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 دارچین،(Bunium persicum Boiss.) سمیت تدخینی و تاثیر زیرکشندگی اسانسهای زیره سیاه
( روی بیدMentha piperita L.) ( و نعناع فلفلیCinnamomum zeylanicum Blume)
Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae) ،غالت
4

 و علیرضا نوری3 لیال متقینیا،2 زهرا عابدی،*1قدیر نوری قنبالنی
 ایران، اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه گياهپزشکي.3  و2 ،1
 ایران، اردبيل، موسسه آموزش عالي سبالن.4
)1488/83/82: تاریخ پذیرش-1488/81/80 :(تاریخ دریافت
 گونهاي با پراکنش وسيع است که خسارت قابل مالحظهاي در دانههاي غالت ایجاد،Sitotroga cerealella Olivier ،بيد غالت
 دارچين و،( اسانسهاي سه گياه دارویي زیره سياهLC25) ( و تاثير زیرکشندگيLC50, LC90)  سميت تدخيني، در این مطالعه.ميکند
 ترکيبات شيميایي اسانسها با استفاده از دستگاه.نعناع فلفلي روي تخم و حشرات کامل این آفت مورد ارزیابي قرار گرفت
 سميت. اجزاي شيميایي اصلي اسانسهاي آزمایشي بودند، ترکيبات مونوترپني. طيفسنج جرمي شناسایي شد-کروماتوگرافي گازي
 برابرLC50  ميکروليتر بر ليتر هوا) در حشرات کامل بيشتر از اسانسهاي دارچين (با8/5  برابرLC50 تدخيني اسانس نعناع فلفلي (با
. همين روند در مورد تخمها نيز مشاهده شد. ميکروليتر بر ليتر هوا) بود2/42  برابرLC50  ميکروليتر بر ليتر هوا) و زیره سياه (با8/44
 ساعت) بيشتر از اسانس زیره4/80  برابرLT50  ساعت) و دارچين (با0/85  برابرLT50 سرعت حشرهکشي اسانسهاي نعناع فلفلي (با
 نتایج آزمایش تاثير زیرکشندگي نشان داد که دوره نشو و نمایي آفت در تيمارهاي اسانس به. ساعت) بود14/80  برابرLT50 سياه (با
 اسانسهاي مورد مطالعه به، همچنين. کمترین زادآوري آفت در تيمار نعناع فلفلي مشاهده شد.طور معنيداري طوالنيتر از شاهد بود
( آفتλ) ( و نرخ متناهي افزایش جمعيتrm)  نرخ ذاتي افزایش جمعيت،(R0) طور معنيداري باعث کاهش نرخ خالص توليدمثل
S.  نتایج بررسي حاضر نشان داد که اسانسهاي مورد بررسي به ویژه اسانس نعناع فلفلي توانایي مطلوبي براي کنترل جمعيت.شدند
. دارند و ميتوان از آنها در برنامههاي مدیریت تلفيقي آفت استفاده کردcerealella
. ویژگيهاي زیستي، اجزاي شيميایي، بيد غالت، اثر کشندگي، اسانسهاي گياهي:واژههای کلیدی

Fumigant toxicity and sublethal effects of black cumin (Bunium persicum Boiss.),
cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume), and peppermint (Mentha piperita L.)
essential oils against the Angoumois grain moth, Sitotroga cerealella Olivier
(Lepidoptera: Gelechiidae)
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ABSTRACT
Sitotroga cerealella Olivier, is a species with worldwide distribution, which causes substantial damage to
the grain kernels. In the present study, fumigant toxicity (LC50 and LC90) and sublethal effects (LC25) of
the essential oils of three medicinal plants including black cumin, cinnamon, and peppermint were
evaluated against the eggs and adults of this pest. The chemical constituents of the essential oils were
detected by gas chromatography-mass spectrometry. Monoterpenes were the main chemical compounds
of the tested essential oils. Fumigant toxicity of peppermint (LC50: 0.5 µl/l air) essential oil against the
adults was higher than cinnamon (LC50: 0.94 µl/l air) and black cumin (LC50: 2.42 µl/l air) essential oils.
The same trend was also observed against the eggs. The speed of mortality for peppermint (LT50: 8.05 h)
and cinnamon (LT50: 9.68 h) essential oils were higher than black cumin (LT50: 14.78 h) essential oil.
Results of the experiment of sublethal effects showed that the developmental time of the pest on the
essential oils treatments were significantly longer than on control. The lowest fecundity of the pest was
observed on peppermint treatment. Furthermore, the tested essential oils significantly reduced the net
reproductive rate (R0), intrinsic rate of natural increase (rm), and finite rate of increase (λ) of the pest. The
results of this study showed that the tested essential oils, especially the essential oil of peppermint have a
suitable potential for decreasing the population of S. cerealella and they can be used in the IPM programs
of the pest.
Keywords: Essential oils, lethal effect, grain moth, chemical constituents, biological traits.
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مقدمه

آفات مختلف انجام شده است ;(Naseri et al., 2017

کشت و ذخیرهسازی غالت در سراسر دنیا ،به دلیل
نقشی که در تغذیه انسان و رشد اقتصادی جوامع دارد
از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .دانههای غالت در
مزارع و انبارها مورد حمله آفات متعددی قرار می-
گیرند که این آفات در انبارها ممکن است باعث
خسارت تا  01درصدی به محصول شوند (Bushra and
) .Aslam, 2014یکی از آفات مهم غالت ،بید
غالتSitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: ،
) ،Gelechiidaeمیباشد که گونهای همهجایی با
پراکنش وسیع است که اغلب در مناطق گرمسیری و
نیمه گرمسیری جهان یافت میشود ،ولی در مناطق
معتدله جهان نیز در صورت فراهم بودن شرایط می-
تواند خسارت قابل توجهـی به غــالت انبـــار شده
وارد نماید ) .(Hansen et al., 2004این آفت در مزارع
و انبارها ،تخمهای خود را روی دانههای غالت به ویژه
گندم ،جو ،ذرت ،سورگــــوم و برنج میگذارد.
الروهای این آفت پس از تفریخ تخم ،به درون دانههای
غالت نفوذ کرده و در طول نشو و نمای خود ،از
محتویات درونی دانهها تغذیـــه کرده و فقط پوستـه

) .Campolo et al., 2018; Yang et al., 2020در این
راستا ،به نظر میرسد که آفتکشهای با منشاء
گیاهی میتوانند جایگزین مناسبی برای سموم
شیمیایی باشند ،زیرا به غیر از موارد استثنائی مانند
نیکوتین ،اکثر این سموم به دلیل دارا بودن سمیت کم
به پستانداران و پایداری کمتر در محیط زیست،
خطرات زیانبار کمتری برای سالمتی انسان و محیط
زیست دارند ) .(Isman, 2006یک منبع بالقوه در تولید
آفتکش های گیاهی ،استفاده از ترکیبات شیمیایی
ثانویه تولید شده توسط خود گیاه میباشد (Park et
) .al., 2003به طوری که اسانسهای استخراج شده از

آنها را باقـی میگذارند .دانههای خســارتدیده به
دلیل آسیب وارد شده به جنین ،اغلب قـــادر به
جوانهزنی نیستنــ د و به جهت کاهش شدیــ د کیفیت،
برای تغذیه انسان نیز مناسب نمیباشند Shukle and
) .)Wu, 2003; Bushra and Aslam, 2014همچنین،
تغذیه بید غالت در انبارها ،شرایط را برای رشد و
تولیدمثل آفات انباری دیگر فراهم ساخته و در نتیجه،
منجر به افزایش خســـارت محصـــول میشود
Hansen et al.,

)Throne and Weaver, 2013
; .)2004کنترل آفات انباری اغلب با استفاده از حشره-

کشهای تدخینی ،به ویژه متیلبروماید و فسفین
انجام میگیرد ،ولی استفاده گستــرده از حشرهکش-
های شیمیایی عالوه بر آلودگی محیط زیست ،زمینه را
برای بروز مقاومت در آفات انباری مختلف فراهم می-
نماید (Kim et al., 2019; Mebdoua and Ounane,
) .2019در سالهای اخیر تالشهای فراوانی برای
شناسایی و معرفی ترکیبات کم خطر برای کنترل

گیاهان که حاوی ترکیبات شیمیایی ثانویه هستند ،به
دلیل داشتن سمیت تدخینی و نفوذی مناسب در
کنترل آفات ،به ویژه آفات انباری مورد توجه ویژهای
قرار گرفتهاند ).(Ebadollahi and Mahdavi, 2019
اسانسها ،ترکیبات شیمیایی ثانویه گیاهی هستند
که از قسمتهای مختلف گیاه مانند پوست درخت،
پوست میوه ،گلها ،جوانهها ،ریزوم ،ریشه ،برگها و یا
صمغ استخراج میشوند و ممکن است حاوی ترکیبات
مختلفی از مونوترپنها ،سسکوئیترپنها و مشتقات
آنها باشند .اسانسها مسئول بوی خوش یا مزه خوب
در گیاه میباشند و توسط غدد ترشحی که داخل
پیکره گیاه یا روی سطح گیاه است تولید میشوند
) .(Svoboda and Greenaway, 2003گونههای گیاهی
که قادر به تولید اسانس هستند ،تحت عنوان گیاهان
آروماتیک یا معطر شناخته میشوند و اکثر این گیاهان
در تیرههای ( Asteraceaeتیره کاسنی)،
( Cupressaceaeتیره سرو)( Lamiaceae ،تیره نعناع)،
( Lauraceaeتیره برگ بو)( Rutaceae ،تیره مرکبات)،
( Myrtaceaeتیره مورد)( Piperaceae ،تیره فلفل) و
( Poaceaeتیره گندمیان) قرار دارند (Bruneton,
) .1999; Svoboda and Greenaway, 2003اسانسها
نقش موثری در دفاع گیاه در مقابل تنشهای زنده و
غیرزنده دارند و نیز با دخالت در فرایندهای عالمت-
دهی گیاه ،در جلب حشرات گردهافشان و دشمنان
طبیعی موثر هستند ) .(Campolo et al., 2018در
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پژوهشهای مختلف تاثیر کشندگی ،دورکنندگی و
بازدارندگی تغذیه و تخمگذاری اسانسها و نیز تاثیر

بررسی خاصیت حشرهکشی اسانسهای زیره سیاه،
دارچین و نعناع فلفلی روی بید غالت ،تاثیر آنها روی

زیرکشندگی آنها روی نشو و نما ،زادآوری ،بقاء و
پارامترهای رشد جمعیت برخی گونههای مهم حشرات
به اثبات رسیده است (Papachristos and

ویژگیهای زیستی و پارامترهای رشد جمعیتی این
آفت نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل از این
تحقیق میتواند در برنامههای مدیریت تلفیقی بید
غالت مورد استفاده قرار گیرد.

Stamopoulos, 2002; Borzoui et al., 2016; Reddy
et al., 2016; Naseri et al., 2017; Heydarzade et
).al., 2019

زیره سیاه ،Bunium persicum Boiss. ،گیاهی
دوساله از تیره ( Apiaceaeتیره چتریان) است که در
مناطقی از کشور که دارای آب و هوای گرم است رشد
میکند .دانههای این گیاه به دلیل عطر و مزه منحصر
به فرد آن ،در انواع غذاها استفاده میشوند .همچنین،
به صورت گیاه دارویی در درمان برخی بیماریها به
ویژه نفخ و سوء هاضمه موثر است (Jahansooz et al.,
Cinnamomum zeylanicum
) .2012دارچین،
 ،Blumeگیاهی همیشه سبز متعلق به تیره
 Lauraceaeاست که پراکنش وسیعی در هند،
سریالنکا ،ماداگاسکار و شبه جزیره هندوچین دارد.
پودر و پوست خشک شده دارچین ،از پوست داخلی
درخت دارچین تهیه میشود و به صورت چاشنی غذا
و شیرینی کاربرد فراوانی دارد .دارچین با دارا بودن
خاصیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی قوی به عنوان
داروی موثر در طب سنّتی نیز مصرف میشود
(Kazemi et al., 2016; Alizadeh Behbahani, et

) .al., 2020نعناع فلفلی ،Mentha piperita L. ،گیاهی
چند ساله از تیره  Lamiaceaeاست که در اکثر مناطق
ایران قابل کشت است .مصرف تازهخـوری این گیاه به
بهبـود هضـم غذا کمـک میکنـد .همچنین ،مصرف
دارویی این گیاه در بهبود عالیم برخی بیماریها موثر
میباشد ( (Yazdani et al., 2002; Reddy et al.,
 .2019در پژوهشهای مختلف ،خاصیت حشرهکشی
اسانسهای هر سه گیاه دارچین ،زیره سیاه و نعناع
فلفلی در برخی آفات انباری مهم ثابت شده است
(Brari et al., 2015; Saeidi and Mirfakhraie,
2017; Adel et al., 2018; Viteri Jumbo et al.,
) 2018ولی طبق بررسی منابع صورت گرفته ،تاکنون

در مورد تاثیر این اسانسها ،روی بید غالت مطالعهای
انجام نشده است .بنابراین ،در تحقیق حاضر ضمن

مواد و روشها
پرورش بید غالت
این تحقیق در سال  1511در آزمایشگاه تحقیقات
گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد .به منظور پرورش و
به دست آوردن جمعیت مورد نیاز بید غالت ،تخم این
آفت از انسکتاریوم شهرستان بیلهسوار واقع در دشت
مغان تهیه و در داخل ظروف پالستیکی به قطر  511و
ارتفاع  61میلیمتر به مدت  5نسل روی دانههای
گندم پرورش داده شد .دانههای گندم ابتدا در محلول
پرمنگنات  0در هزار به مدت  11ثانیه غوطهور (برای
جلوگیری از جوانهزنی) و سپس با آب شستشو داده
شدند .پس از خشک شدن و نرم شدن دانههای گندم،
مقدار یک گرم تخم بید غالت به ازای هر کیلوگرم دانه
گندم با نمکدان بر سطح توده گندم پاشیده شد.
پرورش بید غالت و آزمایشهای مربوط به تاثیر
کشندگی و زیرکشندگی اسانسهای آزمایشی در
داخل اتاقک رشد تنظیم شده در دمای  56 ± 5درجه
سلسیـوس ،رطوبت نسبـی  72 ± 2درصد و دوره
نوری  10ساعت روشنایی و  11ساعت تاریکی انجام
گرفت.
تهیه مواد گیاهی و استخراج اسانس
در این تحقیق برای استحصال اسانسهای گیاهی ،از
پوست درخت دارچین ،بذر زیره سیاه و سرشاخههای
تازه و گلدار نعناع فلفلی استفاده شد .گیاهان مورد
نظر از عطاری محلی در شهرستان اردبیل تهیه و در
شرایط سایه روی بنچ آزمایشگاه خشکانده شده و با
استفاده از آسیاب برقی پودر شدند .اسانسگیری با
استفاده از  21گرم پودر خشک هر یک از گیاهان مورد
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نظر به همراه  211میلیلیتر آب مقطر در دمای 111
درجه سلسیوس و به مدت  181دقیقه ،با استفاده از
دستگاه کلونجر شیشهای انجام شد .اسانسهای جمع-
آوری شده با کمک قیف دکانتور آبگیری و با سولفات
سدیم نمزدایی شد و تا زمان استفاده در ظروف
شیشهای تیره رنگ با روکش آلومینیومی ،در دمای 0

درجه سلسیوس در یخچال نگهداری شد.
جداسازی و شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده
اسانسهای آزمایشی
برای شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانسهای
گیاهی مورد مطالعه ،از دستگاه کروماتوگرافی گازی
) (HP 7890Aمتصل به طیف سنج جرمی )(5975C
استفاده شد .ستون مورد استفاده در دستگاه از نوع
کاپیالری  51( HP-5متر ×  1/52میلیمتر و 1/52
میکرومتر ضخامت) بود .گاز هلیم ( 11/111درصد) به
عنوان گاز حامل به میزان یک میلیلیتر در دقیقه
مورد استفاده قرار گرفت .تشخیص طیفها با مطالعه
اجزای آنها و مقایسه با طیفهای استاندارد موجود در
کتابخانه دستگاه صورت گرفت ).(Adams, 2001
بررسی سمیت تدخینی اسانسهای آزمایشی
آزمایشهای زیستسنجی سمیت تدخینی اسانسهای
مورد بررسی ،در ظروف شیشهای به حجم  521میلی-
لیتر انجام شد .به منظور بررسی اثر تخمکشی اسانس-
های آزمایشی ،از تخمهای یک روزه بید غالت استفاده
شد .بدین ترتیب که ،کاغذهای حاوی  51عدد تخم
یک روزه بید غالت به داخل هر ظرف شیشهای منتقل
شد .بر اساس آزمایشهای مقدماتی ،دامنه غلظت برای
هر اسانس تعیین شد .دامنـه غلظت برای اسانس زیره
سیاه  18/0 – 8/0میکرولیتـر بر لیتـر هـوا ،برای
اسانس دارچین  1/5 – 5/7میکرولیتر بر لیتر هوا و
برای نعناع فلفلـی  6/5 – 1/5میکرولیتـر بر لیتـر هـوا
بود .قطعات دایرهای شکل از کاغـذ صافــی واتمن به
قطر  5سانتیمتر تهیه و مقـــدار الزم از اسانس
مربوط به هر یک از غلظتها به وسیله میکروپیپت

روی آن ریخته شد .سپس کاغذ صافی داخل درپوش
ظرف شیشهای قرار داده شده و بالفاصله درپوش ظرف
بسته شد .برای جلوگیری از خروج بخار اسانس به
بیرون ،اطراف درپوشها با پارافیلم به دقت پوشانده
شد .در ظروف شاهد به جای اسانس از استون استفاده
شد .پس از تعیین دامنه غلظتها به روش لگاریتمی،
مقادیر  17/0 ،10/0 ،15/0 ،11/0 ،8/0و 18/0
میکرولیتر بر لیتــر هوا از اسانس زیره سیاه ،مقادیر
 8/0 ،6/5 ،7 ،0/8 ،5/7و  1/5میکرولیتر بر لیتر هوا از
اسانس دارچین و مقادیر  7 ،0/8 ،5/7 ،5/0 ،1/5و 6/5
میکرولیتر بر لیتــر هوا از اسانس نعناع فلفلی مورد
آزمایش نهایی قرار گرفتنــد .تعداد تخمهای تفریخ
شده در هر تیمار ،پس از طی دوره جنینی شمارش و
ثبت شد .آزمایشهای اصلــی در  0تکرار به همراه
شاهد انجام گرفت.
تعیین سمیت تدخینی اسانسهای آزمایشی روی
حشرات ک امل بید غالت ،مشابه شرایط آزمایش باال
انجام شد .با این تفاوت که ،تعداد  51عدد حشره
کامل بید غالت به داخل هر ظرف شیشهای منتقل
شد .پس از تعیین محدوده غلظتهای اصلی کشندگی
اسانسها و تعیین دامنه غلظتها به روش لگاریتمی،
آزمایشهای اصلی با  7غلظت شامل مقادیر ،5 ،1/7
 5/5 ،5/8 ،5/0و  5/7میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس
زیره سیاه ،مقادیر  1/58 ،1/10 ،1/8 ،1/27 ،1/55و
 1/27میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس دارچین و
مقادیر  1/15 ،1/15 ،1/65 ،1/25 ،1/50و 1/58
میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس نعناع فلفلی در 0
تکرار به همرا ه شاهد مورد آزمایش قرار گرفتند .تعداد
حشرات کامل تلف شده در هر تیمار نیز پس از
گذشت  50ساعت از شروع آزمایش شمارش و ثبت
شد.
زمان کشنده  21درصد ( (LT50اسانسهای
آزمایشی ،مشابـه شآرایط دو آزمایآش قبآلی تعیین
شد .با این تفـاوت که ،تعـداد  51عدد حشره کامل
یک روزه بید غالت در  0تکـرار ،به ظروف شیشـهای
منتقل شـد .همچنیـن ،در این مورد از باالتریـن
غلظت اسانسهـای زیره سیـاه ( 5/7میکرولیتـر بر
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لیتر هوا) ،دارچین ( 1/27میکرولیتـر بر لیتر هـوا) و
نعنـاع فلفلی ( 1/58میکرولیتر بر لیتر هوا) استفاده
شد .مرگ و میر حشرات کامـل نیز در فواصل زمانـی
 5ساعت شمـارش و ثبت گردید.
بررسی اثر زیرکشندگی اسانسهای آزمایشی
روی پارامترهای زیستی و میزان بازدارندگی
تخمگذاری بید غالت
به منظور تعییـن اثر زیرکشنــدگی اسانسها ،از 111
عدد تخــم یک روزه بیــد غالت استفاده شد .این
تخمها تحت تاثیر غلظتهای زیرکشنده ) (LC25سه
اسانس زیره سیاه ( 8/66میکرولیتر بر لیتر هوا)،
دارچین ( 0/10میکرولیتر بر لیتــر هــوا) و نعناع
فلفلـــی ( 1/15میکرولیتر بر لیتر هوا) ،با ریختن
اسانس مربوطـــه به وسیلـه میکــروپیپت روی
کاغــذ صافی واتمن (به قطر  5سانتیمتر) در داخل
ظــروف شیشـهای  521میلیلیتری قرار گرفتند.
برای جلوگیری از خروج اسانس ،درب ظروف
شیشهای با پارافیلم پوشانده شد .در تیمار شاهد از
استون استفاده شــد .پس از گذشت  50ساعت ،تخم-
ها به ظروف پتـری پالستیکـی  71میلیمتری حاوی
چند دانه گندم منتقل و تعـداد تخمهـای تفریخ
شـده ،طول دوره جنینی آنها و طول دوره نابالغ
حشره به صورت روزانه شمارش و ثبت گردید.
پس از ظهـور حشـرات کامـل ،طول عمـر و
میزان تخمگـذاری حشرات کامل تا زمان مرگ آخرین
فرد به صورت روزانـه شمـارش و ثبت شد .به منظور
تعیین اثر اسانسهای آزمایشـی بر میزان بازدارندگی
تخمگذاری بید غالت ،تعداد  111عدد حشره کامل
یک روزه بید غـالت به مـدت  50ساعت تحـت تاثیـر
غلظتهای زیرکشنـده ) (LC25هر یک از اسانسهـا
قرار گرفتند.
سپس شبپرههـای زنده مانـده بـه صــورت یک
جفت حشــره کامــل نــر و مـــاده ( 12جفـت)
روی دانههای گنـدم منتـقل شـده و تعداد تخمهای
گذاشتـه شـده توسط هـر جفـت به صـورت روزانـه و
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تا مرگ حشـرات کامل شمارش و ثبت شد.
تجزیه دادهها
تجزیه دادههای حاصل از اثرات کشندگی اسانسهای
آزمایشی با استفاده از دستور  PROC PROBITنرم
افزار  SASانجام گرفت ) .(SAS Institute, 2002نتایج
دادههای  LT50نیز با برنامه  PROC GLMنرمافزار
 SASمحاسبه شدند ).(SAS Institute, 2002
پارامترهای جدول زندگی حشره بر اساس روش دو
جنسی سن  -مرحله )(Chi, 1988; Chi, 2016
محاسبه شدند .مقایسه اختالف آماری بین پارامترهای
زیستی ،با استفاده از آزمون دوگانه بوتاسترپ
( )paired bootstrap testصورت گرفت (.)P < 0.05
همچنین ،میزان بازدارندگی تخمگذاری اسانسها با
فرمول زیر محاسبه شد ):(Xue et al., 2001

درصد بازدارندگی تخمگذاری( = ) - 1

× 111

نتایج
شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانسهای
آزمایشی
بر اساس نتایج به دست آمده 11 ،ترکیب در اسانس
زیره سیاه شناسایی شد که در مجموع  11/18درصد
از کل اسانس را شامل میشدند .ترکیبات γ-
 Cumin aldehyde ،terpineneو Cuminic alcohol
در این اسانس به ترتیب  50/5 ،51/11و  51/1درصد
از اسانس را به خود اختصاص دادند (جدول  .)1هم-
چنین ،در اسانس دارچین  05ترکیب مختلف و در
اسانس نعناع فلفلی  00ترکیب مختلف شناسایی
شدند که در مجموع به ترتیب  18/62درصد و 87/86
درصد از کل اسانس را شامل میشدند .بر این اساس،
ترکیب  Cinnamaldehydeبا  76/25درصد در اسانس
دارچیـن و ترکیب  Carvoneبه نسبت  58/62درصد
در اسانس نعناع فلفلی ،بیشترین حجم اسانسها را به
خود اختصاص دادند (جدولهای  5و .)5

...،(Bunium persicum Boiss.)  سمیت تدخینی و تاثیر زیرکشندگی اسانسهای زیره سیاه:نوری قنبالنی و همکاران
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- با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی،Bunium persicum ، ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در اسانس زیره سیاه. 1 جدول
.طیفسنج جرمی
Table 1. Chemical compounds identified in Bunium persicum essential oil using gas chromatography–
mass spectrometry.
Compound
Retention time (min)
Composition (%)
β-pinene
9.80
1.5*
P-cymene
10.27
10.2
Limonene
10.32
4.9
γ-terpinene
10.61
30.11
Trans-chrysanthenol
11.99
1.5
Cumin aldehyde
12.50
24.2
Safranal
12.80
5.3
Cuminic alcohol
12.82
20.1
.*ترکیبات کمتر از یک درصد ذکر نشده است
*
Compounds less than 1% were not listed.

 با استفاده از دستگاه گاز،Cinnamomum zeylanicum ، ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در اسانس دارچین. 5 جدول
.طیفسنج جرمی-کروماتوگرافی
Table 2. Chemical compounds identified in Cinnamomum zeylanicum essential oil using gas
chromatography–mass spectrometry.
Compound
L-Limonene
Cinnamaldehyde
α- Copaene
Naphthalene, 1,2,4a,5,6,8a- hexahydro-4,7-dimethyl
Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,6-dimethyl-4-(1…
Para Methoxy Cinnamic Aldehyde
Curcumene
Tau. Muurolol
1,3- Benzodioxole

Retention time (min)
5.25
11.13
13.12
15.55
16.69
16.92
17.41
19.67
19.28

Composition (%)
1.41*
67.52
2.01
2.23
5.59
2.21
1.08
2.74
1.89

.*ترکیبات کمتر از یک درصد ذکر نشده است
*

Compounds less than 1% were not listed.

-  با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی،Mentha piperita ، ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در اسانس نعناع فلفلی. 5 جدول
.طیفسنج جرمی
Table 3. Chemical compounds identified in Mentha piperita essential oil using gas chromatography–mass
spectrometry.
Compound*
β-Pinene
β-Myrcene
Limonene
1,8-Cineole
Linalool
Borneol
1,6-Dihydrocarveol
Estragole
(-)- Carvone
Dihydrocarvylacetate
β-Bourbonene
Trans-caryophyllene
Cis-thujopsene
(E)-β-Farnesene
(T)-epi-icyclosesquiphellandren
Germacrene D
Bicyclogermacrene
Cis-calamenene
Spathulenol
α-cadinol

Retention time (min)
9.86
9.95
10.26
10.42
10.99
11.74
11.85
11.92
12.32
13.24
13.76
14.34
14.49
14.55
14.68
14.72
15.28
15.52
15.89
16.64

Composition (%)
1.13*
1.69
7.19
2.42
1.16
1.36
1.19
3.34
28.75
1.13
3.07
2.65
1.49
1.42
1.74
4.38
1.27
1.87
1.16
1.39

.*ترکیبات کمتر از یک درصد ذکر نشده است
*

Compounds less than 1% were not listed.
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سیاه نیز با داشتن بیشترین مقدار 5/05( LC50
میکرولیتر بر لیتر هوا) کمترین میزان کشندگی را به
خود اختصاص داد (جدول  .)0مقدار  LC50برای
اسانس دارچین  1/10میکرولیتر بر لیتر هوا به دست
آمد (جدول  .)0مقادیر غلظت کشنده  LC90حشرات
کامل در اسانس زیره سیاه ،دارچین و نعناع فلفلی به
ترتیب  0/72 ،2/56و  5/15میکرولیتر بر لیتر هوا بود
که بر اساس محدوده اطمینان مقادیر  ،LC90اختالف
معنیداری بین تیمارها وجود نداشت (جدول .)0
بر اساس نتایج به دست آمده LT50 ،اسانس زیره
سیاه ،دارچین و نعناع فلفلی به ترتیب  1/78 ،10/68و
 8/12ساعت محاسبه شد (جدول  .)2مقایسه محدوده
اطمینان مقادیر  LT50تیمارها نشان داد که از این نظر
بین اسانسهای دارچین و نعناع فلفلی اختالف معنی-
داری وجود نداشت ،ولی بین این دو اسانس با تیمار
زیره سیاه اختالف معنیداری به دست آمد .بنابراین،
اسانسهای نعناع فلفلی و دارچین در مقایسه با اسانس
زیره سیاه ،با دارا بودن مقادیر کمتر  LT50قادر بودند
در مدت زمان کوتاهتری 21 ،درصد حشرات کامل بید
غالت را از بین ببرند (جدول  .)2مقایسه محدوده
اطمینان مقادیر  LT90تیمارها نیز حاکی از آن بود که
مقدار  LT90اسانس نعناع فلفلی به طور معنیداری
کمتر از اسانس زیره سیاه بود (جدول .)2

سمیت تدخینی اسانسهای آزمایشی
مقایسه مقادیر غلظت کشنده  LC50اسانسهای مورد
بررسی در تخمهای بید غالت ،حاکی از اختالف
معنیدار بین تیمارهای مختلف به دلیل عدم
همپوشانی محدودههای اطمینان بود .کمترین
LC50متعلق به اسانس نعناع فلفلی ( 5/17میکرولیتر
بر لیتر هوا) و بیشترین مقدار آن مربوط به اسانس
زیره سیاه ( 15/55میکرولیتر بر لیتر هوا) بود (جدول
 .)0مقدار  LC50برای اسانس دارچین 7/60 ،میکرولیتر
بر لیتر هوا محاسبه شد (جدول  .)0بنابراین ،اسانس
نعناع فلفلی با کمترین مقدار  LC50نسبت به اسانس-
های دو گیاه دیگر ،بیشترین اثر تخم کشی را روی
بید غالت داشت .مقادیر غلظت کشنده  LC90اسانس-
های مختلف در تخمهای بید غالت بین  16/86تا
 58/85میکرولیتر بر لیتر هوا متغیر بود که به دلیل
همپوشانی محدوده اطمینان مقادیر  ،LC90اختالف
معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد (جدول .)0
بر اساس نتایج به دست آمده ،بین تیمارهای
مختلف از نظر سمیت تدخینی اسانسها روی حشرات
کامل بید غالت اختالف معنیداری وجود داشت .در
بین تیمارهای مورد بررسی ،اسانس نعناع فلفلی دارای
بیشترین اثر کشندگی و کمترین مقدار 1/21( LC50
میکرولیتر بر لیتر هوا) بود (جدول  .)0اسانس زیره

جدول  .0سمیت تدخینی اسانسهای آزمایشی روی تخمها و حشرات کامل .Sitotroga cerealella
Table 4. Fumigant toxicity of the tested essential oils against the eggs and adults of Sitotroga
cerealella.
)Lethal concentrations (µL/L air
LC25
LC50
LC90
)( 95% FL
)(95%FL
)(95%F
8.77
13.22
28.83
)(7.25-9.83
)(12.23-14.30
)(23.87-40.30

Slope ±SE

χ2

na

Growth stages

3.79±0.56

44.90

560

egg

5.37
)(4.48-7.39

2.42
)(2.22-2.61

1.59
)(1.30-1.80

3.70±0.54

46.16

560

adult

17.87
)(13.87-28.49

6.74
)(6.13-7.49

4.04
)(3.19-4.63

3.03±0.47

40.85

560

egg

4.65
)(3.05-10.19
20.61
)(13.25-46.80

0.94
)(0.81-1.12
3.06
)(2.46-3.67

0.41
)(0.28-0.51
1.12
)(0.63-1.56

1.85±0.29

39.43

560

adult

1.55±0.24

38.89

560

egg

3.12
)(2.11-6.53

0.50
)(0.38-0.60

0.19
)(0.10-0.27

0.26±1.09

37.16

560

adult

Essential oils
Bunium persicum

Cinnamomum zeylanicum

Mentha piperita

غلظتهای کشنده و محدوده اطمینان  12درصد ) (FLبا رگرسیون لجستیک محاسبه شدند ).(SAS Institute, 2002
aتعداد کل تخمها یا حشرات کامل استفاده شده در زیستسنجی.
Lethal concentrations and 95% fiducial limits (FL) were estimated using logistic regression (SAS Institute, 2002).

The total number of eggs or adult moths used for bioassay.

a
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جدول  .2مقادیر زمان کشندگی اسانسهای آزمایشی روی حشرات کامل .Sitotroga cerealella
Table 5. Lethal time values of the tested essential oils against the adult of Sitotroga cerealella.
)Lethal times (h
Slope ±SE

χ2

Concentration
)(µL/L air

Essential oils

2.57

3.6

Bunium persicum

1.56

Cinnamomum zeylanicum

1.28

Mentha piperita

LT90
)(95%FL

LT50
)(95%FL

LT25
)( 95% FL

46.54
)(36.88-65.99

14.78
)(13.33-16.46

8.08
)(6.70-9.25

2.57±0.28

31.58
)(26.50-40.18

9.68
)(8.58-10.76

5.20
)(4.17-6.11

2.50±0.23

116.02

25.32
)(21.74-31.01

8.05
)(7.05-8.99

4.40
)(3.50-5.22

2.57±0.23

126.45

زمانهای کشنده و محدوده اطمینان  12درصد ) (FLبا رگرسیون لجستیک محاسبه شدند ).(SAS Institute, 2002
Lethal times and 95% fiducial limits (FL) were estimated using logistic regression (SAS Institute, 2002).

غلظتهای زیرکشنده اسانسهای مورد بررسی تاثیر
معنیداری بر درصد بقاء قبل از بلوغ بید غالت

اثر زیرکشندگی اسانسهای آزمایشی روی
پارامترهای زیستی و میزان بازدارندگی تخم-

داشتند .به طوری که درصد بقاء بید غالت در
تیمارهای زیره سیاه ،دارچین و نعناع فلفلی به طور
معنیداری کمتر از شاهد بود (جدول  .)7طول عمر
حشرات نر و ماده نیز در تیمارهای زیره سیاه ،دارچین
و نعناع فلفلی به طور معنیداری کمتر از شاهد بود
(جدول  .)7غلظتهای زیرکشنده اسانسهای مورد
بررسی ،زادآوری بید غالت را به طور معنیداری تحت
تاثیر قرار دادند .کمترین مقدار زادآوری بید غالت در
تیمار نعناع فلفلی و بیشترین مقدار آن در شاهد
مشاهده گردید (جدول  .)7طول دوره تخمگذاری بید
غالت نیز در تیمارهای دارچین و نعناع فلفلی به طور
معنیداری کمتر از شاهد بود (جدول .)7

گذاری بید غالت
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر
غلظتهای زیرکشنده ) (LC25اسانسهای مورد بررسی
بر طول دوره جنینی بید غالت معنیدار بود .بیشترین
طول دوره جنینی در تیمارهای زیره سیاه و دارچین و
کم ترین مقدار آن در شاهد مشاهده گردید (جدول .)7
غلظتهای زیرکشنده اسانسهای گیاهی ،مجموع
طول دوره الروی و شفیرگی بید غالت را به طور
معنیداری تحت تاثیر قرار دادند؛ به طوری که طول
این دوره در تیمارهای زیره سیاه ،دارچین و نعناع
فلفلی بیشتر از شاهد بود (جدول  .)7طول دوره نشو
و نمایی بید غالت نیز به طور معنیداری در تیمارهای
زیره سیاه ،دارچین و نعناع فلفلی بیشتر از شاهد بود.

جدول  .7اثرات زیرکشندگی ) (LC25اسانسهای آزمایشی روی پارامترهای زیستی .Sitotroga cerealella
Table 6. Sublethal effects (LC25) of the tested essential oils on biological parameters of Sitotroga
cerealella.
Treatments
Cinnamomum
zeylanicum

Bunium
persicum

)Parameters (mean ± SE

4.83 ± 0.04a

)Egg incubation (day
)Larval and pupal period (day

Control

Mentha
piperita

4.12±0.05c

4.54 ± 0.07b

4.78 ± 0.05a

23.12 ± 0.15b

24.55 ± 0.09a

24.26 ± 0.13a

24.31 ± 0.12a

27.26 ± 0.16b

a

a

a

0.87 ± 0.03a
9.17 ± 0.9a
6.57 ± 0.24a
73.18 ± 1.72a
6.26 ± 0.14a

29.06 ± 0.14

b

0.65 ± 0.04
6.62 ± 0.3a
5.05 ± 0.16b
39.86 ± 2.57c
3.99 ± 0.27c

29.01 ± 0.14

b

0.68 ± 0.04
6.46 ± 0.25a
5.10 ± 0.15b
43.91 ± 2.17bc
4.03 ± 0.25c

29.12 ± 0.14

b

0.67 ± 0.04
6.39 ± 0.26a
4.92 ± 0.18b
47.31± 1.95b
4.78 ± 0.19b

)Developmental time (egg to adult) (day
)Preadult survival (%
)Female longevity (day
)Male longevity (day
)Fecundity (eggs laid
)Oviposition period (day

میانگینهای با حروف متفاوت در هر ردیف ،تفاوت معنی داری در سطح احتمال پنج درصد دارند (آزمون دوگانه بوتاسترپ).
Means followed by different letters in each row are significantly different (P < 0.05, paired bootstrap
test).
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بقای ویژه سنی ( )lxبید غالت در تیمارهای
مختلف با گذشت زمان و افزایش طول عمر سیر نزولی

به ترتیب  51 ،58 ،01و  58روز بود (شکل  .)1هم-
چنین ،بیشترین باروری ویژه سنی ( )mxروی

داشت .منحنیهای بقای ویژه سنی نشان داد که
فاصله زمانی بین مرحله تخم تا مرگ آخرین فرد ماده
در تیمارهای شاهد ،زیره سیاه ،دارچین و نعناع فلفلی

تیمارهای مذکور به ترتیب در روزهای  51 ،51 ،51و
 55چرخه زیستی بید غالت اتفاق افتاد (شکل .)1

شکل  .1نرخ بقاء وابسته به سن ) (lxو زادآوری وابسته به سن ) Sitotroga cerealella (mxدر معرض قرار گرفته با غلظت LC25
اسانسهای آزمایشی.
Figure 1. Age-specific survival rate (lx) and age-specific fecundity (mx) of Sitotroga cerealella exposed to
LC25 of the tested essential oils.

نتایج حاصل از بررسی تاثیر غلظتهای زیرکشنده
) (LC25اسانسهای آزمایشی روی پارامترهای رشد
جمعیت بید غالت نشان داد که نرخ ناخالص تولیدمثل
) ،(GRRنرخ خالص تولیدمثل ) ،(R0نرخ ذاتی افزایش
جمعیت ) (rmو نرخ متناهی افزایش جمعیت ) (λبید
غالت در تیمارهای زیره سیاه ،دارچین و نعناع فلفلی
به طور معنیداری کمتر از شاهد بود (جدول  .)6هم-
چنین ،غلظت زیرکشنده اسانسهای مورد بررسی با
تاثیر معنیدار بر میانگین مدت زمان یک نسل ) (Tبید
غالت موجب افزایش معنیدار این پارامتر در تیمارهای

زیره سیاه ،دارچین و نعناع فلفلی نسبت به شاهد شد
(جدول .)6
بر اساس نتایج به دست آمده ،از نظر میانگین
درصد بازدارندگی تخمگذاری بید غالت ،اختالف
معنیداری بین اسانسهای آزمایشی وجود داشت
(00 = 0/565 ; P = 1/151و .)F5اسانس نعناع فلفلی
با میانگین  25/06و اسانس زیره سیاه با میانگین
 51/07به ترتیب کمترین و بیشترین بازدارندگی را
روی تخمگذاری حشرات ماده بید غالت داشتند (شکل
.)5
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جدول  .6تاثیر اسانسهای آزمایشی بر پارامترهای رشد جمعیت .Sitotroga cerealella
Table 7. Effect of the tested essential oils on population growth parameters of Sitotroga cerealella.
Treatments
Cinnamomum
Mentha
zeylanicum
piperita
20.88 ±3.25b
18.50 ± 3.06b

Control
45.27 ± 4.89a
31.45 ± 3.70a
0.111 ± 0.003a
1.118 ± 0.004a
30.91 ± 0.23b

b
b

9.97 ± 1.82

b

0.0711 ± 0.006

b

b

b

1.074 ± 0.006
32.12 ± 0.27a

11.90 ± 2.03

0.077± 0.005

1.080 ± 0.005
31.84 ± 0.28a

Bunium
persicum
26.08 ± 4.10b
b
b

12.76 ± 2.15

0.078 ± 0.005

b

1.082 ± 0.005
32.21 ± 0.29a

)Parameters (mean ± SE
)Gross reproductive rate (GRR) (female/female
)Net reproductive rate (R0) (female/female
-1

) Intrinsic rate of increase (rm) (day
-1

) Finite rate of increase ( ) (day
)Generation time (T) (day

میانگینهای با حروف متفاوت در هر ردیف ،تفاوت معنی داری در سطح احتمال پنج درصد دارند (آزمون دوگانه بوتاسترپ).
Means followed by different letters in each row are significantly different (P < 0.05, paired bootstrap
test).

شکل  .5تاثیر اسانسهای آزمایشی بر میانگین درصد بازدارندگی تخمگذاری  .Sitotroga cerealellaحروف کوچک متفاوت بیانگر
اختالف معنیدار بین تیمارها است (آزمون توکی.)P < 0.05 ،
Figure 2. Effect of the tested essential oils on mean oviposition deterency of Sitotroga cerealella. Means
with different letters indicate significant difference (P < 0.05, Tukey’s test).

بحث
نتایج حاصل از مطالعه غلظت کشنده ) (LC50اسانس-
های مورد بررسی نشان داد که هر سه اسانس زیره
سیاه ،دارچین و نعناع فلفلی سمیت مناسبی نسبت به
بید غالت داشتند ،ولی اسانس نعناع فلفلی در مقایسه
با دو اسانس دیگر بیشترین سمیت تدخینی را نسبت
به تخم و حشرات کامل بید غالت (به ترتیب با LC50
برابر  5/17و  1/21میکرولیتر بر لیتر هوا) نشان داد.
در تحقیق انجام شده توسط Abbasipour et al.
) ،(2011اسانس نعناع فلفلی در مقایسه با اسانس گیاه
و
Ferula
gummosa
Boiss.
باریجه،
رزماری LC50( Rosmarinus officinalis L. ،اسانسها
به ترتیب برابر  00/57 ،1/16و  5/12میکرولیتر بر لیتر

هوا) ،خاصیت حشرهکشی بیشتری روی حشرات
کامل شبپره مدیترانهای آردEphestia kuehniella ،
 Zellerداشت .در مطالعه ) Khani et al. (2012نیز،
اسانس نعناع فلفلی در مقایسه با اسانس فلفل
سیاه  ،Piper nigrum L.سمیت بیشتری به حشرات
کامل سرخرطومی برنجLC50( Sitophilus oryzae L. ،
اسانسها به ترتیب برابر  88/10و  586/61میکرولیتر
بر لیتر هوا) و بید برنجCorcyra cephalonica St. ،
( LC50اسانسها به ترتیب برابر  505/17و 251/25
میکرولیتر بر لیتر هوا) نشان داد .تفاوت مقدار عددی
 LC50اسانس نعناع فلفلی در حشرات کامل بید غالت
در بررسی حاضر با مقادیر عددی  LC50اسانس نعناع
فلفلی در دو مطالعه فوقالذکر به تفاوت گونه حشرات
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مورد بررسی مربوط میباشد .با این وجود ،مقدار
عددی کمتر  LC50اسانس نعناع فلفلی در بررسی

سمیت قابل مالحظهای به بید غالت داشتند ،ولی
سمیت متفاوت آنها ممکن است به تفاوت ترکیبات

حاضر نشان میدهد که حشرات کامل بید غالت،
میزان تحمل کمتری به اسانس نعناع فلفلی در مقایسه
با شبپره مدیترانهای آرد )(Abbasipour et al., 2011
 ،سرخرطومی برنج و بید برنج )(Khani et al., 2012
داشتند.
نتایج بررسی  LT50اسانسهای مورد بررسی روی
حشرات کامل بید غالت نشان داد که سرعت حشره-
کشی هر دو اسانس نعناع فلفلی ( 8/12ساعت) و
دارچین ( 1/78ساعت) از نظر آماری مشابه ،ولی
بیشتر از اسانس زیره سیاه ( 10/68ساعت) بود.
ناصری و همکاران ) (Naseri et al., 2017نیز گزارش
کردند که در جمعیت حشرات کامل بید غالت ،سرعت
حشرهکشی اسانس درمنه خراسانیArtemisia ،
( khorassanica Podl.با  LT50برابر  1/11ساعت)
نسبت به اسانس درمنه دشتیArtemisia Bess ،
( sieberiبا  LT50برابر  10/56ساعت) بیشتر بود.
بنابراین ،اسانس گیاهان مختلف میتوانند سرعت تاثیر
متفاوتی بر جمعیت یک آفت داشته باشند .در
مطالعه ) ،Saeidi and Mirfakhraie (2017غلظتهای
مختلف اسانس نعناع فلفلی در مدت  1/81تا 5/51
ساعت در  21درصد حشرات کامل سوسک چهار
نقطهای حبوباتCallosobruchus maculatus F. ،
کشندگی ایجاد کردند .تفاوت مقدار عددی LT50
اسانس نعناع فلفلی در بررسی حاضر با مقدار عددی
مطالعه اخیر را می توان به تفاوت غلظت اسانس و گونه
حشرات مورد بررسی نسبت داد .از طرف دیگر ،زمان
اسانسدهی می تواند عامل مهمی در تلفات حشرات
باشد .به طوری که ،در برخی مواقع تلفات یک حشره
ممکن است حتی پس از  50ساعت از زمان اسانس-
دهی مشاهده شود ).(Mahmoodvand et al., 2013
بنابراین در بررسی حاضر ،مشاهده تلفات در  21درصد
جمعیت در مدت زمان کمتر از  50ساعت ،حاکی از
سمیت تدخینی باالی اسانسهای مورد بررسی به ویژه
اسانس نعناع فلفلی میباشد.
در پژوهش حاضر ،هر سه اسانس مورد بررسی،

شیمیایی ثانویه آنها مربوط باشد .بر اساس نتایج به
دست آمده ،ترکیبات Cumin aldehyde ،γ-terpinene
و  Cuminic alcoholدر اسانس زیره سیاه و ترکیب
 Carvoneدر اسانس نعناع فلفلی که همگی جزء
ترکیبات مونوترپنی میباشند ،بیشترین حجم
اسانسها را به خود اختصاص دادند .خاصیت حشره-
کشی اکثر اسانسهای گیاهی مربوط به ترکیبات
مونوترپنی آنها میباشد .این ترکیبات به طور معمول،
فرّار و تا اندازهای چربیدوست هستند .به همین دلیل،
با سرعت به داخل بدن حشرات نفوذ کرده و با تاثیر بر
سیستم عصبی ،در فرایندهای فیزیولوژیکی و رفتاری
آنها مداخله میکنند (Saeidi and Mirfakhraie,
) .2017بنابراین در بررسی حاضر ،خاصیت سمی
اسانس های زیره سیاه و نعناع فلفلی به احتمال زیاد به
دلیل حضور حداکثری این ترکیبات میباشد .گزارش
شده است که ترکیب  Carvoneخاصیت دورکنندگی و
سمیت تدخینی زیادی علیه برخی آفات انباری مانند
شپشه برنج ،(Sitophilus oryzae L.) ،شپشه ذرت
) (Sitophilus zeamais Motschulskyو شپشه
آرد ) (Tribolium castaneum Herbstدارد (Fang et
) .al., 2010; Kłys et al., 2020بررسی اجزای
شیمیایی اسانس زیره سیاه توسط Nedaei et al.
) (2020نشان داد که ترکیب 2-Methyl-3-
 phenylpropanalبا  02/17درصد بیشترین مقدار را
داشت .در گزارش ) Moghaddam et al. (2013نیز،
ترکیبات  51/75( Menthoneدرصد) و Menthol
( 52/17درصد) اجزای اصلی اسانس نعناع فلفلی را
تشکیل میدادند .تفاوت مشاهده شده در ترکیبات
شیمیایی اصلی اسانس زیره سیاه و نعناع فلفلی در
پژوهش حاضر و تحقیقات مذکور میتواند ناشی از
شرایط آب و هوایی ،عوامل جغرافیایی ،عوامل ژنتیکی،
مرحله رشدی گیاه ،زمان برداشت و نحوه استخراج
ترکیبات باشد ) .(Franz, 1993در بررسی حاضر،
عمدهترین ترکیب شناسایی شده در اسانس دارچین،
ماده  Cinnamaldehydeبود .در پژوهش Kazemi and

70

نوری قنبالنی و همکاران :سمیت تدخینی و تاثیر زیرکشندگی اسانسهای زیره سیاه )...،(Bunium persicum Boiss.

) Mokhtariniya (2016نیزCinnamaldehyde ،

مقایسه با شاهد شدند .کاهش زادآوری ممکن است

( 25/51درصد) اصلیترین جزء اسانس دارچین بود.

نتیجه تاثیر مستقیم اسانس روی حشرات کامل ،از

این ماده ،یک ترکیب آلدهیدی است که عطر و طعم
ویژه دارچین را ایجاد میکند و خاصیت سمی زیادی
به هر دوی آفات انباری و مزرعهای نشان می-
دهد ;(Mondal and Khalequzzaman, 2010

طریق مداخله برخی ترکیبات شیمیایی موجود در
اسانس در رفتارهای تولیدمثلی حشره ،و یا نتیجه
ترکیب فرآوردههای خود گیاه با اسانس باشد که در
این حالت ممکن است گامتزایی حشره تحت تاثیر
قرار گیرد ;(Quilici et al., 2013; Alves et al., 2014

)Ashakirin et al., 2017; Ghada and Naglaa, 2020

 .در بررسی حاضر ،طول دورههای رشدی مختلف ،بقاء،
زادآوری و طول دوره تخمگذاری بید غالت به طور
معنیداری تحت تاثیر غلظت زیرکشنده )(LC25
اسانسهای مورد بررسی قرار گرفت .به طوری که در
تیمارهای زیره سیاه ،دارچین و نعناع فلفلی ،طول
دوره نشو و نمایی بید غالت به طور معنیداری
طوالنیتر از شاهد بود .طول دوره تخمگذاری آفت نیز
در تیمارهای دارچین و نعناع فلفلی کوتاهتر از شاهد
بود .به طور مشابه Naseri et al. (2017) ،گزارش
کردند که کاربرد اسانسهای درمنه خراسانی و درمنه
دشتی روی بید غالت موجب طوالنیتر شدن دوره نشو
و نمایی و کوتاهتر شدن دوره تخمگذاری آن میشود.
طوالنی تر شدن دوره نشو و نمای حشره باعث میشود
که مدت در معرض قرارگیری به اسانسهای گیاهی،
قبل از جفتگیری و تولید نسل جدید افزایش یابد
) .(Naseri et al., 2017همچنین ،کوتاهتر بودن دوره
تخمگذاری در حشرات در معرض قرار گرفته با
اسانس های گیاهی ممکن است باعث کاهش تعداد
تخمهای گذاشته شده و در نتیجه تاثیر منفی بر
جمعیت نسل بعد آفت گردد .در بررسی حاضر ،درصد
بقاء بید غالت در تیمارهای زیره سیاه ،دارچین و نعناع
فلفلی به طور معنیداری کمتر از شاهد بود .در تحقیق
انجام شده توسط ) Abbasipour et al. (2011نیز،
کاربرد اسانس باعث کاهش زندهمانی شبپره
مدیترانهای آرد شد .همچنین بر اساس نتایج پژوهش
حاضر ،کم ترین مقدار زادآوری بید غالت در تیمار
نعناع فلفلی مشاهده شد .جسر و همکاران (Jesser et
) al., 2017با بررسی کارایی شش اسانس گیاهی
مختلف روی شبپره هندی گزارش کردند که اسانس
نعناع فلفلی همراه با سایر اسانسهای مورد بررسی،
باعث کاهش چشمگیر زادآوری شبپره هندی در

).Tak et al., 2016
نتایج حاصل از بررسی تاثیر غلظت زیرکشنده
) (LC25اسانسهای آزمایشی روی پارامترهای رشد
جمعیت بید غالت نشان داد که در تیمارهای زیره
سیاه ،دارچین و نعناع فلفلی ،نرخ ناخالص تولیدمثل
) ،(GRRنرخ خالص تولیدمثل ) ،(R0نرخ ذاتی افزایش
جمعیت ) (rmو نرخ متناهی افزایش جمعیت ) (λبید
غالت به طور معنیداری کمتر از شاهد و میانگین
مدت زمان یک نسل ) (Tآفت بیشتر از شاهد بود.
نتایج مشابهی نیز در تحقیقات انجام شده توسط
) Borzoui et al. (2016روی شبپره هندی در معرض
قرار گرفته با اسانسهای درمنه خراسانی و گیاه پنج
انگشت Vitex pseudo-negundo Hausskn ،و Naseri

) et al. (2017روی بید غالت تیمار شده با اسانس
درمنه خراسانی و درمنه دشتی به دست آمده است.
کمتر بودن نرخ ذاتی افزایش جمعیت ) (rmدر حشرات
در معرض قرار گرفته با اسانسهای گیاهی در مقایسه
با شاهد میتواند به بقای کمتر آفت ،طوالنیتر شدن
دوره نشو و نمایی مراحل نابالغ و پایین بودن زادآوری
آن مربوط باشد .به طوری که ،کاهش این پارامترها
موجب کاهش سرعت رشد جمعیت آفت میشود
) .(Naseri et al., 2017بازدارندگی تخمگذاری
حشرات توسط اسانسها ،معیار مهمی برای مدیریت
آفات انباری است ) .(Faraji et al., 2015بر اساس
نتایج به دست آمده ،اسانس نعناع فلفلی در مقایسه با
دو اسانس دیگر بیشترین بازدارندگی را روی تخم-
گذاری ح شرات ماده بید غالت داشت که حاکی از
قوی تر بودن اسانس این گیاه در دور کردن حشرات
ماده بود .مشابه با نتایج بررسی حاضرKumar et al. ،

) (2009گزارش کردند که اسانس نعناع،
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در برنامههای مدیریت تلفیقی این آفت مهم به ویژه در
 در مورد تاثیر این، با این حال.انبارها استفاده کرد
اسانس ها در شرایط طبیعی به ویژه در محیط انبار و
نیز امکان کاربرد عملی آن از طریق تهیه انواع
-فرموالسیونهای مناسب باید مطالعات تکمیلی بیش
.تری انجام گیرد
سپاسگزاری
این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه محقق اردبیلی
.انجام شد که بدین وسیله قدردانی میشود
تعارض منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود
.ندارد

L. ، در سوسک چینی حبوبات،arvensis L.

- تاثیر بازدارندگی تخم،Callosobruchus chinensis
 این احتمال وجود دارد که برخی.گذاری داشت
ترکیبات فرار موجود در اسانس گیاهان جنس
 موجب تغییر رفتار تخمگذاری،(Mentha) نعناع
.حشرات میشود
در مجموع نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر
نشان داد که هر سه اسانس مورد بررسی اثرات
تدخینی و زیرکشندگی مناسبی روی بید غالت
 اسانس، ولی در بین اسانسهای مورد بررسی،داشتند
 بازدارندگی تخمگذاری و تاثیر،نعناع فلفلی سمیت
منفی بیش تری روی زادآوری و برخی پارامترهای
 هر سه اسانس مورد، بنابراین.زیستی بید غالت داشت
بررسی به ویژه اسانس نعناع فلفلی توانایی مطلوبی
برای کنترل جمعیت بید غالت دارند و میتوان از آنها
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