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  ، دارچین(.Bunium persicum Boiss)های زیره سیاه سمیت تدخینی و تاثیر زیرکشندگی اسانس
(Cinnamomum zeylanicum Blume)  و نعناع فلفلی(Mentha piperita L.)  روی بید

   Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae)غالت،
 

3نیایال متقی، ل2، زهرا عابدی*1قدیر نوری قنبالنی
 4علیرضا نوری و 

 ایراناردبيل،  ، دانشگاه محقق اردبيلي،و منابع طبيعي پزشکي، دانشکده کشاورزيروه گياه. گ3و  2، 1
 . موسسه آموزش عالي سبالن، اردبيل، ایران4

 (82/83/1488تاریخ پذیرش: -80/81/1488 )تاریخ دریافت: 
 

هاي غالت ایجاد اي در دانهاي با پراکنش وسيع است که خسارت قابل مالحظهگونه ،Sitotroga cerealella Olivierبيد غالت، 
دارچين و  هاي سه گياه دارویي زیره سياه،اسانس (LC25) و تاثير زیرکشندگي (LC50, LC90). در این مطالعه، سميت تدخيني کندمي

ها با استفاده از دستگاه ترکيبات شيميایي اسانس ت.نعناع فلفلي روي تخم و حشرات کامل این آفت مورد ارزیابي قرار گرف
هاي آزمایشي بودند. سميت ترکيبات مونوترپني، اجزاي شيميایي اصلي اسانس سنج جرمي شناسایي شد.طيف -کروماتوگرافي گازي

برابر  LC50هاي دارچين )با ستر از اسانميکروليتر بر ليتر هوا( در حشرات کامل بيش 5/8برابر  LC50تدخيني اسانس نعناع فلفلي )با 
ها نيز مشاهده شد. ميکروليتر بر ليتر هوا( بود. همين روند در مورد تخم 42/2برابر  LC50ميکروليتر بر ليتر هوا( و زیره سياه )با  44/8

تر از اسانس زیره ساعت( بيش 80/4برابر  LT50ساعت( و دارچين )با  85/0برابر  LT50هاي نعناع فلفلي )با کشي اسانسسرعت حشره
به  دوره نشو و نمایي آفت در تيمارهاي اسانسساعت( بود. نتایج آزمایش تاثير زیرکشندگي نشان داد که  80/14برابر  LT50سياه )با 

به لعه هاي مورد مطااسانس چنين،هم ترین زادآوري آفت در تيمار نعناع فلفلي مشاهده شد.تر از شاهد بود. کمداري طوالنيطور معني
آفت   (λ)نرخ متناهي افزایش جمعيتو   (rm)نرخ ذاتي افزایش جمعيت، (R0)مثل نرخ خالص توليدداري باعث کاهش طور معني

 .Sهاي مورد بررسي به ویژه اسانس نعناع فلفلي توانایي مطلوبي براي کنترل جمعيت نتایج بررسي حاضر نشان داد که اسانس .شدند

cerealella هاي مدیریت تلفيقي آفت استفاده کرد.ها در برنامهتوان از آندارند و مي 
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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. 
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 مقدمه

سازی غالت در سراسر دنیا، به دلیل کشت و ذخیره

نقشی که در تغذیه انسان و رشد اقتصادی جوامع دارد 

های غالت در باشد. دانهاز اهمیت باالیی برخوردار می

-نبارها مورد حمله آفات متعددی قرار میمزارع و ا

گیرند که این آفات در انبارها ممکن است باعث 

 Bushra and)شونددرصدی به محصول  01خسارت تا 

Aslam, 2014)  یکی از آفات مهم غالت، بید .

 :Sitotroga cerealella Olivier (Lepidopteraغالت،

Gelechiidae) ، با جایی ای همهباشد که گونهمی

پراکنش وسیع است که اغلب در مناطق گرمسیری و 

شود، ولی در مناطق نیمه گرمسیری جهان یافت می

-معتدله جهان نیز در صورت فراهم بودن شرایط می

ار شده ـــالت انبــی به غـتواند خسارت قابل توجه

. این آفت در مزارع  (Hansen et al., 2004)وارد نماید

های غالت به ویژه دانههای خود را روی و انبارها، تخم

گذارد. وم و برنج میــــگندم، جو، ذرت، سورگ

های الروهای این آفت پس از تفریخ تخم، به درون دانه

غالت نفوذ کرده و در طول نشو و نمای خود، از 

ه ـه کرده و فقط پوستـــها تغذیمحتویات درونی دانه

دیده به ارتــهای خسدانه .گذارندی میـها را باقآن

ادر به ـــاغلب ق ،ب وارد شده به جنیندلیل آسی

د کیفیت، ــد و به جهت کاهش شدیــزنی نیستنجوانه

 Shukle andباشندنمیبرای تغذیه انسان نیز مناسب 

Wu, 2003; Bushra and Aslam, 2014) )چنین، . هم

تغذیه بید غالت در انبارها، شرایط را برای رشد و 

در نتیجه، تولیدمثل آفات انباری دیگر فراهم ساخته و 

شود ول میـــارت محصـــمنجر به افزایش خس
Throne and Weaver, 2013) Hansen et al., 

-کنترل آفات انباری اغلب با استفاده از حشره .(;2004

بروماید و فسفین های تدخینی، به ویژه متیلکش

-کشرده از حشرهــگیرد، ولی استفاده گستانجام می

زیست، زمینه را های شیمیایی عالوه بر آلودگی محیط 

-برای بروز مقاومت در آفات انباری مختلف فراهم می

 ,Kim et al., 2019; Mebdoua and Ounane)نماید 

های فراوانی برای های اخیر تالشدر سال .(2019

کنترل شناسایی و معرفی ترکیبات کم خطر برای 

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

Campolo et al., 2018; Yang et al., 2020)  در این .

های با منشاء کشرسد که آفتراستا، به نظر می

توانند جایگزین مناسبی برای سموم گیاهی می

شیمیایی باشند، زیرا به غیر از موارد استثنائی مانند 

 سموم به دلیل دارا بودن سمیت کمنیکوتین، اکثر این 

تر در محیط زیست، به پستانداران و پایداری کم

تری برای سالمتی انسان و محیط خطرات زیانبار کم

. یک منبع بالقوه در تولید  (Isman, 2006)زیست دارند

های گیاهی، استفاده از ترکیبات شیمیایی کشآفت

 Park et)باشدثانویه تولید شده توسط خود گیاه می

al., 2003) های استخراج شده از . به طوری که اسانس

به  ،گیاهان که حاوی ترکیبات شیمیایی ثانویه هستند

دلیل داشتن سمیت تدخینی و نفوذی مناسب در 

ای کنترل آفات، به ویژه آفات انباری مورد توجه ویژه

  .(Ebadollahi and Mahdavi, 2019)اند قرار گرفته

یبات شیمیایی ثانویه گیاهی هستند ها، ترکاسانس

های مختلف گیاه مانند پوست درخت، که از قسمت

ها و یا ها، ریزوم، ریشه، برگها، جوانهپوست میوه، گل

شوند و ممکن است حاوی ترکیبات صمغ استخراج می

ها و مشتقات ترپنها، سسکوئیمختلفی از مونوترپن

 مزه خوب ای خوش بوی مسئول هااسانسها باشند. آن

و توسط غدد ترشحی که داخل  باشندمی در گیاه

شوند پیکره گیاه یا روی سطح گیاه است تولید می

(Svoboda and Greenaway, 2003). های گیاهی گونه

که قادر به تولید اسانس هستند، تحت عنوان گیاهان 

شوند و اکثر این گیاهان آروماتیک یا معطر شناخته می

، )تیره کاسنی( Asteraceaeهای در تیره

Cupressaceae )تیره سرو( ،Lamiaceae )تیره نعناع( ،

Lauraceae )تیره برگ بو( ،Rutaceae )تیره مرکبات(  ،

Myrtaceae )تیره مورد( ،Piperaceae  )و )تیره فلفل

Poaceae  )قرار دارند )تیره گندمیان(Bruneton, 

1999; Svoboda and Greenaway, 2003). ا هاسانس

های زنده و نقش موثری در دفاع گیاه در مقابل تنش

-غیرزنده دارند و نیز با دخالت در فرایندهای عالمت

افشان و دشمنان دهی گیاه، در جلب حشرات گرده

در  .(Campolo et al., 2018)طبیعی موثر هستند 

https://www.tandfonline.com/author/Ounane%2C+Ghania
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های مختلف تاثیر کشندگی، دورکنندگی و پژوهش

تاثیر ها و نیز سانسگذاری ابازدارندگی تغذیه و تخم

ها روی نشو و نما، زادآوری، بقاء و زیرکشندگی آن

های مهم حشرات گونهپارامترهای رشد جمعیت برخی 

 Papachristos and)به اثبات رسیده است

Stamopoulos, 2002; Borzoui et al., 2016; Reddy 

et al., 2016; Naseri et al., 2017; Heydarzade et 

al., 2019) . 

گیاهی ، Boiss.  Bunium persicum،زیره سیاه

)تیره چتریان( است که در  Apiaceaeدوساله از تیره 

مناطقی از کشور که دارای آب و هوای گرم است رشد 

های این گیاه به دلیل عطر و مزه منحصر کند. دانهمی

چنین، شوند. همبه فرد آن، در انواع غذاها استفاده می

ها به ی در درمان برخی بیماریبه صورت گیاه داروی

 ,.Jahansooz et al)ویژه نفخ و سوء هاضمه موثر است 

 Cinnamomum zeylanicumدارچین،  .(2012

Blume ، متعلق به تیره گیاهی همیشه سبز

Lauraceae  ،است که پراکنش وسیعی در هند

سریالنکا، ماداگاسکار و شبه جزیره هندوچین دارد. 

دارچین، از پوست داخلی  پودر و پوست خشک شده

شود و به صورت چاشنی غذا درخت دارچین تهیه می

دارچین با دارا بودن  .و شیرینی کاربرد فراوانی دارد

اکسیدانی و ضدمیکروبی قوی به عنوان خاصیت آنتی

شود داروی موثر در طب سنّتی نیز مصرف می
(Kazemi et al., 2016; Alizadeh Behbahani, et 

al., 2020). ،نعناع فلفلی Mentha piperita L. گیاهی ،

است که در اکثر مناطق  Lamiaceaeچند ساله از تیره 

وری این گیاه به ـخمصرف تازه  ایران قابل کشت است.

چنین، مصرف د. همـکنک میـم غذا کمـود هضـبهب

ها موثر دارویی این گیاه در بهبود عالیم برخی بیماری

 ,.Yazdani et al., 2002; Reddy et al))باشد می

کشی های مختلف، خاصیت حشره. در پژوهش2019

و نعناع  دارچین، زیره سیاههای هر سه گیاه اسانس

در برخی آفات انباری مهم ثابت شده است  فلفلی
(Brari et al., 2015; Saeidi and Mirfakhraie, 

2017; Adel et al., 2018; Viteri Jumbo et al., 

 تاکنونولی طبق بررسی منابع صورت گرفته،  (2018

ای روی بید غالت مطالعه ،هادر مورد تاثیر این اسانس

در تحقیق حاضر ضمن انجام نشده است. بنابراین، 

های زیره سیاه، کشی اسانسبررسی خاصیت حشره

ها روی دارچین و نعناع فلفلی روی بید غالت، تاثیر آن

یستی و پارامترهای رشد جمعیتی این های زویژگی

آفت نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این 

های مدیریت تلفیقی بید تواند در برنامهتحقیق می

 غالت مورد استفاده قرار گیرد. 

 

 هامواد و روش

 پرورش بید غالت
در آزمایشگاه تحقیقات  1511این تحقیق در سال 

رزی و منابع طبیعی گیاه پزشکی دانشکده کشاو

دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. به منظور پرورش و 

به دست آوردن جمعیت مورد نیاز بید غالت، تخم این 

سوار واقع در دشت آفت از انسکتاریوم شهرستان بیله

و  511مغان تهیه و در داخل ظروف پالستیکی به قطر 

های دانه نسل روی 5به مدت متر میلی 61ارتفاع 

های گندم ابتدا در محلول دانه پرورش داده شد. مگند

ور )برای ثانیه غوطه 11در هزار به مدت  0پرمنگنات 

زنی( و سپس با آب شستشو داده جلوگیری از جوانه

های گندم، شدند. پس از خشک شدن و نرم شدن دانه

مقدار یک گرم تخم بید غالت به ازای هر کیلوگرم دانه 

پاشیده شد.  توده گندم گندم با نمکدان بر سطح

های مربوط به تاثیر آزمایشپرورش بید غالت و 

های آزمایشی در کشندگی و زیرکشندگی اسانس

درجه  56 ± 5داخل اتاقک رشد تنظیم شده در دمای 

درصد و دوره  72 ± 2ی ـوس، رطوبت نسبـسلسی

ساعت تاریکی انجام  11ساعت روشنایی و  10نوری 

 گرفت. 

 

 و استخراج اسانس تهیه مواد گیاهی

های گیاهی، از در این تحقیق برای استحصال اسانس

های پوست درخت دارچین، بذر زیره سیاه و سرشاخه

مورد استفاده شد. گیاهان  تازه و گلدار نعناع فلفلی

از عطاری محلی در شهرستان اردبیل تهیه و در نظر 

شرایط سایه روی بنچ آزمایشگاه خشکانده شده و با 

گیری با از آسیاب برقی پودر شدند. اسانس استفاده

گرم پودر خشک هر یک از گیاهان مورد  21استفاده از 
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 111لیتر آب مقطر در دمای میلی 211نظر به همراه 

دقیقه، با استفاده از  181درجه سلسیوس و به مدت 

-های جمعای انجام شد. اسانسدستگاه کلونجر شیشه

بگیری و با سولفات آوری شده با کمک قیف دکانتور آ

زدایی شد و تا زمان استفاده در ظروف سدیم نم

 0ای تیره رنگ با روکش آلومینیومی، در دمای شیشه

 . درجه سلسیوس در یخچال نگهداری شد

 
جداسازی و شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده 

 های آزمایشیاسانس
های برای شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس

ه، از دستگاه کروماتوگرافی گازی گیاهی مورد مطالع

(HP 7890A)  متصل به طیف سنج جرمی(5975C) 

استفاده شد. ستون مورد استفاده در دستگاه از نوع 

 52/1متر و میلی 52/1 ×متر  HP-5 (51کاپیالری 

درصد( به  111/11میکرومتر ضخامت( بود. گاز هلیم )

لیتر در دقیقه عنوان گاز حامل به میزان یک میلی

ها با مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. تشخیص طیف

های استاندارد موجود در ها و مقایسه با طیفاجزای آن

 . (Adams, 2001)کتابخانه دستگاه صورت گرفت

 
 های آزمایشی بررسی سمیت تدخینی اسانس

های سنجی سمیت تدخینی اسانسهای زیستآزمایش

-میلی 521ای به حجم در ظروف شیشه، مورد بررسی

-کشی اسانسلیتر انجام شد. به منظور بررسی اثر تخم

های یک روزه بید غالت استفاده از تخم ،های آزمایشی

عدد تخم  51شد. بدین ترتیب که، کاغذهای حاوی 

ای منتقل یک روزه بید غالت به داخل هر ظرف شیشه

دامنه غلظت برای  ،های مقدماتیشد. بر اساس آزمایش

ه غلظت برای اسانس زیره ـدامن .شد هر اسانس تعیین

وا، برای ـر هـر بر لیتـمیکرولیت 0/18 – 0/8سیاه 

میکرولیتر بر لیتر هوا و  5/1 – 7/5اسانس دارچین 

وا ـر هـر بر لیتـمیکرولیت 5/6 – 5/1ی ـبرای نعناع فلفل

ی واتمن به ــذ صافـای شکل از کاغبود. قطعات دایره

سانس دار الزم از اـــمتر تهیه و مقسانتی 5قطر 

ها به وسیله میکروپیپت مربوط به هر یک از غلظت

سپس کاغذ صافی داخل درپوش  .روی آن ریخته شد

ای قرار داده شده و بالفاصله درپوش ظرف ظرف شیشه

بسته شد. برای جلوگیری از خروج بخار اسانس به 

ها با پارافیلم به دقت پوشانده بیرون، اطراف درپوش

اسانس از استون استفاده شد. در ظروف شاهد به جای 

ها به روش لگاریتمی، شد. پس از تعیین دامنه غلظت

 0/18و  0/17، 0/10، 0/15، 0/11، 0/8مقادیر 

ر هوا از اسانس زیره سیاه، مقادیر ــمیکرولیتر بر لیت

میکرولیتر بر لیتر هوا از  5/1و  0/8، 5/6، 7، 8/0، 7/5

 5/6و  7، 8/0، 7/5، 0/5، 5/1اسانس دارچین و مقادیر 

ر هوا از اسانس نعناع فلفلی مورد ــمیکرولیتر بر لیت

های تفریخ د. تعداد تخمــآزمایش نهایی قرار گرفتن

شده در هر تیمار، پس از طی دوره جنینی شمارش و 

تکرار به همراه  0ی در ــهای اصلثبت شد. آزمایش

 شاهد انجام گرفت. 

های آزمایشی روی ی اسانستعیین سمیت تدخین

امل بید غالت، مشابه شرایط آزمایش باال حشرات ک

عدد حشره  51انجام شد. با این تفاوت که، تعداد 

ای منتقل کامل بید غالت به داخل هر ظرف شیشه

های اصلی کشندگی شد. پس از تعیین محدوده غلظت

ها به روش لگاریتمی، ها و تعیین دامنه غلظتاسانس

، 5، 7/1غلظت شامل مقادیر  7های اصلی با آزمایش

میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس  7/5و  5/5، 8/5، 0/5

و  58/1، 10/1، 8/1، 27/1، 55/1زیره سیاه، مقادیر 

میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس دارچین و  27/1

 58/1و  15/1، 15/1، 65/1، 25/1، 50/1مقادیر 

 0میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس نعناع فلفلی در 

ه شاهد مورد آزمایش قرار گرفتند. تعداد تکرار به همرا

حشرات کامل تلف شده در هر تیمار نیز پس از 

ساعت از شروع آزمایش شمارش و ثبت  50گذشت 

 شد.

های اسانس LT50)) درصد 21 کشنده زمان 

 تعیینی ش قبآلآرایط دو آزمایآه شـمشاب آزمایشی،

 عدد حشره کامل 51 دادـتعاوت که،  ـشد. با این تف

 ایهـشیش ظروف رار، بهـتک 0ید غالت در یک روزه ب

ن ـن، در این مورد از باالتریـچنید. همـش منتقل

ر بر ـمیکرولیت 7/5اه )ـای زیره سیـهغلظت اسانس
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وا( و ـر بر لیتر هـمیکرولیت 27/1لیتر هوا(، دارچین )

میکرولیتر بر لیتر هوا( استفاده  58/1اع فلفلی )ـنعن

ی ـل زمانل نیز در فواصـشد. مرگ و میر حشرات کام

 ارش و ثبت گردید. ـساعت شم 5

 

های آزمایشی بررسی اثر زیرکشندگی اسانس

روی پارامترهای زیستی و میزان بازدارندگی 

 گذاری بید غالتتخم

 111ها، از دگی اسانســن اثر زیرکشنـبه منظور تعیی

د غالت استفاده شد. این ــم یک روزه بیــعدد تخ

سه  (LC25)های زیرکشنده ها تحت تاثیر غلظتتخم

میکرولیتر بر لیتر هوا(،  66/8زیره سیاه ) اسانس

وا( و نعناع ــر هــمیکرولیتر بر لیت 10/0دارچین )

میکرولیتر بر لیتر هوا(، با ریختن  15/1ی )ـــفلفل

روپیپت روی ــه میکـه به وسیلـــاسانس مربوط

متر( در داخل سانتی 5ذ صافی واتمن )به قطر ــکاغ

 ار گرفتند.لیتری قرمیلی 521ای هـروف شیشــظ

برای جلوگیری از خروج اسانس، درب ظروف  

ای با پارافیلم پوشانده شد. در تیمار شاهد از شیشه

-ساعت، تخم 50د. پس از گذشت ــاستون استفاده ش

متری حاوی میلی 71ی ـپالستیک ریـها به ظروف پت

ای تفریخ ـهداد تخمـگندم منتقل و تع چند دانه

ول دوره نابالغ ها و طده، طول دوره جنینی آنـش

 حشره به صورت روزانه شمارش و ثبت گردید. 

ر و ـل، طول عمـرات کامـور حشـپس از ظه

حشرات کامل تا زمان مرگ آخرین  ذاریـگتخممیزان 

به منظور ارش و ثبت شد. ـه شمـفرد به صورت روزان

ی بر میزان بازدارندگی ـهای آزمایشاسانستعیین اثر 

دد حشره کامل ع 111، تعداد بید غالت گذاریتخم

ر ـت تاثیـساعت تح 50دت ـالت به مـیک روزه بید غ

ا ـههر یک از اسانس (LC25)ده ـهای زیرکشنغلظت

 قرار گرفتند. 

ورت یک ــه صـده بـای زنده مانـهپرهسپس شب

ت( ـجف 12اده )ـــر و مــل نــره کامــجفت حش

های ده و تعداد تخمـقل شـدم منتـهای گنروی دانه

ه و ـروزانورت ـت به صـر جفـده توسط هـه شـگذاشت

 رات کامل شمارش و ثبت شد. ـتا مرگ حش

 هاتجزیه داده

های های حاصل از اثرات کشندگی اسانستجزیه داده

نرم PROC PROBITآزمایشی با استفاده از دستور 

. نتایج (SAS Institute, 2002)انجام گرفت  SASافزار 

افزار نرم PROC GLMنیز با برنامه  LT50های داده

SAS شدند  محاسبه(SAS Institute, 2002) .

پارامترهای جدول زندگی حشره بر اساس روش دو 

 (Chi, 1988; Chi, 2016)مرحله  -جنسی سن 

محاسبه شدند. مقایسه اختالف آماری بین پارامترهای 

استرپ زیستی، با استفاده از آزمون دوگانه بوت

(paired bootstrap test) صورت گرفت (P < 0.05) .

ها با اسانس گذاریتخممیزان بازدارندگی  چنین،هم

 :(Xue et al., 2001)فرمول زیر محاسبه شد 

 

 111 × (   - 1) = گذاریتخمدرصد بازدارندگی 

 

 نتایج

های شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس

 آزمایشی

ترکیب در اسانس  11بر اساس نتایج به دست آمده، 

درصد  18/11که در مجموع زیره سیاه شناسایی شد 

-γشدند. ترکیبات از کل اسانس را شامل می

terpinene ،Cumin aldehyde و Cuminic alcohol 

درصد  1/51و  5/50، 11/51در این اسانس به ترتیب 

-(. هم1از اسانس را به خود اختصاص دادند )جدول 

ترکیب مختلف و در  05چنین، در اسانس دارچین 

ترکیب مختلف شناسایی  00  اسانس نعناع فلفلی

 86/87درصد و  62/18شدند که در مجموع به ترتیب 

شدند. بر این اساس، درصد از کل اسانس را شامل می

درصد در اسانس  25/76با  Cinnamaldehydeترکیب 

درصد  62/58به نسبت  Carvoneن و ترکیب ـدارچی

ها را به ترین حجم اسانسدر اسانس نعناع فلفلی، بیش

 (.5و  5های اختصاص دادند )جدول خود
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-با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی، Bunium persicum. ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در اسانس زیره سیاه، 1جدول 

 سنج جرمی.طیف
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 
 تر از یک درصد ذکر نشده است. ترکیبات کم*

 *Compounds less than 1% were not listed. 
 

با استفاده از دستگاه گاز  ،Cinnamomum zeylanicum. ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در اسانس دارچین، 5جدول 

 سنج جرمی.طیف-کروماتوگرافی
Table 2. Chemical compounds identified in Cinnamomum zeylanicum essential oil using gas 

chromatography–mass spectrometry. 
Compound Retention time (min) Composition (%) 

L-Limonene 5.25 1.41
*

 

Cinnamaldehyde 11.13 67.52 

α- Copaene 13.12 2.01 

Naphthalene, 1,2,4a,5,6,8a- hexahydro-4,7-dimethyl 15.55 2.23 

Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,6-dimethyl-4-(1… 16.69 5.59 

Para Methoxy Cinnamic Aldehyde 16.92 2.21 

Curcumene 17.41 1.08 

Tau. Muurolol 19.67 2.74 

1,3- Benzodioxole 19.28 1.89 
 است.  تر از یک درصد ذکر نشدهترکیبات کم*

*Compounds less than 1% were not listed. 
 

-با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی ،Mentha piperita. ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در اسانس نعناع فلفلی، 5جدول 

 سنج جرمی.طیف
Table 3. Chemical compounds identified in Mentha piperita essential oil using gas chromatography–mass 

spectrometry. 
Compound

* Retention time (min) Composition (%) 

β-Pinene 9.86 1.13
*

 

β-Myrcene 9.95 1.69 

Limonene 10.26 7.19 

1,8-Cineole 10.42 2.42 

Linalool 10.99 1.16 

Borneol 11.74 1.36 
1,6-Dihydrocarveol 11.85 1.19 

Estragole 11.92 3.34 
Carvone (-)- 12.32 28.75 

Dihydrocarvylacetate 13.24 1.13 

β-Bourbonene 13.76 3.07 

Trans-caryophyllene 14.34 2.65 

Cis-thujopsene 14.49 1.49 

(E)-β-Farnesene 14.55 1.42 

(T)-epi-icyclosesquiphellandren 14.68 1.74 

Germacrene D 14.72 4.38 

Bicyclogermacrene 15.28 1.27 

Cis-calamenene 15.52 1.87 

Spathulenol 15.89 1.16 

α-cadinol 16.64 1.39 
 تر از یک درصد ذکر نشده است.ترکیبات کم*

*Compounds less than 1% were not listed. 
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 های آزمایشیسمیت تدخینی اسانس

های مورد اسانس LC50مقایسه مقادیر غلظت کشنده 

از اختالف  های بید غالت، حاکیبررسی در تخم

دار بین تیمارهای مختلف به دلیل عدم معنی

 ترین های اطمینان بود. کمهمپوشانی محدوده

LC50( میکرولیتر  17/5متعلق به اسانس نعناع فلفلی

ترین مقدار آن مربوط به اسانس بر لیتر هوا( و بیش

میکرولیتر بر لیتر هوا( بود )جدول  55/15زیره سیاه )

میکرولیتر  60/7ی اسانس دارچین، برا LC50(. مقدار 0

(. بنابراین، اسانس 0بر لیتر هوا محاسبه شد )جدول 

-نسبت به اسانس LC50ترین مقدار نعناع فلفلی با کم

روی  ترین اثر تخم کشی راهای دو گیاه دیگر، بیش

-اسانس LC90بید غالت داشت. مقادیر غلظت کشنده 

تا  86/16های بید غالت بین های مختلف در تخم

میکرولیتر بر لیتر هوا متغیر بود که به دلیل  85/58

، اختالف LC90اطمینان مقادیر  همپوشانی محدوده

 (. 0داری بین تیمارها مشاهده نشد )جدول معنی

بر اساس نتایج به دست آمده، بین تیمارهای 

ها روی حشرات مختلف از نظر سمیت تدخینی اسانس

وجود داشت. در  داریکامل بید غالت اختالف معنی

بین تیمارهای مورد بررسی، اسانس نعناع فلفلی دارای 

 LC50 (21/1ترین مقدار ترین اثر کشندگی و کمبیش

(. اسانس زیره 0میکرولیتر بر لیتر هوا( بود )جدول 

 LC50 (05/5ترین مقدار سیاه نیز با داشتن بیش

ترین میزان کشندگی را به میکرولیتر بر لیتر هوا( کم

برای  LC50(. مقدار 0اختصاص داد )جدول  خود

میکرولیتر بر لیتر هوا به دست  10/1اسانس دارچین 

حشرات  LC90(. مقادیر غلظت کشنده 0آمد )جدول 

کامل در اسانس زیره سیاه، دارچین و نعناع فلفلی به 

میکرولیتر بر لیتر هوا بود  15/5و  72/0، 56/2ترتیب 

اختالف   ،LC90دیر که بر اساس محدوده اطمینان مقا

 (. 0داری بین تیمارها وجود نداشت )جدول معنی

اسانس زیره  LT50بر اساس نتایج به دست آمده، 

و  78/1، 68/10سیاه، دارچین و نعناع فلفلی به ترتیب 

(. مقایسه محدوده 2ساعت محاسبه شد )جدول  12/8

تیمارها نشان داد که از این نظر  LT50اطمینان مقادیر 

-های دارچین و نعناع فلفلی اختالف معنیانسبین اس

داری وجود نداشت، ولی بین این دو اسانس با تیمار 

داری به دست آمد. بنابراین، زیره سیاه اختالف معنی

های نعناع فلفلی و دارچین در مقایسه با اسانس اسانس

قادر بودند  LT50تر زیره سیاه، با دارا بودن مقادیر کم

درصد حشرات کامل بید  21تری، هدر مدت زمان کوتا

(. مقایسه محدوده 2غالت را از بین ببرند )جدول 

تیمارها نیز حاکی از آن بود که  LT90اطمینان مقادیر 

داری اسانس نعناع فلفلی به طور معنی LT90مقدار 

 (. 2تر از اسانس زیره سیاه بود )جدول کم
 

 .Sitotroga cerealellaها و حشرات کامل خمهای آزمایشی روی تسمیت تدخینی اسانس .0جدول 

Table 4.  Fumigant toxicity of the tested essential oils against the eggs and adults of Sitotroga 
cerealella. 

Essential oils Growth stages n
a

 χ
2

 Slope ±SE 
Lethal concentrations (µL/L air) 

LC25 

( 95% FL) 
LC50 

(95%FL) 
LC90 

(95%F) 

Bunium persicum egg 560 44.90 3.79±0.56  
8.77 

(7.25-9.83) 
13.22 

(12.23-14.30) 
28.83 

(23.87-40.30) 

 adult 560 46.16 3.70±0.54  
1.59 

(1.30-1.80) 
2.42 

(2.22-2.61) 
5.37 

(4.48-7.39) 

Cinnamomum zeylanicum egg 560 40.85 3.03±0.47 
4.04 

(3.19-4.63) 
6.74 

(6.13-7.49) 
17.87 

(13.87-28.49) 

 adult 560 39.43 1.85±0.29 
0.41 

(0.28-0.51) 
0.94 

(0.81-1.12) 
4.65 

(3.05-10.19) 

Mentha piperita egg 560 38.89 1.55±0.24  
1.12 

(0.63-1.56) 
3.06 

(2.46-3.67) 
20.61 

(13.25-46.80) 

 adult 560 37.16 0.26±1.09  
0.19 

(0.10-0.27) 
0.50 

(0.38-0.60) 
3.12 

(2.11-6.53) 

 .(SAS Institute, 2002)با رگرسیون لجستیک محاسبه شدند  (FL)درصد  12های کشنده و محدوده اطمینان غلظت
aسنجی.ها یا حشرات کامل استفاده شده در زیستتعداد کل تخم 

Lethal concentrations and 95% fiducial limits (FL) were estimated using logistic regression (SAS Institute, 2002). 
aThe total number of eggs or adult moths used for bioassay.                 
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 .Sitotroga cerealellaهای آزمایشی روی حشرات کامل . مقادیر زمان کشندگی اسانس2جدول 

Table 5.  Lethal time values of the tested essential oils against the adult of Sitotroga cerealella. 

Essential oils 
Concentration 

(µL/L air) 
χ

2 Slope ±SE 

Lethal times (h) 

LT25 

( 95% FL) 

LT50 

(95%FL) 

LT90 

(95%FL) 

Bunium persicum 3.6 2.57 2.57±0.28 
8.08 

(6.70-9.25) 

14.78 

(13.33-16.46) 

46.54 

(36.88-65.99) 

Cinnamomum zeylanicum 1.56 116.02 2.50±0.23 
5.20 

(4.17-6.11) 

9.68 

(8.58-10.76) 

31.58 

(26.50-40.18) 

Mentha piperita 1.28 126.45 2.57±0.23 
4.40 

(3.50-5.22) 

8.05 

(7.05-8.99) 

25.32 

(21.74-31.01) 

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

              

 

های آزمایشی روی اثر زیرکشندگی اسانس

-پارامترهای زیستی و میزان بازدارندگی تخم

 د غالتگذاری بی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر 

های مورد بررسی اسانس (LC25)های زیرکشنده غلظت

ترین بیشدار بود. بر طول دوره جنینی بید غالت معنی

طول دوره جنینی در تیمارهای زیره سیاه و دارچین و 

 (.7ترین مقدار آن در شاهد مشاهده گردید )جدول کم

های گیاهی، مجموع رکشنده اسانسهای زیغلظت

طول دوره الروی و شفیرگی بید غالت را به طور 

؛ به طوری که طول داری تحت تاثیر قرار دادندمعنی

این دوره در تیمارهای زیره سیاه، دارچین و نعناع 

(. طول دوره نشو 7تر از شاهد بود )جدول فلفلی بیش

تیمارهای داری در و نمایی بید غالت نیز به طور معنی

تر از شاهد بود. زیره سیاه، دارچین و نعناع فلفلی بیش

های مورد بررسی تاثیر های زیرکشنده اسانسغلظت

درصد بقاء قبل از بلوغ بید غالت داری بر معنی

داشتند. به طوری که درصد بقاء بید غالت در 

تیمارهای زیره سیاه، دارچین و نعناع فلفلی به طور 

(. طول عمر 7ز شاهد بود )جدول تر اداری کممعنی

حشرات نر و ماده نیز در تیمارهای زیره سیاه، دارچین 

تر از شاهد بود داری کمو نعناع فلفلی به طور معنی

های مورد های زیرکشنده اسانسغلظت(. 7)جدول 

داری تحت بررسی، زادآوری بید غالت را به طور معنی

ری بید غالت در ترین مقدار زادآو. کمتاثیر قرار دادند

ترین مقدار آن در شاهد تیمار نعناع فلفلی و بیش

بید  گذاریتخم(. طول دوره 7مشاهده گردید )جدول 

غالت نیز در تیمارهای دارچین و نعناع فلفلی به طور 

  (.7تر از شاهد بود )جدول داری کممعنی

 

 .Sitotroga cerealellaرهای زیستی های آزمایشی روی پارامتاسانس  (LC25). اثرات زیرکشندگی7جدول 

Table 6. Sublethal effects (LC25) of the tested essential oils on biological parameters of Sitotroga 

cerealella. 

Parameters (mean ± SE) 

Treatments 
Bunium 

persicum 

Cinnamomum 

zeylanicum 

Mentha 

piperita 
Control 

Egg incubation (day) 4.83 ± 0.04
a

 4.78 ± 0.05
a

 4.54 ± 0.07
b

 4.12±0.05
c

 

Larval and pupal period (day) 24.31 ± 0.12
a

 24.26 ± 0.13
a

 24.55 ± 0.09
a

 23.12 ± 0.15
b

 

Developmental time (egg to adult) (day) 29.12 ± 0.14
a

 29.01 ± 0.14
a

 29.06 ± 0.14
a

 27.26 ± 0.16
b

 

Preadult survival (%) 0.67 ± 0.04
b

 0.68 ± 0.04
b

 0.65 ± 0.04
b

 0.87 ± 0.03
a

 

Female longevity (day) 6.39 ± 0.26
a

 6.46 ± 0.25
a

 6.62 ± 0.3
a

 9.17 ± 0.9
a

 

Male longevity (day) 4.92 ± 0.18
b

 5.10 ± 0.15
b

 5.05 ± 0.16
b

 6.57 ± 0.24
a

 

Fecundity (eggs laid) 47.31± 1.95
b

 43.91 ± 2.17
bc

 39.86 ± 2.57
c

 73.18 ± 1.72
a

 

Oviposition period (day) 4.78 ± 0.19
b

 4.03 ± 0.25
c

 3.99 ± 0.27
c

 6.26 ± 0.14
a

 

 استرپ(.داری در سطح احتمال پنج درصد دارند )آزمون دوگانه بوتهای با حروف متفاوت در هر ردیف، تفاوت معنیمیانگین

Means followed by different letters in each row are significantly different (P < 0.05, paired bootstrap 

test). 
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بید غالت در تیمارهای  (lx) بقای ویژه سنی

مختلف با گذشت زمان و افزایش طول عمر سیر نزولی 

های بقای ویژه سنی نشان داد که داشت. منحنی

فاصله زمانی بین مرحله تخم تا مرگ آخرین فرد ماده 

در تیمارهای شاهد، زیره سیاه، دارچین و نعناع فلفلی 

-(. هم1روز بود )شکل  58و  51، 58، 01به ترتیب 

روی  (mx)ترین باروری ویژه سنی بیشچنین، 

و  51، 51، 51تیمارهای مذکور به ترتیب در روزهای 

 (.1چرخه زیستی بید غالت اتفاق افتاد )شکل  55

 

 
 

 LC25در معرض قرار گرفته با غلظت  Sitotroga cerealella  (mx)و زادآوری وابسته به سن  (lx)سن . نرخ بقاء وابسته به1شکل 

 های آزمایشی.اسانس

Figure 1. Age-specific survival rate (lx) and age-specific fecundity (mx) of Sitotroga cerealella exposed to 

LC25 of the tested essential oils. 

 

های زیرکشنده نتایج حاصل از بررسی تاثیر غلظت

(LC25) های آزمایشی روی پارامترهای رشد اسانس

جمعیت بید غالت نشان داد که نرخ ناخالص تولیدمثل 

(GRR)مثل ، نرخ خالص تولید(R0)،  نرخ ذاتی افزایش

بید   (λ)نرخ متناهی افزایش جمعیتو   (rm)جمعیت

دارچین و نعناع فلفلی در تیمارهای زیره سیاه، غالت 

-(. هم6تر از شاهد بود )جدول داری کمبه طور معنی

های مورد بررسی با غلظت زیرکشنده اسانسچنین، 

بید   (T)میانگین مدت زمان یک نسلدار بر تاثیر معنی

دار این پارامتر در تیمارهای غالت موجب افزایش معنی

د شد زیره سیاه، دارچین و نعناع فلفلی نسبت به شاه

 (.6)جدول 

بر اساس نتایج به دست آمده، از نظر میانگین 

گذاری بید غالت، اختالف درصد بازدارندگی تخم

های آزمایشی وجود داشت داری بین اسانسمعنی

(151/1P =   ;565/0  =005وF) اسانس نعناع فلفلی .

و اسانس زیره سیاه با میانگین  06/25با میانگین 

ترین بازدارندگی را ن و بیشتریبه ترتیب کم 07/51

گذاری حشرات ماده بید غالت داشتند )شکل روی تخم

5 .) 
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 .Sitotroga cerealellaهای آزمایشی بر پارامترهای رشد جمعیت . تاثیر اسانس6جدول 

Table 7. Effect of the tested essential oils on population growth parameters of Sitotroga cerealella. 

Parameters (mean ± SE) 

Treatments 

Bunium  

persicum 

Cinnamomum 

zeylanicum 

Mentha  

piperita 
Control 

Gross reproductive rate (GRR) (female/female) 26.08 ± 4.10
b

  20.88 ±3.25
b
  18.50 ± 3.06

b
 45.27 ± 4.89

a
 

Net reproductive rate (R0) (female/female) 12.76 ± 2.15
b

 11.90 ± 2.03
b

 9.97 ± 1.82
b

 31.45 ± 3.70
a
  

Intrinsic rate of increase (rm) (day
 -1

) 0.078 ± 0.005
b

 0.077± 0.005
b
  0.0711 ± 0.006

b
 0.111 ± 0.003

a
 

Finite rate of increase ( ) (day
 -1

)  1.082 ± 0.005
b
  1.080 ± 0.005

b
  1.074 ± 0.006

b
  1.118 ± 0.004

a
 

Generation time (T) (day) 32.21 ± 0.29
a

 31.84 ± 0.28
a 

 32.12 ± 0.27
a

 30.91 ± 0.23
b

 

 استرپ(.داری در سطح احتمال پنج درصد دارند )آزمون دوگانه بوتهای با حروف متفاوت در هر ردیف، تفاوت معنیمیانگین

Means followed by different letters in each row are significantly different (P < 0.05, paired bootstrap 

test). 

 

 
. حروف کوچک متفاوت بیانگر Sitotroga cerealellaگذاری های آزمایشی بر میانگین درصد بازدارندگی تخم. تاثیر اسانس5شکل 

 (.P < 0.05دار بین تیمارها است )آزمون توکی، اختالف معنی
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

-اسانس (LC50)کشنده  نتایج حاصل از مطالعه غلظت

زیره ررسی نشان داد که هر سه اسانس های مورد ب

سمیت مناسبی نسبت به سیاه، دارچین و نعناع فلفلی 

بید غالت داشتند، ولی اسانس نعناع فلفلی در مقایسه 

ترین سمیت تدخینی را نسبت دیگر بیش با دو اسانس

 LC50و حشرات کامل بید غالت )به ترتیب با  به تخم

لیتر هوا( نشان داد.  میکرولیتر بر 21/1و  17/5برابر  

 .Abbasipour et alدر تحقیق انجام شده توسط

، اسانس نعناع فلفلی در مقایسه با اسانس گیاه  (2011)

و   .Ferula gummosa Boissباریجه،

ها اسانس Rosmarinus officinalis L.  (LC50رزماری،

میکرولیتر بر لیتر  12/5و  57/00، 16/1به ترتیب برابر 

تری روی حشرات کشی بیشت حشرههوا(، خاصی

 Ephestia kuehniellaای آرد، پره مدیترانهکامل شب

Zeller  مطالعهداشت. درKhani et al. (2012)  نیز ،

اسانس نعناع فلفلی در مقایسه با اسانس فلفل 

تری به حشرات ، سمیت بیش .Piper nigrum Lسیاه

 Sitophilus oryzae L. (LC50کامل سرخرطومی برنج، 

میکرولیتر  61/586و  10/88ها به ترتیب برابر اسانس

 .Corcyra cephalonica Stو بید برنج، بر لیتر هوا( 

(LC50 25/251و  17/505ها به ترتیب برابر اسانس 

میکرولیتر بر لیتر هوا( نشان داد. تفاوت مقدار عددی 

LC50  اسانس نعناع فلفلی در حشرات کامل بید غالت

اسانس نعناع  LC50با مقادیر عددی  در بررسی حاضر

حشرات  الذکر به تفاوت گونهفلفلی در دو مطالعه فوق
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باشد. با این وجود، مقدار مورد بررسی مربوط می

اسانس نعناع فلفلی در بررسی  LC50تر عددی کم

دهد که حشرات کامل بید غالت، حاضر نشان می

قایسه تری به اسانس نعناع فلفلی در ممیزان تحمل کم

 (Abbasipour et al., 2011)ای آردپره مدیترانهبا شب

 (Khani et al., 2012)بید برنج ، سرخرطومی برنج و 

 داشتند. 

های مورد بررسی روی اسانسLT50 نتایج بررسی 

-حشرات کامل بید غالت نشان داد که سرعت حشره

ساعت( و  12/8کشی هر دو اسانس نعناع فلفلی )

ت( از نظر آماری مشابه، ولی ساع 78/1دارچین )

 ساعت( بود. 68/10تر از اسانس زیره سیاه )بیش

نیز گزارش (Naseri et al., 2017) ناصری و همکاران 

کردند که در جمعیت حشرات کامل بید غالت، سرعت 

 Artemisiaدرمنه خراسانی، کشی اسانس حشره

khorassanica Podl.  با(LT50 11/1 برابر  )ساعت

 Bess  Artemisiaدرمنه دشتی،اسانس نسبت به 

sieberi  با(LT50 بیش 56/10 برابر )تر بودساعت .

توانند سرعت تاثیر بنابراین، اسانس گیاهان مختلف می

در متفاوتی بر جمعیت یک آفت داشته باشند. 

های غلظت،  Saeidi and Mirfakhraie (2017)مطالعه

 51/5تا  81/1ر مدت مختلف اسانس نعناع فلفلی د

درصد حشرات کامل سوسک چهار  21ساعت در 

 .Callosobruchus maculatus F ای حبوبات،نقطه

 LT50کشندگی ایجاد کردند. تفاوت مقدار عددی 

اسانس نعناع فلفلی در بررسی حاضر با مقدار عددی 

توان به تفاوت غلظت اسانس و گونه مطالعه اخیر را می

سبت داد. از طرف دیگر، زمان حشرات مورد بررسی ن

تواند عامل مهمی در تلفات حشرات دهی میاسانس

باشد. به طوری که، در برخی مواقع تلفات یک حشره 

-ساعت از زمان اسانس 50ممکن است حتی پس از 

 .(Mahmoodvand et al., 2013)دهی مشاهده شود 

درصد  21بنابراین در بررسی حاضر، مشاهده تلفات در 

ساعت، حاکی از  50تر از ر مدت زمان کمجمعیت د

های مورد بررسی به ویژه سمیت تدخینی باالی اسانس

 باشد.اسانس نعناع فلفلی می

در پژوهش حاضر، هر سه اسانس مورد بررسی، 

ای به بید غالت داشتند، ولی سمیت قابل مالحظه

ها ممکن است به تفاوت ترکیبات سمیت متفاوت آن

ها مربوط باشد. بر اساس نتایج به شیمیایی ثانویه آن

 γ-terpinene ،Cumin aldehydeدست آمده، ترکیبات 

در اسانس زیره سیاه و ترکیب  Cuminic alcohol و

Carvone  در اسانس نعناع فلفلی که همگی جزء

ترین حجم باشند، بیشترکیبات مونوترپنی می

-خاصیت حشرهها را به خود اختصاص دادند. اسانس

های گیاهی مربوط به ترکیبات ر اسانسکشی اکث

باشد. این ترکیبات به طور معمول، ها میمونوترپنی آن

دوست هستند. به همین دلیل، ای چربیفرّار و تا اندازه

با سرعت به داخل بدن حشرات نفوذ کرده و با تاثیر بر 

سیستم عصبی، در فرایندهای فیزیولوژیکی و رفتاری 

 ,Saeidi and Mirfakhraie)کنند ها مداخله میآن

. بنابراین در بررسی حاضر، خاصیت سمی (2017

های زیره سیاه و نعناع فلفلی به احتمال زیاد به اسانس

گزارش باشد. دلیل حضور حداکثری این ترکیبات می

خاصیت دورکنندگی و  Carvone شده است که ترکیب

ری مانند سمیت تدخینی زیادی علیه برخی آفات انبا

شپشه ذرت  ،(.Sitophilus oryzae L)شپشه برنج، 

(Sitophilus zeamais Motschulsky)  و شپشه

 Fang et)دارد   (Tribolium castaneum Herbst)آرد

al., 2010; Kłys et al., 2020).  بررسی اجزای

 .Nedaei et alشیمیایی اسانس زیره سیاه توسط 

-Methyl-3-2نشان داد که ترکیب  (2020)

phenylpropanal  ترین مقدار را درصد بیش 17/02با

نیز،   Moghaddam et al. (2013)داشت. در گزارش

 Mentholدرصد( و  75/51) Menthoneترکیبات 

درصد( اجزای اصلی اسانس نعناع فلفلی را  17/52)

دادند. تفاوت مشاهده شده در ترکیبات تشکیل می

نعناع فلفلی در  شیمیایی اصلی اسانس زیره سیاه و

تواند ناشی از پژوهش حاضر و تحقیقات مذکور می

شرایط آب و هوایی، عوامل جغرافیایی، عوامل ژنتیکی، 

مرحله رشدی گیاه، زمان برداشت و نحوه استخراج 

در بررسی حاضر،  .(Franz, 1993)ترکیبات باشد 

در اسانس دارچین، ترین ترکیب شناسایی شده عمده

 Kazemi andبود. در پژوهش Cinnamaldehydeماده 



 ...،(.Bunium persicum Boiss)های زیره سیاه تدخینی و تاثیر زیرکشندگی اسانس سمیتو همکاران:  نوری قنبالنی 70

 

Mokhtariniya (2016)   ،نیزCinnamaldehyde 

 ترین جزء اسانس دارچین بود.درصد( اصلی 51/25)

است که عطر و طعم ترکیب آلدهیدی این ماده، یک 

کند و خاصیت سمی زیادی ویژه دارچین را ایجاد می

-ای نشان میبه هر دوی آفات انباری و مزرعه

 ;Mondal and Khalequzzaman, 2010)دهد

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

های رشدی مختلف، بقاء، طول دورهدر بررسی حاضر،  .

ور گذاری بید غالت به طزادآوری و طول دوره تخم

 (LC25)زیرکشنده  داری تحت تاثیر غلظتمعنی

. به طوری که در های مورد بررسی قرار گرفتاسانس

تیمارهای زیره سیاه، دارچین و نعناع فلفلی، طول 

داری دوره نشو و نمایی بید غالت به طور معنی

گذاری آفت نیز تخمتر از شاهد بود. طول دوره طوالنی

تر از شاهد فلفلی کوتاه دارچین و نعناع در تیمارهای

گزارش  Naseri et al. (2017)بود. به طور مشابه، 

و درمنه  های درمنه خراسانیکردند که کاربرد اسانس

تر شدن دوره نشو دشتی روی بید غالت موجب طوالنی

شود. آن می گذاریتخمتر شدن دوره و نمایی و کوتاه

شود تر شدن دوره نشو و نمای حشره باعث میطوالنی

های گیاهی، که مدت در معرض قرارگیری به اسانس

قبل از جفتگیری و تولید نسل جدید افزایش یابد 

(Naseri et al., 2017). تر بودن دوره چنین، کوتاههم

در حشرات در معرض قرار گرفته با  گذاریتخم

های گیاهی ممکن است باعث کاهش تعداد اسانس

اثیر منفی بر های گذاشته شده و در نتیجه تتخم

گردد. در بررسی حاضر، درصد جمعیت نسل بعد آفت 

بقاء بید غالت در تیمارهای زیره سیاه، دارچین و نعناع 

تر از شاهد بود. در تحقیق داری کمفلفلی به طور معنی

، نیز  Abbasipour et al. (2011)انجام شده توسط

پره مانی شبکاربرد اسانس باعث کاهش زنده

نتایج پژوهش چنین بر اساس ی آرد شد. همامدیترانه

ترین مقدار زادآوری بید غالت در تیمار حاضر، کم

 Jesser et)جسر و همکاران نعناع فلفلی مشاهده شد. 

al., 2017)  با بررسی کارایی شش اسانس گیاهی

پره هندی گزارش کردند که اسانس مختلف روی شب

د بررسی، های مورنعناع فلفلی همراه با سایر اسانس

پره هندی در باعث کاهش چشمگیر زادآوری شب

مقایسه با شاهد شدند. کاهش زادآوری ممکن است 

از  ،نتیجه تاثیر مستقیم اسانس روی حشرات کامل

طریق مداخله برخی ترکیبات شیمیایی موجود در 

اسانس در رفتارهای تولیدمثلی حشره، و یا نتیجه 

نس باشد که در های خود گیاه با اساترکیب فرآورده

زایی حشره تحت تاثیر این حالت ممکن است گامت

 ;Quilici et al., 2013; Alves et al., 2014)قرار گیرد 

Tak et al., 2016). 

زیرکشنده  نتایج حاصل از بررسی تاثیر غلظت

(LC25) های آزمایشی روی پارامترهای رشد اسانس

ه در تیمارهای زیرجمعیت بید غالت نشان داد که 

نرخ ناخالص تولیدمثل سیاه، دارچین و نعناع فلفلی، 

(GRR)، مثل نرخ خالص تولید(R0)،  نرخ ذاتی افزایش

بید   (λ)نرخ متناهی افزایش جمعیتو   (rm)جمعیت

تر از شاهد و میانگین داری کمبه طور معنیغالت 

تر از شاهد بود. آفت بیش  (T)مدت زمان یک نسل

یقات انجام شده توسط نتایج مشابهی نیز در تحق

Borzoui et al. (2016) پره هندی در معرض روی شب

های درمنه خراسانی و گیاه پنج قرار گرفته با اسانس

 Naseriو  Hausskn   Vitex pseudo-negundo،انگشت

et al. (2017)  تیمار شده با اسانس بید غالتروی 

درمنه خراسانی و درمنه دشتی به دست آمده است. 

در حشرات  (rm)ر بودن نرخ ذاتی افزایش جمعیت تکم

های گیاهی در مقایسه در معرض قرار گرفته با اسانس

تر شدن تر آفت، طوالنیتواند به بقای کمبا شاهد می

دوره نشو و نمایی مراحل نابالغ و پایین بودن زادآوری 

کاهش این پارامترها  ،آن مربوط باشد. به طوری که

شود جمعیت آفت می موجب کاهش سرعت رشد

(Naseri et al., 2017). گذاری بازدارندگی تخم

ها، معیار مهمی برای مدیریت حشرات توسط اسانس

بر اساس  . (Faraji et al., 2015)آفات انباری است

اسانس نعناع فلفلی در مقایسه با  ،نتایج به دست آمده

-ترین بازدارندگی را روی تخمدیگر بیش دو اسانس

شرات ماده بید غالت داشت که حاکی از گذاری ح

تر بودن اسانس این گیاه در دور کردن حشرات قوی

 .Kumar et al ،ماده بود. مشابه با نتایج بررسی حاضر

 Menthaگزارش کردند که اسانس نعناع،  (2009)

https://bnrc.springeropen.com/articles/10.1186/s42269-020-00404-x#Aff2
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arvensis L.،در سوسک چینی حبوبات ،L.  

Callosobruchus chinensisتاثیر بازدارندگی تخم ،-

گذاری داشت. این احتمال وجود دارد که برخی 

ترکیبات فرار موجود در اسانس گیاهان جنس 

گذاری ، موجب تغییر رفتار تخم (Mentha)نعناع

 شود. حشرات می

در مجموع نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر 

مورد بررسی اثرات  نشان داد که هر سه اسانس

الت تدخینی و زیرکشندگی مناسبی روی بید غ

های مورد بررسی، اسانس داشتند، ولی در بین اسانس

گذاری و تاثیر نعناع فلفلی سمیت، بازدارندگی تخم

تری روی زادآوری و برخی پارامترهای منفی بیش

زیستی بید غالت داشت. بنابراین، هر سه اسانس مورد 

بررسی به ویژه اسانس نعناع فلفلی توانایی مطلوبی 

ها توان از آنغالت دارند و می برای کنترل جمعیت بید

های مدیریت تلفیقی این آفت مهم به ویژه در در برنامه

انبارها استفاده کرد. با این حال، در مورد تاثیر این 

ها در شرایط طبیعی به ویژه در محیط انبار و اسانس

نیز امکان کاربرد عملی آن از طریق تهیه انواع 

-ات تکمیلی بیشهای مناسب باید مطالعفرموالسیون

 تری انجام گیرد. 
   

 سپاسگزاری

این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه محقق اردبیلی 

 شود.می که بدین وسیله قدردانی انجام شد
 

 تعارض منافع

گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود  هیچ

 ندارد.
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