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  چکیده

که بصورت  دنباشیمکلزا و گندم  مهمآفات  از ترتیبهب )Schizaphis graminumسبز گندم (شته ) و Brevicoryne brassicae( کلم مومی شته
دهند. پیدایش جهی زراعت این محصوالت را از طریق تغذیه بصورت مستقیم و انتقال عوامل بیماریزاي ویروسی بصورت غیر مستقیم کاهش میقابل تو

 منظور کنتـرل ها باعث استفاده از ترکیبات ثانویه گیاهی بصورت عصاره و اسانس بهمقاومت به سموم شیمیایی و اثرات حاد و مزمن ناشی از کاربرد آن
در  اشاره کرد. در این تحقیق اثر دو عصاره اتانولی مذکور توان به عصاره میوه زیتون تلخ و پوست لیموترشها میآفات شده است. از جمله این ترکیب

یج نشـان داد  لیتر) روي درصد تلفات شته مومی کلم و شته سبز گندم مورد بررسی قرار گرفت. نتامیکروگرم بر میلی 80و  50، 10سه غلظت متفاوت (
شود کـه در  ها میدرصد مرگ و میر روي شته 100ساعت باعث  36لیتر پس از گرم بر میلیمیکرو 80میوه زیتون تلخ در غلظت کاربرد عصاره اتانولی 

گرم بر گرم میلی 74/2لخ (داري بیشتر بود. همچنین در این مطالعه، مقدار فنل کل در عصاره میوه زیتون تطور معنیمقایسه با عصاره پوست لیموترش به
ها تواند با اثر کشندگی باالتر زیتون تلخ روي این شتهگرم بر گرم وزن تر) بیشتر بوده است که میمیلی 79/1وزن تر) نسبت به عصاره پوست لیموترش (

  مفید باشد.  انیکارگ و سالم تولید محصوالت هاي مذکور برايکنترل شته تواند درمی در ارتباط باشد. نتایج این تحقیق
  

  فنل، غلظتترکیبات ثانویه گیاهی،  :کلیدي هايواژه
 

     1 مقدمه
 Brevicoryne  (Hemiptera: Aphididae) کلـم،  مـومی  شته

brassicae L.اثـرات کـه   اسـت  جهـان  در کلزا جدي آفات از ، یکی 
 سـال  70 طی Brassicaceae تیره گیاهان سایر و کلزا روي مخربی

 و 20، 19، 6( شودمی محسوب کلیدي آفت مزارع این رد و داشته اخیر
 و هـا سـاقه  هـا، برگ روي بزرگ هايکلنی ایجاد با مذکور شته). 46

 محصـول  بـه  سنگین خسارت و هابرگ پیچش باعث کلزا هايجوانه
 بین محصول عملکرد گیاه کاهش یافته؛ رشد مبتال گیاهان در. شودمی

 کـاهش  درصـد  11 حدود در لمحصو روغن و میزان درصد 77  تا 9
  ).29( یابدمی

ــته   Schizaphis graminum Rondani، گنــدم ســبزش

                                                        
 ،پزشـکی گـروه گیـاه  ، کشاورزي و کارشناسی ارشد حشره شناسیاستادیار   -2و  1

  دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید باهنر کرمان
  ) :mmrmpahlavan@gmail.coEmail           نویسنده مسئول: -(*

DOI: 10.22067/jpp.v31i3.58927 
  

(Hemiptera: Aphididae)،  فات مهم گنـدمیان در جهـان   آیکی از
چـاودار   و جـو، یـوالف  ، سورگوم ،گندم هاین شته ب .)9 و 8( باشدمی

 Poaceaeگونـه گیـاهی خـانواده     70 زند و روي بیش ازخسارت می
کوتولگی وس یرو). در ضمن، این آفـت ناقـل   35( شده است شگزار

  باشد.به گیاه می) 38ذرت (و موزائیک کوتولگی ) 36( زرد جو
عالوه بر وجود بذر مناسب، خاك حاصـلخیز و آبیـاري مطلـوب،    
روش مناسب حفاظت از گیاه هم براي تولید حـداکثر محصـول، الزم   

وزي باز هم خسارات کش هاي مدرن امررغم توسعه حشرهاست. علی
 از . یکـی )26شـود ( سنگینی به محصوالت زراعی و انباري وارد می

 روي افـزایش  تـوجهی  قابل تأثیر که کشاورزي مهم در بسیار اصول
 مختلـف  مراحـل  در محصول که است آن سطح دارد، واحد در تولید
 همـواره  ).25حفـظ شـود (   آورزیـان  و نامساعد عوامل گزند از تولید،

لحـاظ   از عوامـل  نـوع  ایـن  حمله اثر در کشاورزي تولیدات از بخشی
 می بین از محصول کل موارد برخی در و بیندمی وکیفی آسیب کمی
 ).26( رود

منظور دست یافتن به یـک نتیجـه مطلـوب در کنتـرل آفـات      به
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توان با استفاده از ترکیبات محصوالت اقتصادي مانند گندم و کلزا می
رویه سـموم شـیمیایی کـه داراي اثـرات     بیجایگزین مناسب، کاربرد 

مخرب حاد و مزمن روي انسان و محیط زیست اسـت را کـاهش داد   
). استفاده از ترکیبات گیـاهی جهـت کنتـرل آفـات از     55 و 47، 17(

هاي ). در قسمت44 و 39، 32، 15هاي قدیم متداول بوده است (زمان
کشـی  ص حشرههاي متفاوتی از گیاهان با خوامختلف کشور ما گونه

هـا روي آفـات و شناسـایی    مختلف وجود دارد که با بررسـی اثـر آن  
توان از این ترکیبات جهت کنترل می هاآنثانوي موجود در  ترکیبات

 Melia azedarach Linnaeusتلخ،  گیاه زیتون آفات استفاده نمود.
)Sapindales(Meliaceae:  ،ــومی هیم ــاب ــران الی ــوده و در ای  در ب

). 24(انتشـار دارد  و نـواحی مرکـزي   هاي ساحلی دریـاي خـزر  جنگل
 مـواد  داد کـه  نشـان  گیاه این فعال مواد روي بر شده انجام مطالعات
 این در )ترپینوئیدهاتترانوتري( لیمونوئیدها  گروه از متعددي شیمیایی

اي، کـاهش  کشی، ضد تغذیـه خواص حشرهکه داراي  دارد وجود گیاه
، 10هستند ( اندازياختالل در پوست باروري، به تعویق انداختن رشد و

تاکنون نتایج خوبی از نحوه کنترل آفات بـا  ). 48 و 28، 23، 21، 13
هـاي  ). اثر دورکنندگی عصـاره 12حاصل شده است (ترکیبات گیاهی 

 Bemisia tabaciآبی و متانولی زیتون تلخ روي سفید بالک پنبـه،  
Gennadius، گزارش شد. اختر و 1( حمد و همکاران توسط ابو فخر (

) که از پیشگامان کاربرد نوین ترکیبات گیاهی در کنتـرل  4ایسمان (
آفات گیاهی هسـتند مطالعـاتی راجـع بـه مهارکننـدگی رشـد و اثـر        

 Guerke Melia volkensiiاي و دو عصـــاره گیــاهی  ضــدتغذیه 
ـ  Origanum vulgare Linnaeusو د و تعدادي آللوکمیکال روي چن

خوار مهم، از جمله بید کلم ارایه دادند. همچنـین تحقیقـات   آفت گیاه
  روي الرو، شفیره و حشره کامل M. azedarach نشان داد عصاره 

Plutella xylostella (L.)     باعث بدشکلی، مـرگ و میـر و کـاهش
اي در مورد فعالیت ضد تغذیـه گسترده ). تحقیقات16( تخمریزي شد

 Meliaceaeکنندگی رشد گیاهان خـانواده  ظیماي، دور کنندگی و تن
به اثبات رسیده است  هندوستان و استرالیا آمریکا، نظیر کشورهایی در
 کشـی روغـن دانـه   ) اثر حشره53). زمانی و همکاران (49 و 48، 11(

جالیز  سیاه باقال و شته سبز هلو، شته زیتون تلخ را روي سه گونه شته
ش قـرار دادنـد کـه نتـایج     تحقیق و پژوهآرد مورد  و همچنین شپشه

هـا در  دار و قابل توجه عصاره مـذکور روي شـته  ثیر معنیحاکی از تأ
مقایسه با آفت انباري بوده است. همچنین نتایج تحقیـق اثـر حشـره   

کشی پنج عصاره اتانولی زیتون تلخ، اسفند، ارغوان، همیشـه بهـار و   
ر روي تریپس پیاز نشان از لیتر بگرم بر میلیمیلی 30آنغوزه با غلظت 

ثرتر عصاره زیتون تلخ در مقایسه با سایرین جهـت کنتـرل   ؤکاربرد م
horvathi Orius تریپس پیاز و حفظ جمعیـت دشـمن طبیعـی آن،    

)Reuter() 37، داشت.(  
ــوترش  ــی  لیم ــام علم ــا ن  Risso (Rutaceae: Sapindales)ب

Citrus limonum این گیاه اولین بـار در  . باشدداراي روغن فرار می

در  یدر ایران ارقام مختلف و کشورهاي چین و هندوستان پرورش یافته
 بـذر  و پوست هاي. عصاره)54( شودکاشته میکشور شمال و جنوب 

حشره قابلیت که هستند ثانویه هايمتابولیت حاوي مرکبات هايگونه
 .اسـت  گـزارش شـده   حشـرات  متعـدد  هـاي گونـه  روي آن کشـی 

 ترکیبـات  برخـی  از بهتـر  مرکبـات  اسـانس  در موجود لیمونوئیدهاي
 در جلـد  تعـویض  از کننـده  ممانعـت  و تغذیه ضد عنوان به شیمیایی

 طـور ). بـه 44 و 31( کنندمی عمل پولکدارانبال هايگونه بسیاري از
مقابل اشـعه   حفاظت در شانبالقوه نقش خاطر به فنلی ترکیبات کلی،

 در دفـاعی  عوامـل  و کننده جلب عنوانبه شانفعالیت بنفش، ماوراي
 گیاهی هاياندام پوستی هايبافت در بیشتر شکارگرها و هاپاتوژن برابر

  ).2یابند (می تجمع
 میـوه ترکیبات ثانویه موجود در گیاهان آزمایشـی ( نظر به اینکه 

بیوتیـک  بعنوان عوامل مقاومـت آنتـی   پوست لیموترش)زیتون تلخ و 
ثیرات مختلفی از جمله مرگ و میر را بدنبال دارد، لذا هدف از ایـن  أت

و  در دوزهاعصاره این ترکیبات بررسی و ارزیابی میزان سمیت  تحقیق
و شته سـبز  ، B. brassicae ،ي مختلف روي شته مومی کلمهازمان
سـنجش میـزان فنـل کـل ایـن       همچنینو  ،S .graminum ،گندم

  باشد. میها عصاره
 

  هامواد و روش
  پرورش حشرات

   (B. brassicae)شته مومی کلم -الف
پزشکی دانشگاه تحصیالت شته مومی کلم از آزمایشگاه گروه گیاه

، C˚1±25دماي و در شرایط اتاق رشد (تهیه  (هایتک) تکمیلی کرمان
روشنایی و تـاریکی)   16: 8ي نوردوره درصد و  65±5رطوبت نسبی 

 در Hyola401رقـم    (.Brassica napus L)هـاي کلـزا   روي بوته
   سانتی متر) قرار داده و پرورش داده شد. 30× 6قفسی به ابعاد (

  
   )S. graminum( شته سبز گندم -ب

تهیـه و  کرمان باهنر شهید مزارع گندم دانشگاه از شته سبز گندم 
گنــدم هــاي ، روي بوتــهتوســط متخصــص پــس از شناســایی گونــه

(Triticum aestivum L.) 30× 6قفسی به ابعاد ( رقم پیشتاز در 
   رورش داده شد.پمتر) سانتی

 بالغ حشرات از تعدادي ،هر دو شتههاي پوره کردن سنبراي هم
 داده اجازه هاآن به و انتقال شته به آلودگی فاقد گیاهان روي بال بی
مـدت زمـان    از پـس . باشـند  داشـته  زاییپوره ساعت 24 مدتبه شد

 تا کرده سپري را خود نمو و رشد هاپوره و حذفبالغ  حشرات مذکور
  هاي سه تا چهار روزه تبدیل شدند.پوره به
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  عصاره  استخراج و گیاهان آوريجمع
و پوسـت  اسـتان کرمـان    ه ماهـان گیاه زیتون تلخ از منطق میوه

سپس  ر سایه خشک شدند.و دش از شمال کشور (تنکابن) تهیه ترلیمو
گیري به روش عصاره .نددقیقه پودر شد 5سیاب برقی به مدت آتوسط 

هـر گیـاه در یـک    از گرم از پودر حاصله  150 .انجام شد تقطیر ساده
درب  درصد مخلـوط شـد.   90لیتر اتانول میلی 500ارلن شیشه اي با 

ن، محتویات دقیقه هم زد 5ایی را با پارافیلم بسته و بعد از ارلن شیشه
سـاعت در یخچـال داخـل یـک فویـل       24موجود در ارلن به مـدت  

ها جلوگیري شود. بعد از نآ تا از تابش نور به دشداري آلومینیومی نگه
عصاره گیاهی توسط کاغذ صافی از باقی مانده گذشت زمان مورد نظر 

 ،ساعت زیر هود آزمایشـگاه سپري شدن چندین پس از  وگیاهی جدا 
شدن حالل صورت گرفـت و عصـاره خشـک و خـالص     عمل تبخیر 

 4د. عصاره جامد براي مدت زمان کوتاهی در دمـاي  شگیاهی فراهم 
داري و براي انجام هر آزمایش، عصاره در یخچال نگهدرجه سلسیوس 

بـر   گـرم میکرو 80و  50، 10هاي حاصل با آب مقطر رقیق و غلظت
  ).43تهیه شد (لیتر میلی

 
 نل کل عصاره زیتون تلخگیري میزان فاندازه

فـولین   روش توسـط  گیاهی عصاره هاينمونه کل در فنل مقدار
 گیريتغییر مطابق روش رحمانی و همکاران اندازه اندکی با سیکالتو

لیتر معرف فولین میلی 5/2گرم از عصاره اتانولی با  2/0ابتدا  ).41( شد
لیتر میلی 2 مخلوط گردید. سپس )،برابر با آب رقیق شده 10(سیکالتو 

 درصد به آن اضافه و ورتکـس گردیـد. محلـول    5/7کربنات سدیم 
 درجـه  20 (اتـاق  دماي در و تاریکی در ساعت 5/1 به مدت حاصل
  . شد نگهداري )گرادسانتی
  

  گیري میزان فنل کل عصاره پوست لیموترشاندازه
 3( شد گیريتغییر اندازه اندکی با سیوکالتو فولین روش با فنل کل

روي شیکر درصد،  90لیتر اتانول میلی 3با گرم از عصاره  2/0 .)34 و
را  یـی لیتر از محلـول رو میلی 2سپس زده شد. دقیقه هم 10به مدت 
به آن اضافه  درصد 10سیکالتو لیتر معرف فولین میلی 5/0و برداشته 

افزوده درصد  7میلی لیتر کربنات سدیم  1دقیقه  5 گذشتپس از شد.
بعـد از   .ساعت در تاریکی نگهداري شد 5/1مدت هل بمحلول حاصو 

 هـاي در غلظت استاندارد، هر دو عصاره جهت تهیه منحنیاین مدت 
تهیه گردیـد، سـپس    لیترمیلی رب گرممیلی 10و  8، 6، 4، 2، 1، 5/0

نـانومتر توسـط دسـتگاه     760محلـول بـا طـول مـوج     میزان جـذب  
 برحسـب  و وانده شدلمان خآساخت  SPUV-26مدل  اسپکتروفتومتر

 .شد بیان اسیدگالیک معادل تر وزن گرم در گرممیلی
 

  
  

  سنجی زیست آزمایش
  سمیت تماسی

عصاره اتانولی میوه زیتون تلخ و  یتماس یتسم بررسی منظور¬به
ترش بر روي پوره هاي سه تا چهار روزه شته سبز گندم و یموپوست ل
کلزا و گندم  اهانیگ هاي¬هم اندازه از برگ یکلم، قطعات یشته موم

 80و  50، 10مختلـف عصـاره (    هاي¬با استفاده از سمپلر به غلظت
) آغشته و پس از خشک شدن، در سـطح ژل  ترلی-میکروگرم بر میلی

در  متـر ¬یسـانت  5به قطر  هایی¬یشد يدرصد داخل پتر 7/0آگار 
 سـن ¬هم هاي¬عدد پوره 20شرایط آزمایشگاهی قرار گرفت. سپس 

. در تیمار شاهد از آب استفاده شـد.  یافتندنتقال ا ها¬دیش¬پتري به
 بتساعت شمارش و ث 36و  24، 12مرده پس از  هاي شتهپورهتعداد 

. مالك تشخیص حشرات تلف شده ایـن بـود کـه اگـر پاهـا و      یدگرد
 العملـی ¬عکـس  هـیچ  شد،¬ها به وسیله قلم مو تحریک میشاخک

 درجه 25±1 ییدما طیبا شرا یناتوردر ژرم یشاتآزما کلیه. نشود دیده
 8و  ییروشـنا  سـاعت  16 و درصد 65± 5 یرطوبت نسب سلسیوس،
  انجام شد یکیساعت تار

  
  آماري تحلیل تجزیه

 4 در و تصـادفی  کامال طرح قالب در سنجی زیست هايآزمایش
هاي مربوط به درصد کشندگی دو داده .شد انجام شاهد با همراه تکرار

 Tبر مبناي آزمـون   v22 SPSS افزار نرم از استفاده باگیاهی  عصاره
 تجزیـه  هاي مختلف،غلظت اثر مقایسه برايمقایسه شدند. همچنین 

 در و شـد  انجامv22  SPSS افزار نرم از استفاده با طرفهیک واریانس
 پـنج  سطح در توکی آزمون از استفاده با هاداده بودن، دارمعنی صورت
  .شدند میانگین مقایسه درصد

گیري فنـل کـل در قالـب    نتایج مربوط به اندازه تجزیه و تحلیل
 v22  SPSSتکـرار بوسـیله نـرم افـزار      10طرح کامال تصـادفی در  

ها با آزمون توکی در سـطح  صورت گرفت. همچنین مقایسه میانگین
انجـام   Excel 2010 افـزار  نرم از استفادهو رسم نمودار با پنج درصد 

  شد.
  

   نتایج
هاي کشی غلظتیانگین درصد حشرهتجزیه وارایانس و مقایسه م

مختلف عصاره اتانولی میوه زیتون تلخ و پوست لیمو ترش روي پوره
نشـان داده   3تـا   1هاي شته مومی کلم و شته سبز گندم در جداول 

  شده است.
درصد کشندگی عصاره اتانولی میوه زیتون تلخ و پوست لیموترش 

اي شته مومی کلـم،  هلیتر روي پورهمیکروگرم بر میلی 10در غلظت 
هاي زمانی مورد مطالعه، نشان کدام از دورهداري در هیچاختالف معنی

میکروگـرم بـر    80و  50ندادند. اما عصاره میوه زیتون تلخ در غلظت 
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لیتر درصد تلفات بیشتري در مقایسه با پوست لیموترش در ایـن  میلی
دو سـاعت نشـان داد. ایـن اخـتالف بـین       24و  12ها پس از غلظت

لیتـر نیـز   میکروگرم بر میلـی  80ساعت، در غلظت  36عصاره پس از 
 80). درضمن، عصاره میوه زیتون تلخ در غلظت 3مشهود بود (جدول 

میکروگـرم بـر    10لیتر در مقایسه با غلظـت  میکروگرم بر میلی 50و 
هاي شـته  داري درصد تلفات بیشتري روي پورهطور معنیلیتر بهمیلی

ساعت نشان داد. همچنین بیشترین و کمترین  12 مومی کلم پس از
 36و  24درصد کشندگی عصاره میوه زیتون تلخ روي این شته پس از 

لیتـر  میکروگـرم بـر میلـی    10و  80هـاي  ترتیب در غلظـت ساعت به
). بـر اسـاس نتـایج حاصـل، عصـاره پوسـت       3محاسبه شد (جـدول  
 10یسه با غلظت لیتر در مقامیکروگرم بر میلی 80لیموترش در غلظت 

دار درصـد تلفـات بیشـتري    طور معنیلیتر بهمیکروگرم بر میلی 50و 
سـاعت نشـان داد.    24و  12هاي شته مومی کلـم پـس از   روي پوره

بیشترین و کمترین درصد کشندگی ایـن عصـاره گیـاهی روي شـته     
 10و  80هـاي  ترتیـب در غلظـت  سـاعت بـه   36مومی کلم پـس از  
  ).3دست آمد (جدول ر بهلیتمیکروگرم بر میلی

  
 کاربرد دو تیمار گیاهی در اثر مومی کلمدرصد مرگ و میر شته تجزیه واریانس  - 1 جدول

Table 1- Analysis of variances of the cabbage aphid mortality rate by using herbal treatments 
36h  24h  12h  دوز عصاره گیاهی 

Herbal extract dosage 
(µg /ml) F  df P  F  df P  F  df P  

2.48 4  0.118 2.67 4  0.279 2.68 4  0.148  10 
2.73 4  0.074 4.30 4  0.034 7.60 4  0.148 50 
7.13 4  0.016 4.24 4  0.311 6.05 4  0.609 80 

  
  لیتر)روگرم برمیلیمیک 80و  50، 10روي شته مومی کلم بین سه غلظت مختلف ( ،تیمارهاي مختلف کشندگیدرصد تجزیه واریانس  - 2جدول 

Table 2- Analysis of variances of different treatments on mortality percentage of Brevicoryn brassicae among 3 
differentconcentrations (10, 50 and 80 µg /ml) 

36h  24h  12h  عصاره گیاهی 
Plant extract  F  df  P  F  df  P  F  df  P  

31.95 2,6 0.001 7.75 2,6 0.022 21.00 2,6 0.002 Melia azadirach 
13.98 2,6 0.006 18.41 2,6 0.003 11.40 2,6 0.009 Citrus limonum 

 
 دو تیمار گیاهیدر اثر کاربرد  مومی کلممیانگین درصد مرگ و میر شته  - 3جدول 

Table 3- Mean mortality Percentage of Brevicoryne brassicae by application of two herbal treatments 

80µg /ml 50µg /ml 10µg/ml  عصاره گیاهی 
Plant extract 

3.33  ± 46.67 Aa 3.33  ± 36.67 Aa 3.33  ± 16.5 Ab 12h Melia azadirach 
2.89  ± 20.00 Ba 1.67  ± 8.33 Bb 1.67  ± 6.67 Ab Citrus limonum 
5.77  ± 50.00 Aa 7.00  ± 43.00 Aab 3.61  ± 20.00 Ab 24h Melia azadirach 
2.08  ± 24.00 Ba 1.33  ± 12.23 Bb 2.00  ± 9.00 Ab Citrus limonum 

0.00  ± 100.00 Aa 11.46  ± 51.67 Ab 4.70  ± 19.67 Ac 36h Melia azadirach 
2.67  ± 28.66 Ba 3.46  ± 19.00 Aab 2.00  ± 7.00 Ab Citrus limonum 

 
هاي ی غلظتکشتجزیه وارایانس و مقایسه میانگین درصد حشره

مختلف عصاره اتانولی دانه زیتون تلخ و پوست لیمـوترش روي پـوره  
ارایه شده است. عصاره دانه  6تا  4هاي هاي شته سبز گندم در جدول

لیتر درصد تلفات بیشتري میکروگرم بر میلی 50زیتون تلخ در غلظت 
روي شته سبز گندم در مقایسه با پوست لیموترش در این غلظت پس 

هـاي مـورد   ساعت نشان داد. درصد کشندگی عصاره 36و  24، 12از 
هاي شته لیتر روي پورهمیکروگرم بر میلی 80و  10آزمایش در غلظت 

ساعت نشـان ندادنـد؛    24و  12داري پس از سبز گندم، اختالف معنی
ساعت، کاربرد عصاره دانه زیتون تلخ در مقایسه  36که پس از درحالی

دار موجب تلفات بیشتر این آفت شد ورت معنیصبا پوست لیموترش به
 50و  80عصـاره دانـه زیتـون تلـخ در غلظـت      ). درضمن، 6(جدول 

لیتر میکروگرم بر میلی 10لیتر در مقایسه با غلظت میکروگرم بر میلی

هاي شته سبز گندم داري درصد تلفات بیشتري روي پورهطور معنیبه
ن و کمترین درصد کشندگی ساعت نشان داد. بیشتری 36و  12پس از 

ترتیـب  ساعت به 24عصاره دانه زیتون تلخ روي دو گونه شته پس از 
). 6لیتر محاسـبه شـد (جـدول    میکروگرم بر میلی 10و  80در غلظت 

میکروگرم بـر میلـی   80همچنین، عصاره پوست لیموترش در غلظت 
صد لیتر، درمیکروگرم بر میلی 50و  10هاي لیتر در مقایسه با غلظت

 36و  12هـاي شـته سـبز گنـدم پـس از      تلفات بیشتري را روي پوره
ساعت نشان داد. کمترین و بیشترین درصد تلفات شته سبز گندم بـا  

و  10هاي ترتیب در غلظتساعت نیز به 24کاربرد این عصاره پس از 
  ).6لیتر مشاهده شد (جدول میکروگرم بر میلی 80
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 در اثر کاربرد دو تیمار گیاهی سبز گندمو میر شته  درصد مرگتجزیه واریانس  - 4 جدول
Table 4- Analysis of variance of the wheat aphid mortality rate by using herbal treatments 

36h 24h 12h دوز عصاره گیاهی 
Herbal extract dosage 

(µg /ml) F df P F df P F df P 
7.98 4 0.343 1.66 4 0.934 2.48 4 0.231 10 
6.69 4 0.214 2.94 4 0.415 5.17 4 0.023 50 
8.50 4 0.116 0.961 4 0.609 0.896 4 0.441 80 

  
 لیتر)میکروگرم برمیلی 80و  50، 10تیمارهاي مختلف روي شته سبز گندم بین سه غلظت مختلف ( کشندگیدرصد تجزیه واریانس  - 5جدول 

Table 5- Analysis of variances of different treatments on mortality percentage of Schizaphis graminum among 3 
differentconcentrations (10, 50 and 80 µg /ml)  

36h 24h 12h عصاره گیاهی 
Plant extract F df P F df P F df P 

31.20 2,6 0.001 7.75 2,6 0.022 21.00 2,6 0.002 Melia azadirach 
25.63 2,6 0.001 5.94 2,6 0.038 22.97 2,6 0.002 Citrus limonum 

 
یتیمار گیاه دو در اثر کاربرد سبز گندممیانگین درصد مرگ و میر شته  - 6جدول   

Table 6- Mean mortality Percentage of Schizaphis graminum by application of two herbal treatments 

80µg /ml 50µg /ml 10µg/ml  ه گیاهیعصار  
Plant extract 

3.33  ± 49.00 Aa 3.33  ± 36.67 Aa 3.38  ± 20.00 Ab 12h Melia azadirach 
5.81  ± 40.67 Aa 0.33  ± 19.33 Bb 1.97  ± 7.07 Ab Citrus limonum 
5.77  ± 51.67 Aa 7.00  ± 41.66 Aab 3.06  ± 22.00 Ab 24h Melia azadirach 
8.66  ± 40.66 Aa 5.04  ± 17.66 Bab 3.76  ± 11.33 Ab Citrus limonum 

00.00  ± 100.00 Aa 9.81  ± 83.00 Aa 3.05  ± 36.00 Ab 36h Melia azadirach 
6.35  ± 40.66 Ba 2.19  ± 19.00 Bb 1.93±8.13 Bb Citrus limonum 

  
داري در مقدار فنل کل بین عصارهدر این تحقیق، اختالف معنی

 P< ،8 05/0پوست لیموترش مشـاهده شـد (  و میوه زیتون تلخ هاي 
df= ،52/2 t= .(زیتون تلخ و پوست لیموترش میوه در  فنل کل میزان

   گرم بر گرممیلی 74/2± 86/0ترتیب (به
- داري در مقدار فنل کل بین عصارهدر این تحقیق، اختالف معنی

 P< ،8 05/0پوست لیموترش مشـاهده شـد (  و دانه زیتون تلخ هاي 

df= ،52/2 t= .(نه زیتون تلخ و پوست لیمو ترش در دا فنل کل میزان
 62/0تــر) و ( وزن گــرم بـر  گــرممیلـی  74/2± 86/0ترتیـب ( بـه 
 ).1تر) بدست آمد (شکل  وزن گرم بر گرممیلی±79/1

 
 میزان فنل کل عصاره اتانولی زیتون تلخ و لیموترش - 1شکل 

Figure 1- The total phenol of ethanolic extract of Melia azadirach and Citrus lemonum  
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  هابحث و پیشنهاد
ها روي این هاي مختلف عصارهکشی در غلظتمقایسه اثر حشره

دو گونه حشره افزایش مرگ و میر با تغییر غلظت را نشـان داد ولـی   
میر روي شته سبز گندم در مقایسه با شته مومی باالتر  درصد مرگ و

 .Bبـدن   بوده است که احتماال بدلیل وجـود مـوم درسـطح خـارجی    
brassicae نتایج این تحقیق نشان داد که درصد کشندگی باشد. می

باشـد کـه ایـن    عصاره زیتون تلخ بسیار بیشتر از پوست لیموترش می
ها از جمله ترکیبات دلیل تفاوت در مقدار ترکیبات ثانویه آنتواند بهمی

ی فنلی باشد. به طور کلی در طبیعت بسیاري از گیاهان داراي ترکیبات
اي، بازدارنده تخمگذاري، هستند که داراي نقش دفاعی (اثر ضد تغذیه

روي آفـات   ))IGRکشی و تنظـیم کننـدگی رشـد (   کشی، تخمحشره
در این تحقیق نیز مقدار فنل کل در عصاره میوه  .)27زیادي هستند (

طور قابل مالحظهزیتون تلخ در مقایسه با عصاره پوست لیموترش به
از جمله  فراوان لیمونوئیدهاي داشتن دلیل به تلخ یتونز اي بیشتر بود.
 حشـره  خـواص  و داشـته  زیادي را کنترل آفات قدرت ترکیبات فنلی

  ).14است ( رسیده اثبات به آن کشی
 گرفتـه  صـورت  دیگـر  آفات زمینه روي این در مختلف تحقیقات

 زیتون گیاه درصد عصاره اتانولی 10غلظت  تأثیر مثال، طور است. به
 9/11 توانـد می عصاره این که داد سفیده کلم نشان آفت روي بر تلخ

. زمانی و )5( آفت ایجاد کند روي این ساعت 24تلفات پس از  درصد
) درصد کشندگی عصاره اتانولی زیتون تلخ را در غلظت53همکاران (

سـاعت روي   24لیتر در زمـان  میکرولیتر بر میلی 80و  50، 10هاي 
 95، 53 درصد و روي شته جالیز 90و  95، 35ب ترتیشته سبز هلو به

درصد برآورد کردند. در مقایسه با نتایج مـا در زمـان مشـابه و     95و 
 00/43، 00/20ترتیب غلظت متفاوت (میکروگرم) روي شته مومی (به

 67/51و  66/41، 00/22ترتیب درصد) و شته سبز گندم (به 00/50و 
تاثیر عصاره اتانولی ) 30کاران (خبیر و همدرصد) بیشتر بود. همچنین 

 Aphis fabaeگل زیتون تلخ را روي حشرات بالغ شته سیاه بـاقال ( 
Scopoli میکروگرم بر  10) بررسی کردند. نتایج نشان داد که غلظت

همراه داشت. هدرصد مرگ و میر ب 00/91ساعت  48لیتر پس از میلی
لیتر عصاره یلیمیکروگرم بر م 10که در پژوهش حاضر غلظت در حالی

ساعت روي شته سبز گندم و  36میوه زیتون تلخ پس از گذشت زمان 
درصـد گـزارش شـد. ایـن      67/19و  00/36ترتیب شته مومی کلم به

ها (آفت زراعی یا صیفی)، ها می تواند بدلیل تفاوت جنس شتهتفاوت
ها، تفاوت روش کار، تفاوت شـرایط آزمایشـگاهی و   مرحله رشدي آن

) به بررسی اثر عصـاره متـانولی   7شد. بیرهانو و همکاران (محیطی با
 1و  5/0، 25/0دانه زیتون تلخ، روي شته مومی کلم در سه غلظـت ( 

 25/0سـاعت در غلظـت    24درصد) پرداختند. نتایج نشان داد بعـد از  
درصد مرگ و میر رخ داده است. شته مومی در تحقیـق   33/1درصد، 

 لیترمیکروگرم بر میلی 10در غلظت  درصد مرگ و میر، 20انجام شده 
ساعت  24(کمترین غلظت) با عصاره اتانولی میوه زیتون تلخ، در زمان 

  ).7را نشان داد (
میزان مرگ و میر شته ) 26اقبال و همکاران ( بر اساس مطالعات

 25(غلظت  پوست پرتقال عصاره ساعت با استفاده از 48گندم پس از 
بدست آمد. در مطالعه ما نیز میانگین درصد  28/44 لیتر بر لیتر)میلی

 80مرگ و میر شته مذکور با استفاده از پوست لیمو ترش در غلظـت  
 6/40هاي مورد آزمایش، پس از هریک از زمانلیتر میکروگرم بر میلی

تـاثیر کشـندگی ارقـام    . تحقیقات متعددي نشـان داد کـه   درصد بود
 22ها باشد (فور و پلی فنلتواند بدلیل وجود سولمرکبات روي شته می

هاي تنفسـی باعـث مـرگ    این ترکیبات ثانویه با بستن روزنه). 45 و
گـزارش کردنـد کـه    ) 52). ظـاهور و همکـاران (  26(ند شوها میشته

درصد مـرگ و   05/69ساعت بالغ بر  96عصاره پوست پرتقال بعد از 
ج نیـز نتـای  ) 40، همچنـین پـدرو (  کنـد میر روي شته گندم ایجاد می

دست همشابهی در ارتباط با تاثیر عصاره گیاه مذکور روي شته گندم ب
  آورد.

میزان فنل کل در ارقام مختلف مرکبات  )42رامفول و همکاران (
گرم بر گرم وزن تر معادل اسـید گالیـک بـه   میلی 7/7تا  9/1بین را 

دست آوردند که نتیجه مطالعات ما نیز در این دامنه عددي قرار داشت 
) میزان فنل 3رو و همکاران (باشد. همچنین آهنکوبیید کننده میأو ت

 گـرم  بر گرممیلی 96/0تا  06/0هاي مختلف مرکبات را کل بیوتیپ
تر گزارش کردند، در مقایسه، میزان فنل کل پوست لیموترش در  وزن

تر) را نشـان داد   وزن گرم بر گرممیلی 79/1تحقیق ما عددي باالتر (
هـا و شـرایط آزمایشـگاهی باشـد.     لیل تفاوت بیوتیـپ تواند بدکه می

گیاه  رویش محل و رشد فصل نوع رقم، چون زیادي همچنین عوامل
ارقام مختلف گیاهی  فنلی ترکیبات میزان در (دما، رطوبت و بارندگی)

  ).18مؤثرند (
 محصـوالت  کـاهش  در آفـات  بـاالي  پتانسیل به توجه حال با
 کنترلـی  اقدامات انجام غذایی مواد هب بشر روزافزون نیاز و کشاورزي

 تولیـد  الزمـه  .است ناپذیر اجتناب امري آفات جمعیت کاهش جهت
 و مصـنوعی  هـاي کـش آفـت  از منطقـی  اسـتفاده  محصـوالتی  چنین

آفـت  که آنجا از .باشدمی بیولوژیکی هايکشآفت با آنها جایگزینی
شود ه میبرد بکار آفات با مبارزه براي بشر توسط که گیاهی هايکش

 لذا انجام .دارد وجود آنها در آفات جمعیت کاهش براي الزم پتانسیل
 ایـن  نمـودن  فرمولـه  و استخراج شناسایی، و کاربردي هايپژوهش

ها هاي دانهدرك مکانیسم عمل عصاره ترکیبات ثانویه گیاهی بمنظور
 تجاري تولید امکان ها،و سبزیجات روي آفات مختلف مخصوصا شته

 گسترش در تواندمی امر آورد و اینگیاهی را فراهم می ايهکشآفت
که کمتـرین ضـرر بـراي انسـان و      ارگانیک و سالم محصوالت تولید

  .باشد قابل توجهی داشته محیط زیست داشته باشد نقش
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