساعت شمارش و ثبت گردید.  48و  24

    آزمایش دوام سمیت تنفسی اسانس هاي گیاهی
ی اسانس هاي سمیت تنفس به منظور بررسی دوام

-براي اسانس میکرولیتر بر لیتر هوا 5000غلظت گیاهی، 

هاي گیاهی پونه، گردو، اکالیپتوس روي حشره کامل در 
 سلسیوس 30±1تکرار همراه با شاهد در شرایط دمایی  4

درصد در تاریکی و درون  60±5و رطوبت نسبی 
قرار گرفت. در این آزمایش با  استفادهانکوباتور مورد 

د نظر روي یکروپیپت، مقدار اسانس گیاهی مورکمک م
میلی لیتري  27ي تعبیه شده درون درپوش ظروف پنبه

ریخته شد. جهت جلوگیري از نفود بخار اسانس به 
بیرون، منافذ بین درپوش و ظروف توسط نوار پارافیلم 

عدد  10 از تاریخ اسانس دهی،پس  روز سه پوشیده شد.
اخل شیشه هاي آزمایش روزه به د 7 تا یک حشره کامل

(البته درب ظرف ها قبل از انتقال حشرات  ریخته شد
بعد از این که حشرات کامل نیز به داخل ظرف  بسته بود،

در تمام طول  درب ظرف دوباره بسته شد و ریخته شد،
ساعت  24این مدت بسته باقی ماند). پس از گذشت 

، 5تعداد حشرات مرده شمارش شد. همین آزمایش براي 
هیچ  ،دهیپس از اسانسروز تا حداکثر زمانی که  9و  7

  ادامه یافت. ،مرگ و میري مشاهده نشد
  هاآنالیز آماري داده

در صورت مشاهده  مرگ و میر در تیمار شاهد، درصد 
داده هاي  ) اصالح شد.1925( 1مرگ و میر طبق روش ابوت

  Arcsin√x/100  حاصل از اثر اسانس ها با تبدیل شدن به
تجزیه وتحلیل آماري   ) 9SAS/ 2با نرم افزار ( مال ونر

در سطح احتمال  LSDبراي مقایسه میانگین از آزمون  .شدند
% استفاده شد. داده هاي مرگ و میر در زمان ها و 5آماري 

براي  Polo Plusغلظت هاي مختلف با استفاده از نرم افزار 
 .محاسبه شد LT50 و  LC50محاسبه 

  نتایج
  در تیمار با اسانس ها و میردرصد مرگ 

مشاهدات مرگ و میر حشره کامل آفت لمبه گندم 
پتوس، برگ پونه در تیمار با اسانس حاصل از برگ اکالی

 6و  3در فاصله زمانی که  داد و پوست گردو نشان
ساعت پس از تیمار در هیچ یک از غلظت هاي مورد 

 یزمانفاصله در . اما نگرفته استتلفاتی صورت آزمایش 
به طوري  ایجاد شدتلفات  بعد از تیمارساعت  48و   24
و  مورد آزمایش هاي هاي مختلف اسانسبین غلظت که

در سطح پنج درصد  نیز بین دو فاصله زمانی تیمار
   ).1است (جدول  بوده دارمعنی حاصله اختالف

  اکالیپتوس
با افزایش غلظت و د که ادنشان  دادنتایج به دست 

یافت  تلفات این مرحله رشدي افزایش رپس از تیمازمان 
 2500پایین ترین غلظت ( در تیمار حشره کامل با

 ساعت به ترتیب 48و  24) در زمان میکرولیتر بر لیتر هوا
ه شد در حالی مشاهددرصد مرگ و میر  47/20و  83/13

و  24پس از میکرولیتر بر لیتر هوا  10000 که در غلظت
و  94/47یب به رتبه تمیزان تلفات ساعت   48
 ).1 جدول( رسیددرصد 64/60

  پونه
 در در تیمار حشره کامل آفت لمبه با اسانس پونه

-پی 2500در غلظت  بعد از تیمار ساعت 24 فاصله زمانی

 48اما در این غلظت پس از شد  تلفاتی مشاهده نشد امپی

                                                             
1  - Abbott 
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 در باالترین غلظتدرصد رسید.  20.47ساعت تلفات به 
 24میزان تلفات بعد از  )ر لیتر هوامیکرولیتر ب 10000(

 15/62 به ساعت، 48پس از  ودرصد  44/46 ساعت به 
در صد تلفات اخیر باالترین میزان تلفات  .رسیددرصد 

  ).1 جدول(در بین اسانس هاي مورد آزمایش بود 
  گردو

در  گردودر تیمار حشره کامل آفت لمبه با اسانس 
 2500یز در غلظت ساعت بعد از تیمار ن 24فاصله زمانی 

 48 تلفاتی مشاهده نشد اما بعد ازمیکرولیتر بر لیتر هوا 
. با رسیددرصد  22/9 این غلظت بهساعت میزان تلفات 

در  به طوري کهافزایش یافت  نیز تلفات ،افزایش غلظت
ه ساعت ب 48و  24پس از میکرولیتر بر لیتر هوا  10000
  .)1 جدول( درصد رسید  98/61و  50/55ترتیب 

 LC50محاسبه غلظت کشنده 
در تیمار حشرات کامل در مدت زمان   LC50مقادیر 

ساعت با اسانس برگ اکالیپتوس، برگ پونه و پوست  48
 48/6383و  20/5498، 66/6028گردو به ترتیب 

محاسبه شد. هرچند اسانس پونه با  میکرولیتر بر لیتر هوا
 کمتر داراي خاصیت حشره کشی بیشتري  LC50میزان 

نسبت به اسانس اکالیپتوس و گردو بود، اما در محدوده 
اسانس   LC50درصد اختالف بین مقادیر  95اطمینان 

  ).2هاي گیاهان مورد آزمایش معنی دار نبود (جدول 
بررسی دوام سمیت تنفسی اسانس هاي 

  گیاهی
محاسبه شده جهت بررسی دوام سمیت  PT50میزان 

و گردو روي اکالیپتوس، پونه تنفسی اسانس هاي 
 54/8و  71/9، 69/8کامل لمبه گندم به ترتیب  حشرات

ظرف روز به دست آمد. به عبارتی اسانس اکالیپتوس 
روز و  71/9 ظرفاسانس پونه  ،روز 69/8مدت زمان 

ایجاد  قادر بوده اند تا سبب روز 54/8طی اسانس گردو 
  . شونددرصد مرگ و میر در حشره کامل  لمبه گندم  50

کمتر توانسته با   PT50با میزان  وسانس گردهرچند ا
در آفت تلفات  نسبت به دو اسانس دیگر سرعت بیشتري

درصد اختالف بین  95ایجاد کند اما در محدوده اطمینان 

اسانس هاي گیاهان مورد آزمایش معنی   PT50مقادیر 
  ).3دار نبود (جدول 

 بحث
در بررسی حاضر میزان سمیت تنفسی اسانس گیاهان 

ه، اکالیپتوس و گردو روي حشرات کامل لمبه گندم پون
اندازه گیري شد. میزان سمیت تنفسی اسانس ها با توجه 

  به قدرت حشره کشی اسانس هاي گیاهی متفاوت بود.
حاصله از گیاهان مختلف  LC50هر چند مقایسه بین 

% اختالف معنی داري را نشان نداد 95در فاصله اطمینان 
ین درصد تلفات حاکی از تفاوت اما مقایسه میانگین ب

معنی دار بین اسانس ها در گیاهان مورد آزمایش و نیز 
غلظت هاي مختلف اسانس ها بود به طوري که با افزایش 
 غلظت و زمان اسانس دهی درصد تلفات حشره افزایش

ساعت پس از اسانس  48بیشترین تلفات در زمان  یافت.
  مشاهده شد.) امپیپی 10000( دهی و در باالترین غلظت

؛ کیتا و 1.1999این نتایج با یافته هاي (رحمان و اشمیت، 
؛ آیواز و 2007، 2؛ رزمان و همکاران2002همکاران، 

؛ نگهبان و 2013، 4؛ گسمااو و همکاران2010، 3همکاران
) مبنی بر افزایش درصد تلفات با  افزایش 1386محرمی پور، 

تایوب و  مطابقت دارد. اسانسزمان در معرض قرار گرفتن 
) در بررسی سمیت اسانس اکالیپتوس و 2012همکاران (

پونه کوهی روي الروهاي لمبه گندم، نشان دادند که میزان 
LC50   ساعت به ترتیب  48اسانس پونه و اکالیپتوس پس از

اسانس   LC50د که با توجه به پائین بودن بو 3/176و  75/28
  اضر مطابقت دارد.پونه، با نتایج تحقیق ح

در میان اسانس هاي به کار برده شده در تحقیق 
حاضر، اسانس برگ پونه در باالترین غلظت سبب بیش 

% تلفات شد که در بین ترکیبات مورد آزمایش 60از 
کشی را داشت. در غلظت هاي پایین تر بیشترین اثر حشره
ساعت نیز پونه باالترین تلفات را به  48با گذشت زمان 

  د اختصاص داد.خو

                                                             
1-Rahman & Schmidt 
2- Rozman et al. 
3- Ayvazet al 
4- Gusmao et al. 
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توسط اسانس برگ اکالیپتوس، برگ پونه و  T. granariumلمبه گندم  کاملمیانگین درصد مرگ و میر حشرات  -1جدول

 پس از تیمارساعت  48و  24در فاصله زمانی پوست گردو 

است. این اختالف در بین ستون ها با حروف کوچک و بین سطور با حروف  P<0.05مختلف نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در  حروف
  .بزرگ مشخص شده است

  
 

 
 T. granarium، 48کامل لمبه گندم  راي سمیت تنفسی اسانس ها روي حشراتمحاسبه شده بLC50 مقادیر  - 2جدول 

  ساعت پس از تیمار

 Χ2 (df) Slope± SE LC50(µl/l)  تعداد حشره اسانس
 درصد 95حدود اطمینان 

  حد باال  حد پائین

 7731/32 4983/6 6028/66 0/53 ± 2/587 (13) 2/393 150  اکالیپتوس

 6482/07 4646/17 5498/20 0/53 ± 3/26 (13) 5/263 200 پونه

 7523/6 5435/23 6383/48 0/77 ± 4/18 (13) 5/840 200 گردو

  
  

  ساعت پس از تیمار T. granarium ،48کامل لمبه گندم  سمیت تنفسی اسانس ها روي حشراتمحاسبه شده PT50 مقادیر  - 3جدول 
 درصد 95حدود اطمینان  Χ2 (df) Slope± SE LT50 (day)  تعداد حشره اسانس

     
  حد باال  حد پائین

50/9 270  اکالیپتوس  (25) 80/2 ± 38/0  69/8  46/7  92/9  

42/6 270 پونه  (25) 80/2 ± 38/0  71/9  44/8  10/11  

10/6 180 گردو  (16) 95/2 ± 47/0  54/8  09/7  97/9  

 
  

    (میکرولیتر بر لیتر هوا)غلظت اسانس 

10000 7000 5000 3500 2500   
فاصله   (SE ±)یر میانگین درصد مرگ و م

  زمانی
 (ساعت)

منبع 
 اسانس

AB 94/47 ± 94/2 a ABB 00/45 ± 00/0 ab AB  61/40 ± 81/2 b AB  29/89 ± 92/1 c AB  83/13 ± 85/4 d 24 اکالیپتوس 
A 64/60 ± 46/4 a AB 83/50 ± 41/2 b AB  11/42 ± 67/1 b A  55/31 ± 66/1 c A  47/20 ± 03/2 d 48  

AB 46/44 ± 44/1 a B 55/43 ± 44/1 a B  61/40 ± 82/2 a AB  89/29 ± 92/1 b C  00/0 ± 00/0 c 24 پونه 
A 15/62 ± 51/3 a A 44/55 ± 02/0 a A  00/45 ± 00/0 c A  71/34 ± 50/1 d A  47/20 ± 03/2 e 48  

A 50/55 ± 83/3 a B 05/42 ± 77/3 b C  89/29 ± 92/1 c C  61/4 ± 48/4 d C  00/0 ± 00/0 d 24 پوست گردو 
A 98/61 ± 01/4 a A 49/52 ± 89/3 b C  17/39 ± 41/2 c B  50/22 ± 35/2 d B  22/9 ± 18/5 e 48  
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اکالیپتوس نسبت به همچنین در اغلب غلظت ها اسانس 
داشته است و پس از  اسانس گردو سمیت تنفسی بیشتري

اسانس گیاه پونه بازده مناسبی در میزان تلفات مراحل 
سمیت لعه این آفت ایجاد کرده است. رشدي مورد مطا

یوب و اتنفسی باالي اسانس پونه و اکالیپتوس توسط ت
) روي لمبه گندم گزارش شده است. 2012همکاران (

، 2لی و همکاران ؛2000، 1همچنین تانک و همکاران
بن جما و  ؛2002، 3پاپاکریستوس و استاموپولوس ؛2001

این  2013و گوسمااو و همکاران،  2011، 4همکاران
 موضوع را روي سایر آفات انباري گزارش کردند. 

 Menthaسمیت تنفسی اسانس پونه و نعنا 

arvensis (L.)  روي سوسک چهار نقطه اي حبوبات
) موید سمیت 1390و همکاران ( سوهانی توسط زندي

  بیشتر اسانس پونه در مقابل نعنا بود.
بررسی حاضر نشان که سمیت تنفسی اسانس گردو 

در اغلب غلظت ها قایسه با اسانس پونه و اکالیپتوس در م
که این می تواند به اختالف در نوع ترکیبات  بودکمتر 

سمی این گیاهان و یا حساسیت گونه مورد آزمایش 
با این وجود در باالترین غلظت، این اختالف معنی  .باشد

  دار نبود.
طبق نتایج به دست آمده سرعت مرگ و میر حشرات 

در حالی  بودگردو بیشتر از دو اسانس دیگر در اسانس 
دوام . بودکه دوام این اسانس کمتر از پونه و اکالیپتوس 

می باشد. بنابر  آنمربوط به سرعت فراریت کم اسانس 
فرار بودن اسانس بر قدرت میزان )، 2001( 5تحقیقات انان

شت ر است. به این ترتیب با گذسمیت تنفسی آن موث
ت این ترکیبات، اثر و خاصیت حشره زمان به دلیل فراری

  کشی آنها  کاهش می یابد.
ها به دلیل اجزا تشکیل دهنده ي آنها فراریت اسانس

است. با توجه به آزمایشات محققان مختلف، عامل اصلی 

                                                             
5- Tunc et al. 
6- Lee et al. 
7- Papachristos &Stamopoulos 
8- Ben jemaaet al. 
9- Enan 

حشره کشی اسانس هاي گیاهی را می توان به ترکیبات 
سبت داد. (کیتا و ترپنوئیدي که بیشتر فرار هستند، ن

). 2002پاپاکریستوس و استاموپولوس،   ؛2002، همکاران
مطالعه ترکیبات شیمیایی اسانس پونه و اکالیپتوس نشان 
داد که ترکیبات غالب در اسانس این گیاهان، منتول و 

سینئول می باشد که با توجه به دوام اسانس پونه، با  -1،8
گذشت زمان سمیت خود را حفظ کرده و با نفوذ در بدن 

یق سیستم تنفسی و گوارشی یا کوتیکول حشرات از طر
حشرات، تلفات بیشتري را باعث شده است (سانتون و 

). 1385نگهبان و محرمی پور،  ؛1997، 6همکاران
-1،8همچنین خاصیت تدخینی و دور کنندگی ترکیب 

سینئول موجود در اندام هاي گیاه اکالیپتوس، علیه آفات 
ت و نتایج آن انباري مختلف مورد بررسی قرار گرفته اس

نشان می دهد که این ترکیب پس از تدخین، خاصیت 
سمی خود را در فضاي انبار حفظ کرده و عالوه بر آن به 
دلیل خاصیت دورکنندگی خود، از نفوذ و فعالیت 
حشرات جدید نیز جلوگیري می کند (لی و همکاران، 

2004.( 

به دلیل فراریت اسانس، این ترکیبات در محیط باز 
ادي ندارند و بنابراین در مدت کوتاهی پس از دوام زی

خروج محصول از انبار این ترکیبات محیط را ترك 
کرده و از این نظر می توانند نقش مؤثري در حفظ 

  کیفیت محصول و سالمت مصرف کننده ایفا نمایند.
  

  گزاريسپاس
 پژوهشی دانشگاه شهید چمران محترم از معاونت

دانشگاه تهران به دلیل  معاونت محترم پژوهشی اهواز و
 پشتیبانی از اجراي این تحقیق تشکر و قدردانی می شود.

  

                                                             
1- Santon et al. 
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