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چکیده
هاي شیمیایی جهت از بین بردن آفات محصوالت کشاورزي به ویژه در کشورهاي در حال توسعه از اهمیت بـاالیی برخـوردار   شکاستفاده از حشره

هـاي مفیـد و ... را بـه همـراه     ، ایجاد جهش، از بین بردن گونهمقاوم آفتيهاتیجمعجادیابوده و مخاطرات محیطی متعددي نظیر آلودگی آب، خاك، 
شـیمیایی و جـایگزینی آن بـا    هـاي کـش متعددي جهت کاهش اسـتفاده از حشـره  هايکه در بیشتر کشورهاي توسعه یافته تالشآورده است. در حالی 

کـش تیامتوکسـام، دینوتفـوران و    اثر سه حشره،ترکیبات گیاهی صورت گرفته است که در این زمینه نتایج خوبی نیز حاصل گردیده است. در این تحقیق
spicata(اسـانس گیـاهی نعنـاع   ایمیداکلوپرایـد و سـه    L.Mentha(  ریحـان ،.)(Ocimum basilicum L  و مـرزه خوزسـتانی(Satureja

khuzistanica Jamzad.) ـ یزمبیسسوسک کلرادويروي الرو سن چهارم Leptinotarsa decemlineata،ین (Say)    در قالـب طـرح بلـوك ،
روز سـم پاشـی و   15و 13، 11، 9، 7، 5، 3، 1مورد بررسی قرار گرفت. میزان مرگ و میـر پـس از   ايو در چهار تکرار در شرایط مزرعهکامالً تصادفی

پاشیدن اسانس تعیین گردید. آب به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید. نتایج حاصـل از تحقیـق حاضـر نشـان داد کـه اسـانس مـرزه خوزسـتانی و سـم         
مرگ و میر ایجاد کردند. بنابراین بـا توجـه بـه اینکـه     درصد95و 2/90به ترتیب روز15بعد از محیط سی در هکتار در سی15تیامتوکسام با میزان دز 

این مرحله رشدي آفت را کنترل و سبب کاهش جمعیت آن شده است بر این اسـاس، حرکـت   درصد89و اسانس مرزه خوزستانی 25/39نعناع اسانس
هاي شیمیایی براي محصوالت کشاورزي در کشور کشکاهش مخاطرات محیطی ناشی از استفاده حشرهثري دراستفاده از ترکیبات گیاهی گام مؤجهت

تواند باشد. می

ایمیداکلوپراید،تیامتوکسام، دینوتفوران،مخاطرات،هااسانسهاي کلیدي:واژه

1مقدمه

هـاي  کـش مخاطرات طبیعی و انسانی ناشی از اسـتفاده از حشـره  
ها رشد انسانشیمیایی جهت کاهش خسارت آفات براي جمعیت رو به 

اي افزایش یافته است. استفاده گسترده از این به صورت قابل مالحظه

آموختــه دکتــري حشــره شناســی کشــاورزي،  گــروه  بــه ترتیــب دانــش-3و 2، 1
، ، اسـتادیار، گـروه جغرافیـا   گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلـی 

گروه گیاهپزشـکی،  دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد و استاد، 
دانشگاه محقق اردبیلیدانشکده کشاورزي، 
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هاي بشري، ترکیبات سبب ایجاد مقاومت در حشرات آفت، آلودگی غذا
ثیر بر موجودات غیر هدف و آلـودگی محـیط   مسمومیت پستانداران، تأ

. با توجه به شـناخت  )Moin Aldini et al., 2014(زیست شده است
ط و هـاي شـیمیایی بـر محـی    شکز استفاده از حشرهمخاطرات ناشی ا

هایی با کارایی مشـابه بـراي کنتـرل    ها، گرایش جهت جایگزینانسان
آفات کشاورزي جهت کنترل آفات افزایش یافته اسـت، یکـی از ایـن    

ها با توجه به طبیعی بودن و نداشتن مخاطره براي محـیط و  جایگزین
باشند.انسان ترکیبات گیاهی می

و یکی از تولیدات مهم کشاورزي در سراسـر جهـان  این میاندر 
Solanum tuberosum(زمینی سیبایران L.(   بوده و بـه علـت دارا
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ها جزء یکی از زاي قندي، پروتئینی و ویتامینژيبودن مواد مختلف انر
)LaestivumTriticum.(محصوالت استراتژیک و هم ردیف گندم

Oryza Sativaو برنج)L.Hordeum vulgare(جو L.)حسوب ) م
را سـال  2008تا جایی که سـازمان خواروبـار جهـانی سـال     شود.می
یک سوم این محصول در کشورهاي در حـال  تقریباًزمینی نامید.بسی

طبق آمار منتشر شده شود.توسعه عمدتاً درکشورهاي آسیایی تولید می
زراعـی کشـور در سـال   کشـاورزي  از سوي اداره کل آمار و اطالعات 

هزار هکتـار از اراضـی   146زمینی در سطحی معادل سیب88-1389
بـوده  میلیـون تـن   چهـار محصول ساالنه آن بالغ بر کشور کشت شد 

آفـات مهمـی در سراسـر جهـان و در ایـران بـه       ). AS, 2012است (
حشرات زیـان  نیاز مهمتریکیزنند.زمینی خسارت میمحصول سیب

-یمـ ینـ یزمبیسيسوسک کلرادورانیر جهان و ادینیزمبیسآور
ورود و سازد.یمحصول وارد منیرا به ایباشد که خسارت قابل توجه

زمینی در مناطق مختلف کشور بـا در  گسترش سوسک کلرادوي سیب
توانـد بـه   از گیاهان خانواده بادمجانیان مینظر گرفتن تنوع تغذیه آن 

زمینـی را تهدیـد کنـد و    جدي تولید محصوالتی از جمله سیبصورت
اي تولیـد ایـن   هـ که این امر موجـب بـاال رفـتن هزینـه    طبیعی است 
ایـن  ).Sheibani Tazraji & Pourmirza, 2009شود (محصول می

م محصوالت کشـاورزي جهـان محسـوب    آفت یکی از پانزده آفت مه
ـ احشـرات کامـل  و هاالرو). Nouri Ganbalani, 1987شود (می نی

ـ تغذزمینـی و شاخه سیببرگسوسک از در صـورت بـاال   کـرده و  هی
حشـرات  نیشـوند. همچنـ  یماهیکامل گیبرگیباعث ببودن جمعیت

یغده دوکيدیروئیويماریمانند بییهايماریبیتوانند برخیکامل م
ـ باکتریپژمردگـ يمـار یب،ینیزمبیس نیـز  را شـه یریدگیو پوسـ ییای

روشماننـد ختلفـی ميهـا از روش.)Pedigo, 1999(نماینـد منتشر 
و کشـت ارقـام   کیولوژیبکنترل ی،زراعکنترل،ییایمیشي کنترلها

شـود. در  یآفت استفاده منیاکاهش دادن میزان خسارتيبرامقاوم 
آفـت  نیروش کنترل انیترمتداولییایمیشکنترل حال حاضر روش 

جـاد یایی ضـمن ایمیهاي شـ کشاز حشرههیرویاستفاده بیول،است
يمتعـدد ینبامقاوم آفت در نقاط مختلف جهان اثرات جـ يهاتیجمع

& Tisler(شته است داروي محیط زیست و موجودات زنده غیرهدف 

Zehnder, 1990  با توجه به مقاوم شدن سوسک کلـرادوي سـیب .(-
هـاي  هاي شیمیایی متداول در کنترل آن، در سـال کشزمینی به آفت

کشی با منشأ گیـاهی بـراي   اخیر گرایش به استفاده از ترکیبات حشره
,.Pavela, 2010; Kordali et alکنترل این آفت بیشتر شده است (

L.(Solanum(فرنگـــیتـــاثیر عصـــاره بـــرگ گوجـــه). 2007

Lycopersicumو 50%، 75%، 100هـــاي مختلـــف (در غلظـــت %
رسی و ایـن نتیجـه حاصـل    شاهد) بر مراحل رشدي سوسک کلرادو بر

درصد ،یسن آفت و کاهش غلظت عصاره مصرفشیبا افزاگردید که 
کـه در مرحلـه تخـم بـاالترین     ه، به طوريآمدنییآفت پاریممرگ و

میـر دیـده شـد و در سـنین مختلـف الروي، درجـات       درصد مـرگ و 
اسانس ). Hassannejad et al., 2005(متفاوتی از تلفات مشاهده شد

oolepisطربـوش ( اهیگ BlakeFlourensia(حشـرات کامـل   يرو
ـ تغذیو بازدارنـدگ یسوسک کلرادو اثـر سـم   ه وداشـت يمـؤثر ايهی

زانیمتر مربع به میبر سانتکروگرمیم100در غلظت اهیگنیاسانس ا
ایجاد حشرات کامل سوسک کلرادو ي دراهیتغذیزدارندگدرصد با83

نــوري قنبالنــی و ، همچنــین )Garcia et al, 2007(کــرده اســت
,.Nouri Ganbalani et alهمکـاران (  یاثـرات دور کننـدگ  ) 2010

Artemisia sieberi(درمنــهاهیــگپــنجاســانس  Besser.(کلپــوره
)Teucrium polium L.،( ترخون).Artemisia dracunculus L( ،
Citrus limonium(مـــوترشیل Risso.(يعطـــریو شـــمعدان

(Pelargonium roseum Andr.)يحشرات کامل و الروهارويرا
هـاي گرفتند که اسانسجهیقرار داده و نتیسوسک کلرادو مورد بررس

يحشرات کامل سوسک کلـرادو برايدرمنه، ترخون و کلپوره اهانیگ
تحقیقات نشان داد که عصـاره  د.رندایدورکنندگتیخاصینیزمبیس

Ocimum basilicum(ریحانگیاه دارویی  L.(غلظـت بـاالترین در
کامـل  حشـرات وچهـارم سـن الرودوم،سـن بـر الرو ) درصـد پنج(

ومـرگ درصـد 70،51،35ترتیـب بهزمینیسوسک کلرادوي سیب
Taghizadeh Saroukolaiداشـت ( میـر  & Nouri Ganbalani,

2012(.
تواننـد بـه عنـوان    مـی گیـاهی  رسد ترکیبات نظر میبنابراین، به 

حفاظت محصوالت هاي شیمیایی جهتکشمکمل حشرهجایگزین یا 
منفی بـراي  وءاین ترکیبات اثرات سوکشاورزي در آینده به کار روند. 

باشند، تر میهاي شیمیایی امنکشاند و نسبت به حشرهطبیعت نداشته
ماننـد و بـر  گردنـد در خـاك و آب بـاقی نمـی    به سرعت تجزیـه مـی  

ارند. یکی از مهمتـرین ترکیبـات   ثیر سویی ندهاي غیرهدف تأجمعیت
هـاي گیـاهی   اند اسانسگیاهی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته

دارویی بـه دلیـل   گیاهان ). با توجه به اینکه Isman, 2000باشند (می
دارویـی  خواص،هاي طبیعیخودرو و یا زراعی در برخی رویشگاهرشد
ونسـان و محـیط زیسـت   ها براي اخطر بودن آندر نتیجه کمها وآن
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-که به بررسی اثرات حشـره شدايباشند، انگیزهکشی میر حشرهثیتأ
-ها بر سوسک کلـرادوي سـیب  ثیر آنو تأسه گیاه دارویی مهمکشی 

-زمینی با هدف کاهش مخاطرات محیطی ناشی از اسـتفاده از حشـره  
هاي شیمیایی بپردازد.کش

هامواد و روش
مطالعهموردیی دارواهانیگهیته

هـاي زاگـرس واقـع در اسـتان     از کـوه یمـرزه خوزسـتان  گیاهان 
از موسسـه تحقیقـاتی گیاهـان دارویـی دانشـگاه      حانیرلرستان، گیاه 

شناسی شیراز جمـع آوري  از باغ گیاهنعناعشهید بهشتی تهران و گیاه 
مـورد هـاي بخشزمان تهیه گیاهان در فصل بهار بوده و گردیدند که

که در شرایط سایه و دماي بودییهواهايشامل انداماهانگیمطالعه
سـه یدر مراحل بعـدي در داخـل ک  ادهاتاق خشکانده شده و براي استف

نگهـداري  گـراد  درجه سـانتی -24در دماي مخصوص هايکیپالست
شدند.

یی مورد مطالعهایمیشهايکشحشرهتهیه 
سـموم  ؛ ازنـد عبارتقیـ تحقنیـ مورد استفاده در اهايکشحشره

، 1(بــا نــام تجــاري کنفیــدوردیــداکلوپرایمیشــامل ايدیــنوئیکوتینئون
(با امتوکسامیت،)درصد محصول شرکت بهاور شیمی35سوسپانسیون 

درصد از شرکت حفاظـت از گیاهـان   325دبلیوجی، 2نام تجاري آکتارا
7، اس جی6(با نام تجاري استارکلدینوتفوران،)5گرینزبروو4ینجنتاس

بودند کـه  گرینزبرو)و ینجنتاساز شرکت حفاظت از گیاهان درصد 20
. خریداري گردیدند

اسانس استخراج
طیگیاهی حاوي اسانس بعد از خشکانده شدن در شـرا هاينمونه

بـراي هـر یـک از سـه گیـاه      . سپسنداتاق پودر شديو در دماهیسا

1- Confidor

2- Actara
3- WG
4- Syngenta crop protection

5- Greensboro

6- Starkel

7- SG

مقطـر لیتـرآب  میلـی 500با به دست آمدهياز پودرهاگرم50دارویی
سـاعت  سهمدتبه 8اي مدل کلونجرگیر شیشهدستگاه اسانسدرون

تهیه هاي اسانسشد.روش تقطیر با آب اسانس تهیه ریخته شده و به 
ـ یدو ميهادر داخل شیشهشده تا زمان استفاده بـا روپـوش   يتـر یلیل

. ندداري شـد ه) نگوسیدرجه سلسچهارآلومینیومی در یخچال ( دماي
سـولفات سـدیم جهـت    گـرم  1/0حاوي اسانس مقـدار هاي به شیشه

ها اضافه شد. خارج شدن آب آن

ت و انجام طرححشرايآورجمع
بهـار و  ولفصـ درزمینـی ي سـیب سوسک کلـرادو جمعیت اولیه

شده و در داخـل  آوريجمعلیدشت اردبینیزمبیتابستان از مزارع س
قرار داده متریسانت30×20×10شفاف به ابعاد مهینیکیظروف پالست

ند تـا بـه مرحلـه رشـدي     شدهیتغذینیزمبیتازه سهايو با برگشد
انتقـال داده  شیآزمـا الرو سن چهارم برسند و بعد بـه زمـین زراعـی   
هـایی بـه   ا بـه کـرت  شوند. در ابتدا زمین زراعی سیب زمینی رقم اگری

زمینی ببوته سی32بندي شد. در هر کرت ممربع تقسیشش متراندازه 
ها بر اساس طـرح بلـوك کامـل    کرتدر مرحله سه برگی قرار داشتند.

تکـرار بـا دو   چهارتیمار (سه سم و سه اسانس) و در ششتصادفی به 
گروه شاهد (شاهد براي سموم و شاهد براي اسـانس) در نظـر گرفتـه    

ها اختصاص داده شد. مقـادیر  به کرتشد. تیمارها به صورت تصادفی
اي م بــر اســاس دز توصــیه شــده مزرعــهســمواســتفاده شــده بــراي 

گـرم در هکتـار و   60گرم در هکتـار، ایمیداکلوپرایـد   15(تیامتوکسام 
گرم در هکتار) و شاهد با آب مقطر تیمار شـد. مقـادیر   30دینوتفوران 

هـا بـر اسـاس دز تخمینـی کـه در شـرایط       اسانساستفاده شده براي
د (اسـانس مـرزه   آزمایشگاهی مورد استفاده قـرار گرفـت اسـتفاده شـ    

سی سی 20سی سی در هکتار، اسانس نعناع و ریحان 15خوزستانی: 
دن پاشـی و پاشـی  جهت سـم در هکتار) و شاهد با آب مقطر تیمار شد.

هـاي تـوري بـه    د. قفـس لیتري استفاده گردی20ها از سمپاش اسانس
زمایش قرار گرفتند و مورد آهايها در کرتبوتهطور تصادفی بر روي

هـا  روز استفاده از سموم و اسانس15و13، 11، 9، 7، 5، 3، 1ز پس ا
مورد بازدید قرار گرفتند که در هـر بازدیـد در هـر کـرت بـه صـورت       

ن بوته شمارش زنده و مرده آبوته انتخاب شد و الروهايپنجتصادفی 
انجـام گرفـت و   SPSS16افـزار  هـا در نـرم  ه دادهو ثبت شدند. تجزی

8- Clevenger
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مورد مقایسه قرار گرفت.1زمون توکیبا آها ن دادهمیانگی

نتایج و بحث 
نتایج نشان داد که از میان سموم مورد بررسی در این تحقیق، سم 

هـاي گیـاهی اسـانس مـرزه خوزسـتانی      ان اسانسو از میامتوکسامتی
زمینـی ببیشترین اثر را بر الرو سـن چهـارم سوسـک کلـرادوي سـی     

مصرفی سم تیامتوکسـام بـا اسـانس    ). میزان دز 3است (جدول داشته
داري بـین  مرزه خوزستانی به صورت یکسـان بـوده و اخـتالف معنـی    

میزان مرگ و میر این ترکیب شیمیایی و اسـانس دیـده نشـده اسـت     
میزان ماندگاري سم در ،باشداي که قابل توجه میاما نکته).3(جدول 

م ادامـه  میر در سموزان مرگ ومحیط است که بعد از گذشت زمان می
ـ گـ دارد و این ماندگاري سبب ایجاد مقاومت می دوام ت کـم ردد و مزی

ثیر خود را در روزهاي اول کـاربرد آن  باشد که تأبودن اسانس این می
علت عدم مانـدگاري طـوالنی مـدت    هگذارد و از طرفی بدر محیط می

کند. مقاومت هم ایجاد نمی
محیط علیه الرو سـن  سم تیامتوکسام از همان ابتداي استفاده در 

چهارم سوسک کلرادوي سیب زمینی میـزان مـرگ و میـر بـاالیی را     
ن سم بر الرو سن چهارم روز از استفاده ای15است و بعد از جاد کردهای

درصــد جمعیــت را از بــین بــرده اســت. ســموم 95مــورد نظــر آفــت
بـه  روز از استفاده به ترتیـب 15ایمیداکلوپراید و دینوتفوران نیز بعد از 

). 1درصد مرگ و میر ایجاد کردند (جدول 6/73و 68میزان 
باشد کـه نسـبت بـه بیشـتر     این آفت جزو ده گونه از حشرات می

,.Mota-Sanchez et alهـا مقاومـت نشـان داده اسـت (    کشحشره

ترکیـب شـیمیایی فعـال (سـمومی از     41به حداقل )، همچنین2006
ماتـه و پایرتروئیـدها) در سراسـر    قبیل ارگـانوکلره، ارگانوفسـفره، کاربا  

). سموم ایمیداکلوپرایـد و  Cutler et al., 2005باشد (جهان مقاوم می
ایـج بـراي کنتـرل    تیامتوکسام دو تا از سموم نئونیکوتینوئیـد بسـیار ر  

باشند استفاده گسترده از ایـن سـموم  زمینی میسوسک کلرادوي سیب
ت سـبب ایجـاد   هـاي ایـن آفـ   توسط کشاورزان براي کنترل جمعیـت 

). اگرچــه ســم Alyokhin et al., 2007مقاومــت گردیــده اســت (
زمینـی  بر سوسـک کلـرادوي سـیب   ایمیداکلوپراید در اکثر نقاط جهان

مقاومت ایجاد کرده ولی همچنان به عنوان یکـی از سـموم غالـب در    
,.Dively et alگردد (ن آفت استفاده میاکثر مناطق جهت کنترل ای

1- Tukey

تفوران به میزان کمی براي این آفت در کشور مـورد  ). سم دینو1998
نیـز از سـموم نئونیکوتینوئیـدي    اما این سم)،استفاده قرار گرفته است

مقاومت باالیی از خود به باشد که در دراز مدت مانند دو سم دیگرمی
گذارد. جاي می

هــاي مــورد بررســی در ایــن تحقیــق اســانس مــرزه  در اســانس
ها بر مرحله الرو سـن  ر اسانسر را نسبت به سایخوزستانی بیشترین اث

2/90روز از استفاده ایـن سـم بـر آن    15چهارم داشته است و بعد از 
) که ممکن است به علت 2درصد جمعیت را از بین برده است (جدول 

وجود میزان باالي کارواکرول مرگ و میر بـاالیی ایجـاد کـرده باشـد     
)Mozaffarian, 1999هاي نعناع و ریحان نیز بعد ن اسانس). همچنی

درصد به ترتیب مـرگ و میـر   48و 46روز از استفاده به میزان 15از 
هاي گیاهی دهدکه اسانس). اطالعات نشان می2ایجاد کردند (جدول 

هاي ها (گیرندهبه مقدار زیادي انتخابی هستند و به خاطر محل اثر آن
ندارند. این ترکیبات نسـبت  اکتوپامین) معموالً اثر سویی بر پستانداران 

هـا، و پیرتروئیـدهاي   ها، ارگانوفسفرهایی مانند کارباماتکشبه حشره
گذارند، براي محیط امـن هسـتند   سنتتیک که اثر سویی بر محیط می

)Shaaya & Kostyukovysky, 2006ــابراین ــن  ،). بن ــابرد ای ک
-میهاي کنترل آفتر روشدر کنترل این آفت در کنار سایهااسانس

حتی دو اسانس نعناع و ریحان اگرچه نسـبت بـه   تواند کاربردي باشد.
سموم شیمیایی مورد بررسی در ایـن تحقیـق اثـر کشـندگی کمتـر را      

ولی در دراز مدت میزان مقاومت ناشی از استفاده از سموم ،نشان دادند
ها رغبت بیشـتر را در کنتـرل   ن اسانسسبب می شود که که کاربرد ای

جاد نماید. ترکیبات شیمیایی ثانویـه موجـود در گیاهـان از    این افت ای
ثیر روابـط متقابـل گیاهـان و حشـرات     تحـت تـأ  نظر تکـاملی عمـدتاً  

سبت بـه  نباتیترکنیااند و به همین دلیل اکثر گیاهخوار تکامل یافته
ـ بـاً یهـدف تقر پستانداران و موجودات غیـر  Nouri(خطـر هسـتند  یب

Ganbalani, 2001 .(ها بر بدن حشره انتخـابی بـوده،   یر آنثأمحل ت
.مانندیشوند و در محیط باقی نمیسریع تجزیه م

هاي گیـاهی بـر   محققان متعددي در زمینه تأثیر اسانس و عصاره
اي زمینـی در شـرایط مزرعـه   مراحل رشدي سوسک کلـرادوي سـیب  

هایی انجام دادند.بررسی
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اثر سموم ایمیداکلوپراید، دینوتفوران و تیامتوکسام روي الرو سن چهارم سوسک کلرادوي سیب زمینی-1جدول 
Table 1- Effect of Imidaclopride, Dinitephorane and Thiamethoxam insecticides on 4th instars larvae of Colorado potato

beetle
SD±بعد از طی روزهاها کشمیانگین درصد تأثیر حشره

Mean% efficiency insecticides after days± SD

دز مصرفی
سی در (سی

هکتار)
Usage dos

a.i.ha-1

هاکشحشره
Insecticides

15131197531

68±3.1b62± 1.9b60± 2.3b58±1.8b55± 1.9b38± 2.2c31± 1.8c25± 1.2c*60 gایمیداکلوپراید
Imidacloprid

73.6± 2.9a72± 3.0a64.2± 2.8b63± 2.9b60± 2.6b59± 2.3b35± 1.8c32± 1.4c30 gدینوتفوران
Diniteforane

95± 2.6a95± 2.9a95± 3.1a92± 3.4a91.1±3.8a82± 2.9b81.2± 3.2b75± 3.5b15 gتیامتوکسام
Thiamethoxm

16±0.2c10± 0.8c10± 0.9c7.2± 1.1d5± 0.1d5± 0.3d3.5± 0.1d2.1± 0.2d0
شاهد 

Control
هم دارند.داري باحروف غیر مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون توکی در سطح پنج درصد اختالف معنی*

*Mean within each columns followed by different letter are significantly different (P≤0.05, Tukey test)

زمینیهاي گیاهی مرزه خوزستانی، ریحان و نعناع روي الرو سن چهارم سوسک کلرادوي سیباثر اسانس-2جدول 
Table 2- Effect of Satureja khuzistanica, Ocimum basilicum and Mentha spicata on 4th instars larvae of Colorado potato beetle

±کش ها بعد از طی روزهاحشرهمیانگین درصد تاثیر  SD

Mean% efficiency essential oils after days± SD

دز 
مصرفی 

سی (سی
در 

هکتار)
Usage

dos
a.i.ha-1

هااسانس
Essential oils

15131197531

90.2±3.7a90.2±4.1a90.2± 3.9a90.2± 3.4a90.2± 3.7a88± 2.9a88± 3.3a85± 3.5a*15 cc
Satureja

khuzistanica L.
مرزه خوزستانی

48±2.9b48±3.3b48±2.1b48±5.1b42±3.4b42±3.5b38±3.1c35±2.9c20 cc
Ocimum

basilicum L.
ریحان

46±3.5b46±2.9b46±3.4b44±2.7b44±3.2b30±3.0c30±2.9c28±3.1c20 cc
Mentha spicata

L.
نعناع

19±0.7c14±0.9c14±1.1c10±0.8d7.5±0.7d6±0.4d6±0.2d5.1±0.3d0
Control

شاهد
داري باهم دارند.حروف غیر مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون توکی در سطح پنج درصد اختالف معنی*

*Mean within each columns followed by different letter are significantly different (P≤0.05, Tukey test)

اي سبب در شرایط مزرعه١تکرار پاشش عصاره گیاه خانواده فلفل
طـوري  شوند بهزمینی میکنترل مراحل الروي سوسک کلرادوي سیب

که بعد سه بار تکرار با فاصله یک هفته در اوج جمعیت الروها کنتـرل  
Scott).گیرد (ها به خوبی صورت میآن et al., 2003 طی بررسـی-

1- Piperaceae

بـه میـزان   ٢هاي صورت گرفته عصاره گیاه نیم با نام تجاري نیمکس
سی در هکتار بعـد از سـه روز بـر الرو سـن چهـارم سوسـک       سی25

زمینی هیچ گونه تأثیري نگذاشته است و بعـد از هفـت   کلرادوي سیب
(Osman, 2010).درصد مرگ و میر ایجاد کرد67/6روز 

2- Timex
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ها روي الرو سن چهارم سوسک کلرادوي سیب زمینیکشهاي گیاهی و حشرهمقایسه تاثیر اسانس-3جدول 
Table 3-Compare the effect of insecticides and essential oils on 4th instars larvae of Colorado potato beetle

±SD روز15مرگ و میر الرو سن چهارم سوسک کلرادوي سیب زمینی طی میانگین درصد
Mean% mortality of 4th instars larvae of Colorado potato beetle during 15 days± SD

هاها و اسانسکشحشره
Insecticides and Essential oils

49.62± 3.26 bc*ایمیداکلوپراید
Imidacloprid

57.35± 4.42 bدینیتفوران
Diniteforane

88.28± 3.34 aتیامتوکسام
Thiamethoxam

89.00± 5.42 aSatureja khuzistanica
مرزه خوزستانی

43.62± 4.12 bcOcimum basilicum
ریحان

39.25± 3.68 cMentha spicata
نعناع

داري باهم دارند.پنج درصد اختالف معنیاحتمال حروف غیر مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون توکی در سطح *
*Mean within each columns followed by different letter are significantly different (P≤0.05, Tukey test)

هـاي  هـاي تیمـار شـده بـا اسـانس     کمترین تعداد الرو روي برگ
میکرولیتر 500شمعدانی عطري و کلپوره در غلظت درمنه، لیموترش، 

کننـدگی بـر الروهـاي سـن سـوم      در لیتر مستقر شدند کـه تـأثیر دور  
,.Nouri Ganbalani et alسوسک کلرادوي سیب زمینـی داشـتند   

ــ). (2010 ــرگ اســتخراج شــده از یعصــاره آب یولمعمــیشــمعدانب
(Pelargonium hortorum Bailey) وGeranium pusillum L.

یفنول و تانن سبب بازدارنـدگ یپلد،ینوئومثل فالویباتیبا داشتن ترک
يسوسک کلـرادو يرشدمختلف مراحل روي شوند و بر یمياهیتغذ
,Lamparski & Wawrzyniakگذارنـد ( یمیمنفریثأتینزمیبیس

و عصـاره نـیم و پیرتـرین بـه     1استفاده از باکتري بی.تی.تی.).2005
در مزرعه میزان تلفـات جمعیـت الروهـاي سوسـک     زمان صورت هم

Barcic etدهد (کلرادوي سیب زمینی را به مقدار زیادي افزایش می

al., 2006(.

گیرينتیجه
مطرح شدن کشاورزي پایدار و مـدیریت تلفیقـی آفـات، اثـرات     با

ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و از آن میان کشلوژیکی آفتبیو
ها بر موجودات مفید اهمیت ویژه دارد و این امـر  کشفتاثرات جنبی آ

منجر به معرفی ترکیبات طیف باریک با اثر انتخابی شـده اسـت. ایـن    
امـري الزامـی اسـت    خاصیت براي ترکیبات معرفی شده جدید تقریبـاً 

)Talebi Jahroomi, 2011جهــت کــاهش مخــاطرات ،). بنــابراین
توان گفت:میمیایی محیطی ناشی از استفاده سموم شی

.جا که امکان دارد مصرف سموم شیمیایی را محدود کنیمتا آن
خطـر  ها و موجـودات مفیـد بـی   از ترکیبات گیاهی که براي انسان

.هستند استفاده کنیم
ــات ــین  تبلیغ ــات در ب ــن ترکیب و آمــوزش صــحیح اســتفاده از ای

کشاورزان صورت گیرد.

تشکر و قدردانی
محقق اردبیلـی بـه خـاطر انجـام طـرح در      وسیله از دانشگاه نبدی

شود.زي آن دانشگاه تشکر و قدردانی میدانشکده علوم کشاور

١
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Introduction

Natural and human hazards risen due to the use of chemical pesticides to reduce pest damage are
significantly increased. In this manner, tend to use alternatives with similar efficacy and less risk like plant to
control pests has increased. Therefore, it seems that plant compounds can be used as alternatives to chemical
insecticides to protect agricultural products in the future. These compounds have no harmful and negative effects
on nature and are safer than chemical insecticides; they decompose rapidly, do not remain in soil and water and
have no effect on non-target populations. Potato is one of the most important agricultural products around the
world with a major pest of it around the world and in Iran that harm the product is Colorado potato beetle,
Leptinotarsa decemlineata (Say). Nowadays chemical control is the most common method to control of this pest
but causes resistance. According to the Colorado potato beetle resistant to conventional chemical pesticides for
controlling them, in recent year tendency to use insecticide with plant origin become more for this pest. One of
the most important plant compounds are essential oils. Due to the low risk of essential oils to humans and the
environment and their insecticidal effect, we motivated to investigate the insecticidal effects of three important
medicinal plants on Colorado potato beetle for reducing the environmental hazards arising from the use of
chemical insecticides.

Material and Methods

Three insecticides thiamethoxam, diniteforane, imidacloprid were bought and three essential oils Satureja
khuzistanica Jamzad, Ocimum basilicum L. and Mentha spicata L. were gathered in spring then dried in shade at
room temperature and for later use in special plastic bags were stored at -24 ° C. Essential oils were extracted by
Clevenger. In the spring and summer 4th instars larvae of Leptinotarsa decemlineata Say from potato fields of
Ardabil plain collected. Investigation against this pest was done in a completely randomized block design with
four replications under field conditions. Mortalities were recorded at 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 days after
spraying insecticides and essential oils. The control plants were treated with water. Data analysis was done in
SPSS16 software and the mean of the data was compared with Turkeys' test.

Results and Discussion

This study results showed that thiamethoxam had greatest effect on fourth instar larvae of Colorado potato
beetle. In 15cc a.i./ha of thiamethoxam in the environment after 15 days 95%  mortality happen. Imidacloprid
and diniteforane after 15 days have 68 and 73.6% mortality respectively. Imidacloprid and thiamethoxam are
two most common Colorado potato beetle insecticides that are used by farmers. Diniteforane is not a common
insecticides in country. Also investigation showed that essential oil of S. khuzistanica had greatest effect on
fourth instar larvae of Colorado potato beetle. In 15cc a.i./ha of S. khuzistanica in the environment after 15 days
90.2% mortality happen. O. basilicum and M. spicata after 15 days have 48% and 46% mortality respectively.
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Data showed that essential oils are highly selective and because of their effect (actopamin receptor) usually have
no adverse effect on mammals. These compounds in contrast to synthetic carbamates, organophosphouros, and
pyretroid that has adverse effect on the environment and people are safe for the environment.

Conclusion

Therefore, using plant material is effective step for reducing environmental risk of chemical insecticides that
used for agricultural crop in country. In order to reduce the environmental hazards caused by the use of chemical
pesticides, it could be said:

1- Limit the use of chemical pesticides.
2. Use plant materials that are safe for humans and creatures.
3. Promote and educate farmers for using proposed compounds.
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