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 Agonoscena pistaciaeيل معمولی پسته پس گياه دارويی روی چندعصاره ی کشندهاثر 

Burkhardt and Lauterer (Hem:Aphalaridae) 

 3علی وکيلیو محمد 2امين سميع، محمد1*فريدون صالحی

 28/11/1393 :پذيرش تاريخ      2/11/1392: دريافت تاريخ

 چکيده

های پسته ايران شناخته شده ترين آفات باغبه عنوان يکي از مهم  Agonoscena pistaciaeپسیل معمولي پسته 

برای کنترل اين آفت استفاده شده، اما به خاطر خطرات زيست  هاکشآفت مانند کاربردهای مختلفي است. روش

 های ديگر ضروریک استفاده از روشهای آب و خامحیطي و محافظت از منابع طبیعي به خصوص در مديريت سیستم

های گیاهي به خاطر خواص حشره کشي که دارند برای کنترل آفات مورد صارههای اخیر، کاربرد ع. در سالباشدمي

های اتانولي گیاه آويشن، رزماری، کرچک و تلخه بیان روی سن پنجم عصاره ریتأثاند. در اين تحقیق توجه قرار گرفته

ارزيابي شد. در )روشنايي: تاريکي(  8: 16و دوره نوری  % 65±5و رطوبت نسبي Cº 2±26پورگي پسیل در دمای 

های برگي پاشیده شد و آب مقطر و ديسکروی ها با برج پاشش های مختلف عصارههای زيست سنجي غلظتآزمايش

کشنده پنجاه درصد  ساعت بعد از تیمار کردن مرگ و میر محاسبه شد. غلظت 24اتانول به عنوان شاهد به کار رفت و 

(50LC) 569592، 002192گل تلخه بیان و برگ تلخه بیان به ترتیب ،های آويشن، رزماری، کرچکبرای عصاره ،

محاسبه شد. بر اساس اين نتايج عصاره گیاه تلخه بیان در مقايسه با لیتر  بر گرممیلي 247100و132393، 669065

ای کنترل های بررسي شده برتواند به عنوان گزينه پیشنهادی از میان عصارهها روی آفت موثرتر است و ميساير عصاره

 اين آفت بررسي شود.

 پسیل پسته، کرچک، تلخه بیان، آويشن و رزماری واژگان کليدی: 

                                                           
 جیرفت. واحد اسالمي، آزاد دانشگاه باغباني، علوم گروه ارشد کارشناسي سابق دانشجوی 1
 رفسنجان. عصر )عج( ولي کشاورزی،دانشگاه دانشکده پزشکي،گیاه گروه دانشیار 2

 جیرفت. واحد اسالمي، آزاد دانشگاه باغباني، علوم گروه استاديار 3
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 مقدمه

ترين آفات پسته است که يکي از مهم  Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lautererپسیل معمولي پسته 

 یوسیلهرن حفاظت از گیاهان بهدر کشاورزی مد (.6شود )همه ساله سبب کاهش کیفي و کمي محصول پسته مي

ها و خطرات استفاده با اين حال، محدوديت ؛آيدهای شیمیايي يک فاکتور اساسي در افزايش تولید به شمار ميکشآفت

اج رترکیبات استخهای اخیر، به استفاده از در سال .(17است ) آشکار شده نیزها در طبیعت کشاين آفت بیش از اندازه

. در حقیقت (21) های شیمیايي در کنترل آفات توجه زيادی شده استکشعنوان جايگزين آفتبه نشده از گیاها

اند، به طوری که برخي از گیاهان در مسیر تکامل به يک سیستم دفاعي کارآمد در مقابل بیشتر حشرات دست يافته

توان به ترکیباتي با خاصیت رای مثال ميب اند.کشي تبديل شدهگیاهان به يک منبع غني از ترکیبات با خاصیت زيست

و  3گذاریکننده از تخمممانعت(، 24و 23، 12) ، محدود کننده رشد حشرات(30و  22) 2ایتغذيهضد  (،25) 1سمي

اين حال امروزه در سرتاسر جهان تمايل برای پیدا  ا. ب، اشاره نمود(31و  16) مثل حشراتکننده باروری و تولیدمحدود

اين اقدام گامي موثر  ؛استهای بیولوژيک هستند افزايش يافتهکشاهان جديد که دارای منابع غني از حشرهکردن گی

 يمعمول لیويژه پسها برای کنترل آفات بهکشاستفاده زياده از حد آفتدر جهت حف  و سالمت محیط زيست است. 

شده است. به همین انگیزه در اين پژوهش  هاکشپسته، سبب خطرات زيست محیطي و مقاومت نسبت به برخي آفت

 يمعمول لیسن پنجم پس یهاپوره ریو م رگو کرچک بر م انیتلخ ب ،یآويشن، رزمار يياثر چهار عصاره گیاهان دارو

 . پسته مورد بررسي قرار گرفت

بات موجود در ترين ترکیعمده. ( استLamiaceaeاز خانوادۀ نعناعیان ) (Rosmarinus officinalis) رزماری گیاه

دهند که بسته به نن تشکیل ميپيو بتا  ، آلفا 7، بورنیل استات 6، کامفر 5، بورنئول 4ت سینئول 8 و 1روغن فرار گیاه را 

ساير ترکیبات طبیعي موجود در  باشد.ي محل کشت گیاه، میزان و درصد هريک از اين مواد متغیر مييشرايط جغرافیا

اسیدهای فنلي مانند اسید  9و لوتئولین 8فالونوئیدها مانند جنکوانین اری شامل:های گلدار رزمبرگ و سرشاخه

                                                           
1 Toxic 
2 Antifeedants 
3 Oviposition deterrents 
4 Cineol 
5 Borneol 
6 Campher 
7 Bornyl acetate 
8 Genkwanin 
9 Luteolin 
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ها، مواد تلخ، رزين، ساپونین، پروتئین، چربي، کربوهیدرات، فیبر، برخي امالح ها، تاننترپنها، تریترپنرزمارينیک، دی

 .(5است ) هاو ويتامین

است که در اکثر نقاط  (Lamiaceae)رويي خانواده نعناعیان از گیاهان دا ،(.Thymus vulgaris L) باغي، آويشن

( فالونوئید، ساپونین و مواد % 10تا  8در پیکر رويشي اين گیاه غیر از اسانس ترکیباتي مانند تانن ). (2) رويدايران مي

انس آويشن باغي ترين ترکیبات استرکیب در اسانس اين گیاه شناسايي شده است. مهم 38تاکنون  .(5) تلخ وجود دارد

توان از از ترکیبات ديگر اسانس مي .است درصد 55تا  20نام تیمول است، که مقدار اين ماده بین يک ترکیب فنولي به

  .(15) کارواکرول، پاراسیمول، لینالول، سینئول نام برد

ی قرمز است. همهی علفي به رنگ سبز يا گیاهي با ساقه 1فرفیونخانواده  از ( L.Ricinus communis) کرچک

است که تاکنون از  2ی آن دارای نوعي آلبومین بسیار سمي به نام ريسینهای گیاه کرچک سمي است. دانهقسمت

چنین ترين مواد شناخته شده است. اين ماده برای انسان، دام )به ويژه اسب( و حشرات به شدّت کشنده است. همسمي

( سمیّت 20و همکاران ) 5(. مارکولینو8وجود دارد ) 4و اسید ريسینولییک 3ندار ريسینیدر روغن دانه مواد آلکالوئید

الروکشي و بازدارندگي بلوغ عصاره دانه  ( فعالیت19) 6های عسل بررسي کردند. ماندالگرده کرچک را روی زنبور

 کرچک را علیه پشه ناقل بررسي کرد. 

گیاهي است چندساله که تمام اندام گیاه از  )minosaeLegu( خانوادهاز  (Sophora alopecuriodes) 7بیانتلخه

باشد. اين گیاه در حاشیه اراضي کشاورزی و همچنین های آن ضخیم و افراشته ميکرک نرمي پوشیده شده و ساقه

 اراضي تخريب شده پراکندگي دارد. 

 هامواد و روش

 هاشرايط و محل انجام آزمايش

                                                           
1 Euphorbiaceae 
2 Ricin 
3 Ricinine 
4 Ricinoleic acid 
5 Marcolino 
6 Mandal 
7 Pagoda Tree 
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. شدرفسنجان انجام  )عج(پزشکي دانشکده کشاورزی دانشگاه ولي عصر اهها در گلخانه پژوهشي گروه گیآزمايش

 ± 5و رطوبت نسبي  سلسیوسدرجه  27 ± 2ها در دمای کشآفت کشندگيهای پرورش و بررسي اثرات کلیه آزمايش

  .شودميانجام  16:  8 و دوره روشنايي % 50

 و آفت پرورش گياهان ميزبان

متر که با خاک سانتي 20و ارتفاع  15بار مصرف به قطر زی در ظروف پالستیکي يکساگیاهان میزبان برای انبوه

. جهت جلوگیری از شد( پر شده در گلخانه کشت 1389)شرکت دشت سبزآنیه پارک علم و فن آوری،  باگاآماده 

دو بار از محلول غذايي ای هفته ،ها. برای بهبود رشد بوتهشدآلودگي ثانويه گیاه، از آب مقطر برای آبیاری استفاده 

N.P.K  پسیل ها تا زمان رهاسازی جمعیت منظور عدم آلودگي گلدان. بهشد)شرکت باير( همراه با آب آبیاری استفاده

حشرات کامل پسیل پسته از مزرعه آموزشي دانشکده کشاورزی دانشگاه . شد، گیاهان داخل قفس نگهداری پسته

 منظور شناسايي و پرورش به گیاه میزبان منتقل شد.آوری و بهور جمعاسپیرات یوسیلهولیعصر رفسنجان به

 های گياهیآوری و تهيه نمونهجمع

، 9)کشي انتخاب شدند با توجه به بررسي منابع مختلف مبني بر داشتن اثر حشرهمورد مطالعه گیاهي  هایگونه

 ، 2بذر کرچک ،1برگ و گل رزماریشامل،  گرفتر . گیاهاني که در اين پژوهش مورد ارزيابي قرا(28و  27، 21، 18، 3

 .بودند 4بیانو برگ و گل تلخه 3آويشن ساقه و گل ،برگ

 تهيه عصاره گياهی

گراد، درجه سانتي 28 ± 1آوری با آب مقطر شست و شو داده شدند و در اتاق با دمای حدود گیاهان پس از جمع

ری از گیاهان مورد نظر ابتدا مقداری از هر نمونه گیاه خشک شده گی. جهت عصارهشددور از تابش نور خورشید خشک 

گیری با استفاده از دستگاه سوکسله . عصارهشددرجه سلسیوس نگهداری  4با آسیاب برقي پودر و در يخچال در دمای 

 210)ل لیتر حالمیلي 300 ساعت در 12گرم از گیاه پودر شده که به مدت  20. برای اين منظور (29) شدانجام  5

 8گیری مدت زمان عصاره. گرفتشده، داخل کارتوش دستگاه قرار انده لیتر اتانول( خیسمیلي 90لیتر آب و میلي

                                                           
 N 57°76'51.1177''E''42.3164'70°28کرمان مختصات جغرافیايي  -جیرفت 1391يبهشت ارد 1 

   N 57°76'51.1177''E''42.3164'70°28کرمان مختصات جغرافیايي -جیرفت 1391ارديبهشت  2 

   N 55°56'51.1177''E''42.3164'23°30رفسنجان مختصات جغرافیايي-داوران 1391ارديبهشت  3 

 N 55°28'51.1177''E''42.3164'05°30کرمان مختصات جغرافیايي-ماهان 1391تیر ماه  4 
Soxhlet 5  
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 40در دمای  1لیتر از عصاره استخراج شده، توسط دستگاه تقطیر در خال دوارمیلي 300ی بعد، در مرحله ساعت بود

که در پايان استخراج حجم عصاره نهايي تغلی  شده طورید، بهدور در دقیقه تغلی  ش 120درجه سلسیوس و سرعت 

تا درجه سلسیوس  4دار تیره رنگ داخل يخچال در دمای های درب. عصاره تهیه شده در شیشهرسیدلیتر میلي 100به 

  .(9)نگهداری شد زمان استفاده 

 های زيست سنجی روی پسيل معمولی پستهآزمايش

های سن پنجم پسیل پسته به روش ها روی پورهکش و عصارههای مختلفي از آفتزد های مقدماتيدر آزمايش

ها با کاغذ صافي و پنبه متر که کف آنسانتي 8هايي با قطر تماسي در دو تکرار آزمايش شد. در اين آزمايش از پتری

آب  %20فاده شد و محلول است 2ها از روش پاشش(. برای تیمار کردن پوره4مرطوب پوشیده شده بود استفاده شد )

اضافه شد. به  Tween80 %02/0. برای يکنواختي محلول به آن قرار گرفتمقطر و اتانول به عنوان شاهد مورد استفاده 

های برگ جدا و به پتریهای پسیل از ناحیه دمی آلوده به پورههای پستههای پسیل، برگسن کردن پورهمنظور هم

های ها با کاغذ صافي و پنبه مرطوب پوشیده شده بود، منتقل گرديد. پورهمتر که کف آنسانتي 8پالستیکي به قطر 

ساعت به  24سني که بعد از گذشت های هممو حذف شده و در نهايت پورهها با استفاده از قلمسن پنجم از روی برگ

سن پوره سن پنجم هم 15زه انتخاب و اندای همهای پستهدست آمد برای انجام آزمايش مورد استفاده قرار گرفت. برگ

ها و های مختلف عصارهلیتر از غلظتماکرو 750سازی شد. در اين مرحله به ازای هر تکرار روی هر ديسک برگي رها

های سن پنجم پسیل پسته پاشیده شده و آب مقطر و اتانول به عنوان شاهد روی پوره 3شاهد با استفاده از برج پاشش

ساعت شمارش شدند و مرگ و میر به صورت درصد  24شده بعد از گذشت . حشرات تلفرار گرفتقمورد استفاده 

شده بر طبق فرمول ابوت های مرده به تعداد اولیه در هر تکرار محاسبه شد. سپس درصد مرگ و میر اصالحپوره

 (.11محاسبه گرديد )

درصد(  75رصد( و دز باال )مربوط به تلفات د 25دز پايین )مربوط به تلفات  ،های مقدماتيبا انجام آزمايش

آزمايش، اين با استفاده از نتايج به دست آمده از  ی لگاريتمي تعیین شدنددر فاصله هامشخص و سپس غلظتها عصاره

برای تهیه محلول آزمايش، وزن مورد نظر  .(26) زيست سنجي تعیین شد هایهای مورد نیاز برای انجام آزمايشغلظت

لیتر از حالل اتانول حل شد و سپس با آب مقطر به حجم رسانده ها در دو میليه برای ساختن هر يک از غلظتاز عصار

                                                           
1 Rotary evaporator 
2 Spray 
3 Potter spray tower 
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اضافه  Tween80 %02/0لیتر از اتانول به اضافه آب مقطر تهیه شد. برای يکنواختي محلول به آن شد. شاهد با دو میلي

های آزمايش ر تهیه و به عصاره حل شده در اتانول اضافه شدتويین در آب مقط %02/0شد، برای اين کار، ابتدا محلول 

، 10، 3غلظت ) 6 عصاره گل تلخ بیان (750و  538، 387، 278، 200غلظت ) 5 ی گیاهي آويشن باعصارهاصلي برای 

 5 روزماری بای عصاره( ، 337و  242، 175، 126، 908غلظت ) 5بیان با عصاره برگ تلخ(، 400و  159، 63، 25

بر حسب ( 800و  598، 447، 334، 250) غلظت 5 کرچک بای و عصاره( 700و  430، 264، 162، 100) ظتغل

های برگي به ازای هر تکرار روی ديسک سنهمپوره سن پنج  15تکرار انجام شد. تعداد  3در لیتر بر میلي گرميلیم

  ساعت شمارش شدند. 24سازی شد و حشرات تلف شده بعد از گذشت رها

 وش تجزيه اطالعات و آمارر

 Probit Analysisو  PC-POLOفزاراستفاده شد، برای اين منظور نرم 50LCاز روش تجزيه پروبیت برای تخمین 

ها برقراری شرايط آنالیز ، انجام شد. قبل از تجزيه دادهSPSS 13.0افزار ها با استفاده از نرمتجزيه دادهکار گرفته شد. به

ها با میانگین با استفاده ها و همبستگي واريانسرمال بودن و تصادفي بودن خطاها، همگني واريانسواريانس از جهت ن

 ها با استفاده از آزمون چندبندی میانگینهای الزم انجام شد. مقايسات و گروهبررسي و تبديل Minitab 14.0افزار از نرم

رسم  Sigmaplot 11.0افزار ها و نمودارها به کمک نرمنحنيانجام شد. مدر سطح احتمال پنج درصد  دانکنای دامنه

 .گرديد

 نتايج و بحث

ها روی اثر آنعنوان فاکتور مستقل و های گیاهي بههای آماری بین عصارهنتیجه تجزيه واريانس و محاسبه

ز نظر درصد تلفات پس از بین تیمارها ا دهد کهنشان ميهای اصلي در آزمايشعنوان متغیر وابسته بههای سن پنج پوره

ای دار وجود دارد. میانگین متغیرها با استفاده از آزمون چند دامنه( اختالف معنيp=0.00130,62F ,11.48=)ساعت  24

طور که ( نشان داده شده است. همان1جدول)دست آمده در هبندی شده و نتايج بگروه درصد پنجدانکن در سطح 

بیشترين کشندگي را داشته است و کمترين  50LDبیان با داشتن کمترين مقدار شود عصاره گل تلخهمشاهده مي

ساعت درصد کشندگي از  24با افزايش غلظت در زمان سنجش باشد. کشندگي مربوط به عصاره کرچک و رزماری مي

ماکروگرم بر  337268تا  90803بیان با افزايش غلظت از درصد افزايش يافت. در عصاره برگ تلخه 62/46به  98/19

بیان با افزايش غلظت از درصد افزايش پیدا کرد. در عصاره گل تلخه 16/62به  42/24درصد کشندگي از  تریليلیم
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درصد رسید. در عصاره رزماری با افزايش  5/55به  54/15درصد کشندگي از  تریليلیمکروگرم بر یم 400000تا  3976

 درصد افزايش يافت. در عصاره  5/55به  54/15کشندگي از  تریليلیمکروگرو بر یم 700000تا  100000غلظت از 

های سن پنج پسيل معمولی پسته تأثير عصارهای گياهی روی درصد تلفات پوره مربوط به )±(SEهای مقايسه ميانگين -1جدول 

A. pistaciae  ساعت 24پس از 

 درصد کشندگي لیتریليمغلظت بر حسب میکروگرم بر  عصاره

 يشنآو

000/0 e22/2±22/2 

200000 d0±98/19 

278315 bc22/2±08/31 

387298 bc44/4±08/31 

538956 ab84/3±96/39 

750000 a66/6±62/46 

 بیانبرگ تلخه

000/0 f 00/00 

90803 e87/5±42/24 

126057 de87/5±86/28 

175000 cd84/3±96/39 

242944 ab87/5±84/48 

337268 a22/2±16/26 

 بیانگل تلخه

00/00 d00/00 

3976 c22/2±54/15 

10000 c22/2±54/15 

25248 c44/4±76/17 

63245 c22/2± 42/24 

159054 b84/3±96/39 

400000 a22/2± 50/55 

 رزماری

00/00 c00/00 

100000 b44/4± 54/15 

162657 b44/4± 54/15 

264575 b22/2± 20/22 

430000 a87/5± 48/48 

700000 a44/4±50/55 

 کرچک

00/00 e00/00 

250000 ed22/2± 10/11 

334370 bcd22/2± 76/17 

447213 abc84/3±62/46 

598139 ab86/13± 96/39 

800000 a35/19± 50/55 

 ای دانکن استدرصد بر اساس آزمون چند دامنه دار در سطح پنجحروف غیر مشابه در هرستون نشانگر وجود اختالف معني

 

 5/55به  1/11( درصد کشندگي از تریليلیمکروگرو بر یم 800000تا  250000کرچک با افزايش غلظت از 

ها نقش غلظت بر کشندگي پسیل قابل مالحظه توان نتیجه گرفت که در تمام عصارهدرصد افزايش پیدا کرد. مي
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های سن پنجم پسیل پسته داشت و ندگي را روی پورهبیان با کمترين غلظت بیشترين کشباشد. عصاره گل تلخهمي

دار وجود دارد. همچنین عصاره کرچک با غلظت بیش از دو برابر نسبت به بین اثر عصاره گل و برگ اختالف معني

ها عصاره گل تلخه توانسته است اثرات کشندگي همانند گل تلخه داشته باشد. با نگرش به غلظت و درصد تلفات عصاره

بیان با توجه به توان از عصاره گل و برگ تلخهميتر و درصد تلفات باالتر(، نتايج اين آزمايش نشان داد که پايین)غلظت 

نده و محیط زيست با انجام روی موجودات زها کشآفتکشي آن و نیز با نگرش به اثرات منفي توانايي حشره

 به کش اين گیاهحشره انبوه ترکیب تولید استفاده نمود کهکش آفتجای رسد بتواند بههای تکمیلي به نظر ميآزمايش

 . بستگي دارد هاآن اثرات مورد در اطالعات گسترش و هاآن شیمیايي ساختار شناخت

نژاد و های گوناگوني انجام شده است. ايرانها روی پسیل پسته، پژوهشدر رابطه با تأثیر عصاره: 1جدول تفسیر 

های سن پنج پسیل معمولي پسته بررسي کردند برای اين منظور ی گیاهي را روی پورهصارهاثر چهار ع( 4)همکاران 

های ور کردند در اين پژوهش عصارههای پسته آلوده به پوره سن پنج پسیل معمولي پسته در محلول عصاره غوطهبرگ

های سن پنج توجهي را روی پورهکشي قابل درصد کشندگي، اثر حشره 2/82و  1/91ترتیب با کلپوره و استبرق به 

های وجود دارد که حاکي از تأثیر بعضي از عصاره گرانهايي از برخي از پژوهشپسیل معمولي پسته نشان دادند. گزارش

ها ايجاد اختالل نموده و بر تلفات آن مؤثر گیاهي روی ديگر حشرات آفت است که در رشد و نمو و مراحل زيستي آن

کنندگي و اثر دور  Bemisia tabaciی گیاهي روی مراحل مختلف رشدیتأثیر نه عصاره( 14) و آتیات یاند. المزاراوبوده

فرنگي آلوده به سفیدبالک در محلول عصاره های گوجهها روی حشرات کامل را بررسي کرد. برای اين منظور برگآن

 .Boiss. and Hohenhو  Ruta chalepensis L ،L. Peganum harmalaهای ور شد. در اين پژوهش عصارهغوطه

Alkanna strigosa  کشي قابل توجهي را روی مراحل نابالغ سفیدبالک درصد اثر حشره 39و  39، 41به ترتیب با مقدار

 B. tabaciروی حشرات کامل  R. chalepensis و  capitatus L. Thymusپنبه نشان دادند. همچنین اثرات دورکنندگي 

 تأيید شد. 

ساعت  24های گیاهي در مدت زمان های زيست سنجي عصارهدرصد و نتايج تجزيه پروبیت داده 50ندگي دز کش

آورده شده است. بر اساس نتايج تجزيه پروبیت، عصاره گل و برگ  2روی پسیل معمولي پسته محاسبه و در جدول 

)بیشترين کشندگي( و  50LCرين کمت تریليلیمماکروگرم بر  247100و  132393بیان با مقدار به ترتیب تلخه

بیشترين  تریليلیمماکروگرم بر  569592و  669065، 921002ی آويشن، کرچک و رزماری با مقدار به ترتیب عصاره

50LC .کمترين کشندگي( را دارا بودند(  
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گیری آن هايي را که در بروز پاسخ و چگونگي اندازهکه شیب خط، اثر متغیربا توجه به اين: 2جدول تفسیر 

نحوه تأثیر  احتماالًدهد، وقتي دو خط موازی هستند يعني شیب خط يکساني دارند، دو ترکیب دخالت دارند نشان مي

(. 1و شکل  2ها دارای شیب خط يکساني نیستند )جدول يکساني دارند. در اين پژوهش مشخص شد که عصاره

 مربوط به يک  کنشبرهمد دارد. وقتي پاسخ اثر متقابل يا ها وجوبنابراين احتمال يکسان نبودن نحوه اثر اين عصاره

 24های سن پنج پسيل معمولی پسته پس از های گياهی روی پورههای زيست سنجی عصارهنتايج تجزيه پروبيت داده -2جدول

 باشد(ليتر میگرم بر ميلیساعت )دز کشنده برحسب ميکرو

  درصد 95حدود اطمینان  50LC (±SEشیب منحني ) عصاره
 a921002 06/665829-71/2085258 *52/0 263/1±45/0 شنيآو

 e247100 13/320621-12/208513 6318/0 796/1±437/0 برگ تلخه

 d132393 74/499887-18/69147 2004/1 7645/0±165/0 گل تلخه

 bc4/569592 47/2293978-61/363992 2018/3 6047/1±/317 رزماری

 b6/906566 62/5537753-04/477605 2821600/5 5850/2±/520 کرچک

 ای دانکن استچند دامنه آزموندرصد بر اساس  دار در سطح پنجحروف غیر مشابه در هرستون نشانگر وجود اختالف معني

 

 

 

های سن پنجم پسيل پاسخ سميت تماسی آويشن، تلخه بيان )برگ و گل(، رزماری، کرچک روی پوره-خطوط دز -1شکل 

 Agonoscena pistaciaeته معمولی پس
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کش جايگاه اثر اختصاصي با يک آنزيم يا يک واکنش متابولیکي خاص( يعني آفت مثالًباشد ) ریتأثترکیب يا يک محل 

تری داشته باشد، عمومي ریتأثداشته باشد، در اين صورت شیب خط زياد خواهد بود و بر عکس وقتي ترکیب جايگاه 

ترکیب نیز بدهد. بنابراين  ریتأثصورت ممکن است شیب خط اطالعاتي راجع به نحوه شود. در اين شیب خط کم مي

تواند دارای چند نقطه اثر باشد. عصاره کرچک دارای شیب خطي بیان دارای شیب کمتری است ميعصاره گل تلخه

ری نسبت به ساير ها است، لذا احتمال اين وجود دارد که اين عصاره دارای محل اثر محدودتبیش از ساير عصاره

 ها باشد. عالوه بر اين حتي اين احتمال نیز وجود دارد که عصاره کرچک تنها يک جايگاه اثر داشته باشد.عصاره

تواند يي نميبه تنها 50LC. چون محاسبه (8) گیردچنین شیب خط برای مقايسه سمیت نیز مورد استفاده قرار ميهم

يکساني داشته باشند ولي در خط اول بروز سمیت برای  50LCخط ممکن است  گیری سمیت کافي باشد. دوبرای اندازه

در محدوده  راتیتأثکه در خط دوم کمترين تا بیشترين تری اتفاق افتاده باشد، در حاليکش در دز پايینآفت

 -ه خطوط دزباشد در نتیججدول کمتر مي 2X محاسبه شده از  2Xتری در تغییرات دز اتفاق افتاده باشد. چون کوچک

 شود. ها تأيید ميکشها و آفتهاثر برای تمام عصار

ای کشي عصاره برخي از گیاهان روی سوسک چهارنقطهاثر حشره( 9)مهدوی عرب و همکاران : 1شکل تفسیر 

اس خوار چغندر در شرايط گلخانه مورد بررسي قرار دادند. براسها را روی کرم برگحبوبات در آزمايشگاه و تأثیر آن

دست آمده در اين پژوهش مشخص شد که عصاره استوني آويشن شیرازی، متانولي شاتره و متانولي فلفل دلمه نتايج به

ای و عصاره استوني برگ استبرق دارای تأثیر سمیت بااليي روی کرم دارای تأثیر سمیت بااليي روی سوسک چهار نقطه

ای متعددی از سمیت ترکیبات آلکالوئیدی و ترپنوئیدی روی هبا توجه به اينکه گزارش خوار چغندر هستند.برگ

ی گیاهي فوق نیز دارای مقادير بااليي از ترکیبات ثانويه های انجام شده گونهحشرات وجود دارد و بر اساس پژوهش

به  ی اين پژوهش روی پسیل پسته نیز احتماالً مربوطکشي عصاره. بنابراين خاصیت حشره(10و  7)باشد گیاهي مي

 باشد.اين ترکیبات مي

 Calotropis proceraکشي عصاره استوني برگ گیاه استبرق اثر حشره( 4)و همکاران  نژادرانيا

(Asclepiadaceae)کلپوره ،  Teucrium polium (Labiatae)شاتره ،Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae)   و

وری ديسک برگي های سن پنجم پسیل پسته به روش غوطهرا روی پوره، Thymus vulgaris L. (Labiatae) آويشن

، 171/328شاتره و آويشن به ترتیب  کلپوره، های استبرق،عصاره 50LCدر اين پژوهش مقدار مورد بررسي قرار دادند. 

 ± 383/1، 197/2  ±495/0پاسخ به ترتیب  -لیتر و شیب خط دزمیکرولیتر بر میلي 850/476و  283/321، 726/409

به دست آمده برای عصاره اويشن با مقدار به  50LCبرآورد شد. مقدار  837/2 ± 714/0و  057/3 ± 502/0، 954/3

http://en.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
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رد استفاده و زمان آزمايش تواند به دلیل اختالف در حالل مودست آمده در پژوهش اخیر متفاوت است. اين اختالف مي

های ثانويه استخراج شده و در نتیجه نحوه اثر ترکیب مؤثر است. باشد. نوع حالل مورد استفاده در نوع متابولیت

  Bemisia tabaci (Genn.)پنبه بالک بالغین سفیدروی  های گیاهان آويشن و رزماریعصارهها نشان دادند که پژوهش

های بالک در غلظتها موجب مرگ و میر بالغین سفیدزيستي نشان داد که عصارههای آزمايشنتايج  و دورکننده بودند

در رابطه با اثر  کشي دارد.کنه وکشي ( نشان داد که عصاره آويشن خاصیت حشره1آريانا ) .( 27و  14) متفاوت شدند

ها با اين اختالفات موجود در آنهايي انجام شده است که های ديگر روی آفات مختلف پژوهشکشي عصارهحشره

ها گويای اين مطلب است که پژوهش مربوط به نوع حالل، نوع عصاره، نوع آفت و زمان آزمايش است. نتايج اين پژوهش

 توانند به عنوان گزينه انتخابي برای تولید يک حشره کش طبیعي باشند.  ها ميبرخي عصاره

 منابع 
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