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دهیچک
Ferulagoيهااسانساثرقیتحقنیادر.شوندیممحسوبیی ایمیشسمومي برای مناسبنیگزیجاعنوانبهی اهیگي هااسانس

Schlecht.) Boiss.(angulata)Apiaceae (وBoiss.aucheriBallota)Lamiaceae (شپشهکاملاتحشري اهیتغذي هاشاخصبر
.بررسی شد،رودمیشماربهي انبارمحصوالتمهمآفاتازی کیکه،)Tenebrionidae:.Col(castaneumTribolium((آردقرمز

هیتغذی بازدارندگشاخصو)FDI(شدهخوردهي غذالیتبدیی آکار،)RCR(ینسبمصرفنرخ،)RGR(ی نسبرشدنرخي هاشاخص
تریکرولیم3و0،4/0،6/0،1،2ي هاغلظتاه،یگدوازاسانساستخراجازپسشدند.نییتعساساني اهیضدتغذراثی ابیارزي برا

ازروزسهگذشتازپسشد.دادهقرارماریتهري روآرديشپشهکاملحشره10تعدادبعدوشداضافهي آردي هاسکیدهب
.angulataFگیاهدواسانسازاستفادهباقیتحقنیا.گردیدي ریگهاندازحشرهوزنرییتغوشدهخوردهي غذازانیمش،یآزماشروع

تکرارپنجدری تصادفکامالًطرحقالبدرآزمایشدودردیسکبرمیکرولیتر3و4/0،6/0،1،2هايغلظتدر.aucheriBو
طوربهراRCRوRGRواست.aucheriBاهیگبهنسبتي بهتراثري دارا.angulateFاسانسکهدادنشانجینتا.شدانجام

طوربه.aucheriBاسانسباسهیمقادررا شدهخوردهي غذالیتبدیی آکار.angulateFاسانسنیهمچندهد.یمکاهشي داریمعن
ي اهیتغذی دگبازدارناثر.aucheriBبامقایسهدرنییپااریبسي هاغلظتدر.angulataFاسانسالبته.دهدیمکاهشي داریمعن

.دادنشانرای خوب

.)ECI ،RGR ،RCR ،FDI(ايتغذیههايشاخصآرد،شپشهتغذیه،بازدارندگیاسانس،:يدیکلهايهواژ



…و)Schlecht.) Boiss.(Ferulago angulata(لیچوثیر اسانس أت832

مقدمه
ي گازیی ایمیشسمومتوسطي انبارآفاتکنترل
محصوالتدرسمومماندهیباقیلقبازمتعدديمشکالت

رويبرءسواثراتوآفاتدرمقاومتبروز،ییغذا
.)aletLee.,0120(استآوردهوجودبرازیستمحیط

درکهباشدمیدیبرومالیمت،گازيسمومنیاازجمله
شدهخارجردهازشرفتهیپي کشورهادرریاخي هاسال

مقاومت).,2000Isman(گیردنمیقرارتوجهموردواست 
کشورهاازي اریبسازنیفسفهمانند سمومیبهي انبارآفات

ي باالتیسم1995Wilson,&Bell(.(استشدهگزارش
آفاتمقاومتبهمربوطمشکالتنیهمچنوکشآفتسموم

ی معرفي براي ادیزتالشکهشدباعثگذشتهيهاسالدر
عواملکنترلي براارگانیکوطرخکمهايبیترک

ي براحلراهي راستارد.انجام شودی اهیگي زاخسارت
اهانیگازکهی اهیگي هااسانس،ینیتدخسمومی نیگزیجا

قرارتوجهمورداریبس،شوندیماستخراجداروییومعطر
بهرای اهیگاسانسهاشرکتازي اریبسامروزهاند.گرفته
عواملوآفاتکنترلمنظوربهوفرمولهاستفادهقابلشکل

aletLentz,.(اندکردهعرضهبازاربهی اهیگي زايماریب

،یدورکنندگوی سمتیخاصهااسانسیبرخ).1998
آفتحشراتي روبري اهیتغذی بازدارندگوی کنندگجلب
حشرهفیزیولوژيبرریثأتصورتهبآناثرکه،دارند

انجام شدهقاتیتحقدیگرطرفاز).Enan,2001(باشدمی
مشخصی اهیگي هااسانسی کیولوژیبتیفعالمورددر

ی کشقارچ،یکشحشرهاثري داراهابیترکنیاکهاستکرده
همچنین.)et alTapondjou.,2200(هستندی کشکنهو

ثیرأتنیزبذرزنیجوانهرويهااسانسکههشددیده
etVokou(شوندمیزنیجوانهتسریعباعثوارندذگمی

2003,al.(.گیاهانبرخیژهیوبهمعطری اهیگي هاگونه
وی تنفستیسماثربوبرگوانیچتران،یعناعنخانواده

).aletKetoh,.2002(دارندي انبارآفاتبری تماس
آردقرمـز شپشهتوانیمي دیکلومهمي انبارآفاتاز

).Col((Herbst)castaneumTribolium

)Tenebrionidae(بالپوشـی سختکاملحشره.بردنامرا

طرفدودرپیشانیزیرهقطعمتر،میلی4- 3طولبهاست
تجـاوز هـا چشـم حدودازکهطوريبهاست،شدهپهنسر
تـدریج بهانتهاطرفبهقاعدهازهاشاخکبندهايکند.می

حشـره ودارنـد وجـود زیـري هايبالشود.میتردرشت
کوتـاه فواصـل درپروازاینولیاستپروازقدرتداراي
کشـیده وباریکخمتازخروجازپسالروشود.میانجام

ایـن کـه خسـارتی اسـت. صـدري پايجفتسهدارايو
الروهـر زیـرا ،استزیادخیلیکندمیواردآردبهشپشه
وفضـوالت بـا وخوردمیآردخودوزنهممعادلروزانه
آلـودگی صـورت دروکندمیآلودهراآنخودهايپوسته
نامطبوعبويوشودمیتلخآرد،فضوالتفراوانیوشدید
مناطقدربیشترآفتاینشود.میاستشمامآنازنا)(بوي

واردتـوجهی قابـل خسـارت گرمسـیري نیمهوگرمسیري
زمینـه درهـایی بررسـی تاکنون). ,2200Behdad(کند می

انجامکشوردرآفتاینرويگیاهیايهترکیببکارگیري
وشیچـر دانـه مغزوپودرریثأتمثال،عنوانبهاست.شده
همـه درکهاستشدهبررسیآردشپشهي روبرپتوسیاکال

درخـت هـاي دانهدرموجودهايترکیبکه،شیچرموارد
ــیم ــی)Juss.AindicaAzadirachta(ن ــدم ازوباش
ورشـد کننـده مختـل ودورکننـده گیـاهی ترکیبترینمهم

رويبـر راتلفـات نیباالتر،شودمیمحسوبآفاتتغذیه
badi,ANajafModarres(کـرد جـاد یانظـر دمورآفت

ي رورایی بـــاالریثأتـــزیـــناســـتبرقعصـــاره.)2010
شپشـه کامـل حشراتی دورکنندگوي اهیتغذي هاشاخص

etShakarami؛ aletarrFar,.2010(استدادهنشانآرد

2004,.al.( ــین ــمهمچن ــتیس ــدتغذوی تنفس ياهیض
.BoissaucheriArtemisia توســــطNegahban و

Moharramipour)2007 (ـ موردآردشپشهي رو ی بررس
ــرار ــتق ــاران (Coloma-Gonzalez.گرف ) 2006و همک
sieberirtemisiaA(یکوهدرمنهگونهدواسانسیی کارآ

.Besserوkitet.WaldstscorpiaA.(ــررا ي روب
ـ آردشپشههیتغذي هاشاخص هـا بررسـی .نـد کردی بررس

نیـز سینرژیسـت صـورت بههااسانسترکیبهکدادهنشان
.باشدداشتهتغذیههايشاخصرويبهتريتأثیرتواندمی
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متنوع،ي هاستمیاکوسازي برخوردارلیدلبهرانیاکشور
وی کشآفتخواصبااهانیگازي اریبسخاستگاه

با.ستآنهاازي اریبسپرورشمستعدو بودهی کشقارچ
لحاظبهدمبویراحوکهگیلویهاناستبودنغنیبهتوجه

گیاهانانواعزیادبسیارتراکمهمچنینوگیاهیپوشش
اثربررسیمنظوربهحاضرپژوهشاستان،ایندروییدار

وBoiss.Schlecht(aangulatFerulago (.يهااسانس
.BoissaucheriBallotaاتحشري اهیتغذي هاشاخصبر

.شدانجام آردقرمزشپشهکامل

هاروشومواد
شیآزمامورداهانیگي آورجمع

هواییهايقسمتاز9138ماهتیردراهانیگي آورجمع
(ارتفاعزاگرسارتفاعاتدرچویلگیاهگلوبرگمانند

میشیچشمهوپادناجادهبیندریا)سطحازمتري2850
.شدانجامبویراحمدوکهگیلویهاستاندر)بیژنگردنه(

جداریشهبااليقسمتازچاقوتوسطگیاهیايهنمونه
وبرگوچویلمیوهاز1389ماهمرداددرهمچنین.شدند

صورتهمانبهومحلهماندرکوهیگندنايگیاهگل
بهشدهآوريجمعهواییهاياندام.انجام گردیدي آورجمع

وندگرفتقرارخشکوتاریکمحلدراستانداردروش
تاریکمحلدررنگتیرهمقواهايدرشدنخشکازپس

شدند.نگهداريمناسبتهویهبا

دستگاهتوسطشدهي ورآجمعاهانیگازاسانسهیته
ياشهیشریگاسانس

وشدهحذفهانایگی چوبي هاشاخهاسانس،هیتهبراي
پودرصورتهبوابیآسگیاهباقیماندههايقسمتسایر

دستگاهاز،يریگاسانسنوبتهردر.ندشددرآورده
600باهمراهی اهیگپودرگرم05ي اشهیشریگاسانس

روشبهگرادیسانتدرجه100ي دمادرمقطرآبتریلیلیم
تاهااسانسشد.استفادهساعت3مدتبهآبباریتقط

ظروفدر،یسنجستیزهايآزمایشي برااستفادهزمان
دری ومینیآلوموشدرپباتریلیلیم2حجمبهرهیتي اشهیش

ي نگهدارگرادیسانتدرجه4ي دماطیشرادرخچالیداخل
آغاز1390فروردیندرسنجیزیستهاي آزمایش.ندشد

گردید.

حشراتپرورشوي آورجمع
زدهآفتهايتودهازکهآردقرمزشپشهازهاییجمعیت

ضمنبودند،هشدي آورجمعفارساستاندرخانگی
10نسبتبهمخمروگندمآردمخلوطيرو،قیدقتشخیص

و60±3رطوبتوC ْ27دمايدریکیپالستظروفدر1به
نسلسه،پرورشازپسوندشددادهقرارمناسبهیتهودر

حاويآردوشدمیالکآردهایکباراي(هفتههمگنتیجمع
.آمدبدست)شدمیدادهپرورشايجداگانهظرفدرتخم

آردقرمزشپشهي اهیتغذي هاشاخصي رواسانساثر
ونیسوسپانس،)2000و همکاران (anguHروشطبق

50درآردگرم10نسبتبهسبوس)(بدونگندمدیسفآرد
200بارهرپتیکروپیمکمکباشد.هیتهمقطرآبتریلیلیم
ختهیری لونیناورقهکي یروونیسوسپانسنیاازتریکرولیم

ونیسوسپانس،اتاقي دمادري اردنگهساعت4ازپسشد.
کمکباکهدرآمدشکلیضیبي هاسکیدشکلبهگندمآرد

کیبهوبرداشتهی لونیناورقهي روازی آرامبهفیظرپنس
12مدتبهشدههیتهي هاسکید.ندشدمنتقلشیديپتر

سپسد.نشوخشکتاندشدي دارنگههودداخلساعت
گرادیسانتدرجه27±2یی دماطیشرادرساعت24مدتبه
وزنآنگاهشدند.ي دارهنگ%65±5ی نسبرطوبتو
سکیدهرد.یرسگرمیلیم45تا35بهي آردي هاسکید
4و4/0،6/0،1،2،3(اسانسمختلفي هاغلظتبا
پسقهیدق20وشدآغشتهاستون)تریلیلیم1درتریکرولیم

5حجمبهيتوردرپوشباظرفکیدر،حاللریتبخاز
ي نگهداری گاهشیآزماطیشرادرروبازصورتبهتریلیلیم

وشددادهقراري آردسکیدعدددوظرفهردرشد.
مدتبهکهآرديشپشهروزه1-3کاملحشره10تعداد

ظرفهرداخلبه،بودندشدهي نگهدارگرسنهساعت48
تریلیلیمکیهاسکیدي رو،شاهدظروفدر.ندشداضافه
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ي هاسکیدوزنشیآزماي ابتدادروشدختهیراستون
.شدمحاسبهحشراتزینوي آرد

ي اهیضدتغذاثراتسهیمقامنظوربهقیتحقنیادر
ي اهیتغذي هاشاخصاز،شیآزمامورداهانیگي هااسانس

مؤثرعاملد.یگرداستفادهحشراترآزادیغانتخابروشو
ریثأتیی کارآبهمربوطتواندیمحشرهوزنکاهشدر

شاخص،منظورنیبدکهباشدحشرهي غذابرهااسانس
ECIشدنمشخصي برا.گرفتقراري ریگاندازهموردزین

ي اهیتغذی بازدارندگشاخصازهیتغذازحشرهاجتناب
FDI1999(شداستفادهHo,&Liu(.5درشیآزمانیا

ی بنسرطوبتوگرادیسانتدرجه27±1ي دمادرتکرار
وي آردي هاسکیدروز3ازپس.شدانجام1±56%

صورتبهي اهیتغذي هاشاخصوشدندوزنزندهاتحشر
:شدندمحاسبهریز

)RateGrowthRelative)RGRینسبرشدنرخ
بهنسبتحشرهوزنکاهش،نسبیرشدنرخازمنظور

است.مشخصزمانمدتدرشاهد
RGR= (A-B)/(B.Day)

A=گرمیلیمبرحسبسومروزدرزندهحشراتوزن
فردهري ازابه

B=فردهري ازابهگرمیلیمحسببرحشراتهیاولوزن

Relativeی نسبمصرفنرخ consumption Rate)RCR(
خوردهغذايمیزان، نسبیمصرفنرخازمنظور

خوردنازشاهدبامقایسهدرناچاربهحشرهکهاستشده
کمتریاکردهاجتنابشدهگذاشتهشاختیاردرکهغذایی
=D/(B.Day)RCRکند.میمصرف

D=فردهري ازابهگرمیلیمبرحسبشدهخوردهي غذامقدار

Efficiencyشدهخوردهي غذالیتبدیی کارآ of

Conversion of Ingested food)ECI(
ازتفادهاسقابلیت،شدهخوردهي غذالیتبدیی کارآازمنظور

.گیردقرار میتغذیهموردرشدبرايکهاستغذایی

ECI%= RGR/RCR.100

Feedingي اهیتغذی بازدارندگي هاشاخص Deterrence

Index)FDI(
آوردنبدستبرايراياهیتغذی بازدارندگي هاشاخص

برند.میبکارتغذیهازحشرهاجتنابمیزان
FDI%=(C-T)/C.100

C=فرد)هري ازابهگرمیلیم(شاهددرهشدوردهخي غذامقدار
T=فرد)هري ازابهگرمیلی(مماریتدرشدهخوردهي غذاقدارم

آماريتحلیلوتجزیه
یکهرجداگانه،آزمایشدوصورتبهحاضرآزمایش

سطحدو(دربررسیموردگیاهدوازیکیاثربررسیمنظوربه
angulataF.وaucheriB.(4/0،6/0،1،2غلظتجپندر

پنجدری تصادفکامالًطرحقالبدردیسکبرمیکرولیتر3و
SPSSافزارنرمازاستفادهباآماريهايتجزیهشد.انجامتکرار

20)USAChicago,Inc.SPSS(میانگینوانجام شد
اختالفحداقلآزمونازاستفادهباآزمایشدوهريتیمارها

.شدقایسهم)LSD(دارمعنی

جیاتن
حشرات)RGR(ی نسبرشدنرخبری اهیگهاياسانسریثأت

آردشپشهکامل
کـه دادنشـان )2و1هاي(جدولانسیوارهیتجزجینتا

نرخي رو.angulataFو.aucheriBاهانیگاسانسریثأت
مختلـف ي هاغلظتدرآردشپشهکاملحشراتی نسبرشد

مقایسـه .داشـتند گریکدیباي داریمعناختالف%1سطحدر
اینبراساساست.شدهآورده3جدولدراطالعاتمیانگین

ــدول، ــه.angulataFج ــورب ــط ــبتي داریمعن ــهنس ب
aucheriB.آزمـایش ).1(شـکل استداشتهي شتریبریثأت

RGRمیـزان هااسانسغلظتافزایشباکهدادنشانRGR

تـر یکرولیم2غلظـت کـه طـوري بـه ،کنـد مـی پیداافزایش
مـؤثر سـک یدبرتریکرولیم1/0غلظتازشتریبستتوانیم

.شودواقع
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نـرخ بـر .aucheriBو.angulataFی اهیگاسانسریثأت
آردشپشهکاملحشراتدر)RCR(غذای نسبمصرف

يهاغلظتاثرکهدندهیمنشان2و1جدولهاي
اردیمعناختالفداراي%1سطحدری اهیگي هااسانس

)3جدول(میانگینمقایسهجدولدرموجودجینتا.باشندمی
هاغلظتتمامدری اهیگي هااسانسکهدهدیمنشانزین

.angulataFاسانسدارند.شاهدباي داریمعناختالف

است،داشتهریثأت.aucheriBبهنسبتي داریمعنطوربه
).1کلش(دادکاهشبیشتريمقداربهراRCRکهيطورهب

بر.aucheriBو.angulataFی اهیگاسانسریثأت
حشرات)ECI(شدهدهیبلعي غذالیتبدی بازدهشاخص

آردشپشهکامل
میانگینمقایسهو)2و1جدولهاي (انسیوارهیتجزجینتا

و.angulataFيهااسانسکهدادنشان)3(جدول
aucheriB.ي زدارباشاخصي روبرمختلفي هاغلظتدر

اختالفآردشپشهکاملحشراتشدهدهیبلعي غذالیتبد

ي باالي هاغلظتدرECIمقدار.دارندگریکدیباي داریمعن
.angulataFاسانسکهطوريبهاست،یافتهکاهشاسانس

ي شتریبریثأت.aucheriBاسانسبهنسبتي داریمعنطوربه
).1(شکلاستدادهکاهششتریبراECIوداشته

بر.aucheriBو.angulateFی اهیگاسانسریثأت
آردشپشهکاملحشرات)FDI(هیتغذی بازدارندگشاخص

میانگینمقایسهو)2و1جدول (انسیوارهیتجزجدولهاي 
و.angulataFي هااسانسکهدادنشان)3(جدول

aucheriB.کاملحشراتهیتغذی بازدارندگشاخصي روبر
ي داریمعنتفاوتگریکدیبامختلفي هاغلظتدردآرشپشه

بري ادیزریثأت.angulataFاسانس،یکلطوربهداشتند.
طوربهراFDIمقدارو داشتههیتغذی بازدارندگشاخص

رساندي شتریبمقداربه.aucheriBباسهیمقادري داریمعن
درنساساریثأتنظرازمشابهینتیجهتحقیقاترد).1(شکل

,.(شودمیمشاهدهبازدارندگیهايشاخص 2011et alKrifa(.
.شدشتریبFDIمقدار،غلظتشیافزاباحاضر،آزمایشدر

Ferulagoاسانساثرواریانستجزیه-1جدول angulataي اهیتغذي هاشاخصي رو
Tribolium(آردقرمزشپشهکاملحشرات castaneum(

ربعاتممیانگین  درجه
آزادي منابع تغییرات

FDI ECI RCR RGR

**38/2074 **559/236 **061/0 **0 5 غلظت
069/11 136/3 0 0 24 اشتباه
34/5 92/10 66/3 63/8 - تغییراتضریب

%1سطحدرداریمعن: **

Ballotaاسانساثرواریانستجزیه-2جدول aucheriي اهیتغذي هاشاخصي رو
Tribolium(آردقرمزشپشهکاملحشرات castaneum(

ربعاتممیانگین  درجه
آزادي منابع تغییرات

FDI ECI RCR RGR

**114/712 **299/486 **034/0 **002/0 5 غلظت
006/1 178/4 0 0 24 اشتباه
42/4 20/13 22/4 26/7 - تغییراتضریب

%1سطحدرداریمعن:**
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aucheriBallotaوangulataFerulagoختلفمي هاغلظتراثمیانگینمقایسه-3جدول

)castaneumTribolium(آردشپشهکاملحشراتي اهیتغذي هاشاخصيروبر
غلظتشدهگیرياسانسگیاه

)µL/Disk(
هیتغذي هاشاخصنیانگیم

RGR(mg/mg/day)RCR(mg/mg/day)ECI%FDI%

Ferulago angulata

4/006/4±04/0
c)04/0-04/0(

19/4±21/0
e)22/0-20/0(

59/13±56/1
f)77/1-29/1(

70/1±36/19
ef)80/19-19(

6/052/4±03/0
de)04/0 -03/0(

76/2±19/0
e)20/0-19/0(

10/17±29/14
cd)1746 -80/10(

72/2±24/27
d)28-20/26(

133/5±03/0
de)03/0 -03/0(

19/4±16/0
f)17/0-15/0(

96/10±98/16
c)95/18-98/14(

15/14±94/35
c)80/41-32(

264/11±02/0
f)03/0-02/0(

05/4±13/0
g)14/0-13/0(

88/6±31/17
c)43/19-58/16(

09/3±01/42
b)66/43-20/40(

391/14±02/0
f)02/0-01/0(

97/3±11/0
h)11/0-10/0(

42/4±86/16
c)80/17-02/16(

37/10±61/59
a)50/65-50/50(

Ballota aucheri

4/025/7±07/0
a)08/0-06/0(

16/4±33/0
b)34/0-31/0(

53/17±13/4
ef)83/4-00/3(

22/5±59/5
h)94/5-18/5(

6/076/7±05/0
b)06/0-05/0(

32/1±32/0
b)33/0-32/0(

08/25±93/7
e)45/11-60/6(

73/5±43/10
gh)20/11 -88/9(

176/0±04/0
c)04/0-04/0(

16/4±28/0
c)30/0-27/0(

91/12 ± 42/9
d)60/14-72/11(

69/14 ± 62/2
fg)23/15-24/14(

223/5±04/0
c)04/0-03/0(

88/3±24/0
d)26/0-23/0(

25/17 ± 88/3
c)26/18-39/16(

24/21 ± 58/8
e)44/23-26/19(

329/8±02/0
f)03/0-02/0(

02/9±17/0
f)19/0-15/0(

44/31 ± 69/10
a)93/34-27/27(

50/33 ± 35/4
c)40/35-96/31(

Control01/0شاهد ± 29/11
g)02/0-01/0(

41/0 ± 79/2
a)43/0-40/0(

57/21 ± 58/12
b)68/25-20/19(

00/0 ±0
i)00/0 -00/0(

اند.شدهآوردهدونیالیذدردامنهوپرانتزازخارجراتییتغبیضردرصدونیانگیم،5تکرارتعداد
.باشدیم%5احتمالسطحدرداریمعناختالفنشانگرستون،هردرتركمشریغحروف

بحث
گیـاهی بـر نـرخ رشـد     هايثیر اسانسأتدر آزمایش 

دیده شد کـه بـا   ،حشرات کامل شپشه آرد)RGR(نسبی 
افزایش غلظت اسانس میزان نرخ رشد نسبی نیز افـزایش  

ف طوري که نتـایج بـین دو گیـاه داراي اخـتال    یابد، بهمی

دار است و شدت تأثیر در دو گیاه متفاوت است کـه  معنی
Moharramipourو Negahbanهـاي یافتهاین نتایج با 

ــاران (Coloma-Gonzalez) و2007( ) 2006و همکـــ
.داردمطابقت 
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اي یههاي تغذبر روي شاخصBallota aucheriوFerulago angulataهاي مختلف اسانساثر غلظت–1شکل 
)Tribolium castaneum(شپشه قرمز آرد 

.Fثیر اسانس گیاهی أتهاي مربوط به در آزمایش

angulata وB. aucheriبر نرخ مصرف نسبی غذا)RCR(
با افزایش مشاهده شد کهشپشه آردلحشرات کامدر 

یابد. به بیان کاهش میRCRهاي زیرکشنده، میزان غلظت
از آن دارد که با افزایش غلظت دیگر این نتایج حکایت 

یابد.اسانس، میزان اشتهاي حشره به تغذیه از غذا کاهش می
Moharramipoorو Sahafدر تحقیقی که توسط 

هاي استخراج شده از گیاهان زنیاناسانس) روي 8200(
)C.B. ClarkecopticumCarum (و هنده بید)Vitex

Mzt-(Hausskn) Hand.negundo-pseudo(تعیین براي
Tribolium castaneumاي شپشه آرد هاي تغذیهشاخص

(Herbst)نرخ رشد نسبی، نرخ ؛مورد بررسی قرار گرفت
یی تبدیل غذاي خورده شده و شاخص آمصرف نسبی، کار

اي اسانس بازدارندگی تغذیه براي ارزیابی اثر ضدتغذیه
با افزایش غلظت، شاخص بازدارندگی .گیري شداندازه
داري افزایش یافت گیر و معنیه هر دو گیاه به نحو چشمتغذی

و به شدت مانع از تغذیه حشرات کامل از غذاي در 
ثیر أتگردید. اما اسانس این دو گیاه از نظر قدرت شاناختیار

.بر شاخص بازدارندگی بر یکدیگر برتري نداشتند
بر نرخ B. aucheriو F. angulataثیر اسانس گیاهی أت

نشان حشرات کامل شپشه آرد در )RCR(ی غذامصرف نسب
داري هاي گیاهی موجب کاهش معنیغلظت اسانسداد که 

باالترین و بیشترین اثر آن در است شدهRCRدر مقدار 
بوده است.بر دیسک اسانسغلظت 

و.angulataFثیر اسانس گیاهی أتدر بررسی 
B. aucheriبر شاخص بازدهی تبدیل غذاي بلعیده شده
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)ECI(مقدار دیده شد که ،حشرات کامل شپشه آردECI در
هایی که یابد. در بررسیمیهاي باالي اسانس کاهش غلظت
یی اسانس آکارروي ) 2013و همکاران (Negahbanتوسط 

)sieberiArtemisia(Besser)(نانو کپسوله شده گیاه درمنه 
Plutella(پره پشت الماسیهاي تغذیه شببر شاخص

ostellaxyl(،نشان داده شد که با افزایش غلظت انجام شد
اسانس نانو کپسوله و اسانس معمولی کارآیی تبدیل غذاي 

داري طور معنیپره پشت الماسی بهخورده شده در الرو شب
ها به دهد برخی اسانسکاهش یافت که این نتیجه نشان می

ه میزان قابل توجهی بر روي کارآیی تبدیل غذاي خورده شد
گذارند.میثیر أت

F. angulateگیاهی ثیر اسانسأتیعنی آزمایش آخرین در 

حشرات )FDI(بر شاخص بازدارندگی تغذیهB. aucheriو 
مقدار اسانس،با افزایش غلظتمشاهده شد که کامل شپشه آرد

FDI اي در شاخص بازدارندگی تغذیه.شودمیبیشتر
دهنده این د که نشانابیهاي باالي اسانس افزایش میغلظت

این است.است که تمایل حشره براي مصرف غذا کاهش یافته
) 2010و همکاران (dioKarahro-Rafieiهايیافتهنتایج با 
ثیر اسانس در أت)Pavela)2007. در تحقیقات داردمطابقت 

زهاي زیر کشندگی بر روي شاخص بازدارندگی تغذیهود
اد که با افزایش غلظت زمینی نشان دسوسک برگخوار سیب

کند. همچنین نتایج شاخص بازدارندگی تغذیه افزایش پیدا می
Abbasipour) ي را روي شپشهباال ) نتایج 2010و همکاران

کند.میدیأیتآرد 
و arokolaeiSTaghizadehبراساس تحقیقات 

Behzadi)2011کوتوله نسبت به اسانس سانس جاشیر) ا
طور اي بهازدارندگی تغذیهآویشن ایرانی بر شاخص ب

داري اثر بیشتري داشت. در کل با افزایش غلظت، معنی
شاخص بازدارندگی تغذیه هر دو گیاه به نحو چشمگیر و 

داري افزایش یافت و مانع از تغذیه حشرات کامل معنی
بر هاي مورد بررسی عالوهکه اسانسداد نتایج نشان .گردید

توانند منجر به مینیز زهاي زیر کشنده وکشندگی، در د
یه شوند و همچنین کاهش وزن و یا بوجود آمدن ذکاهش تغ

همراه حشرات کامل ضعیف با قابلیت تولید تخم کمتر را به

و همکاران Paesبا توجه به تحقیقات بنابراین، داشته باشند. 
هاي گیاهی یک نوع موجود در اسانسهايترکیب)2000(

ي گیاه میزبان در مدیریت تلفیقی فاکتور مقاومتی مناسب برا
شود.آفات محسوب می
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Abstract
Essential oils are considered as suitable components, which can be used as alternatives for

chemical pesticides. In this research, the effects of essential oils of two medicinal plants, Ballota
aucheri Boiss. and Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss., were studied on nutritional indices of
adult insects of Tribolium castaneum, which is one of the most important stored product pests.
In this study, Relative Growth Rate (RGR), Relative Consumption Rate (RCR), Efficacy of
Conversion of Ingested Food (ECI), and Feeding Deterrence Index (FDI) were evaluated.
Different concentrations of each essential oil, including 0, 0.4, 0.6, 1, 2 and 3µl/disk, were
examined. In each treatment, 10 adult insects were tested. Insects’ ingested food and weight
gained were measured after three days. The experiment was conducted using a completely
randomized design with five replications. Results showed that F. angulata was highly effective
compared to B. aucheri and significantly decreased the RGR and RCR. The essential oil of F.
angulata was more effective than that of B. aucheri on FDI.

Kaywords: Essential oil, ECI, FDI, RGR, RCR, Tribolium castaneum.
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و)Schlecht.) Boiss.(aangulatFerulago(لیچواسانسریثأت
هیتغذهايشاخصبر)Boiss.aucheriBallota(کوهیگندناي
brionidae)Tene;Col.(castaneumTriboliumآردقرمزهشپش

4یعبدالهمحمدو3يمحمداهللاحجت،*2یحقانیمصطف،1یآتشنینازن

، یاسوج، ایراناسوجیدانشگاه،يکشاورزدانشکده،یپزشکاهیگگروه،ارشدیکارشناسآموختهدانش-1
، یاسوج، ایراناسوجیدانشگاه،يکشاورزدانشکده،یپزشکاهیگگروه،استادیار، مسئولسندهینو-*2

haghanima@yahoo.com:الکترونیکپست

، یاسوج، ایراناسوجیدانشگاه،يکشاورزدانشکده،یاهپزشکیگگروه،اریاستاد-3
، یاسوج، ایراناسوجیدانشگاه،يکشاورزدانشکده،یاهپزشکیگگروه،اریدانش-4

3139ریت: پذیرشتاریخ3139ریت: نهاییاصالحتاریخ2139مرداد: دریافتتاریخ

دهیچک
Ferulagoيهااسانساثرقیتحقنیادر.شوندیممحسوبیی ایمیشسمومي برای مناسبنیگزیجاعنوانبهی اهیگي هااسانس

Schlecht.) Boiss.(angulata)Apiaceae (وBoiss.aucheriBallota)Lamiaceae (شپشهکاملاتحشري اهیتغذي هاشاخصبر
.بررسی شد،رودمیشماربهي انبارمحصوالتمهمآفاتازی کیکه،)Tenebrionidae:.Col(castaneumTribolium((آردقرمز

هیتغذی بازدارندگشاخصو)FDI(شدهخوردهي غذالیتبدیی آکار،)RCR(ینسبمصرفنرخ،)RGR(ی نسبرشدنرخي هاشاخص
تریکرولیم3و0،4/0،6/0،1،2ي هاغلظتاه،یگدوازاسانساستخراجازپسشدند.نییتعساساني اهیضدتغذراثی ابیارزي برا

ازروزسهگذشتازپسشد.دادهقرارماریتهري روآرديشپشهکاملحشره10تعدادبعدوشداضافهي آردي هاسکیدهب
.angulataFگیاهدواسانسازاستفادهباقیتحقنیا.گردیدي ریگهاندازحشرهوزنرییتغوشدهخوردهي غذازانیمش،یآزماشروع

تکرارپنجدری تصادفکامالًطرحقالبدرآزمایشدودردیسکبرمیکرولیتر3و4/0،6/0،1،2هايغلظتدر.aucheriBو
طوربهراRCRوRGRواست.aucheriBاهیگبهنسبتي بهتراثري دارا.angulateFاسانسکهدادنشانجینتا.شدانجام

طوربه.aucheriBاسانسباسهیمقادررا شدهخوردهي غذالیتبدیی آکار.angulateFاسانسنیهمچندهد.یمکاهشي داریمعن
ي اهیتغذی دگبازدارناثر.aucheriBبامقایسهدرنییپااریبسي هاغلظتدر.angulataFاسانسالبته.دهدیمکاهشي داریمعن

.دادنشانرای خوب

.)ECI ،RGR ،RCR ،FDI(ايتغذیههايشاخصآرد،شپشهتغذیه،بازدارندگیاسانس،:يدیکلهايهواژ



…و)Schlecht.) Boiss.(Ferulago angulata(لیچوثیر اسانس أت832

مقدمه
ي گازیی ایمیشسمومتوسطي انبارآفاتکنترل
محصوالتدرسمومماندهیباقیلقبازمتعدديمشکالت

رويبرءسواثراتوآفاتدرمقاومتبروز،ییغذا
.)aletLee.,0120(استآوردهوجودبرازیستمحیط

درکهباشدمیدیبرومالیمت،گازيسمومنیاازجمله
شدهخارجردهازشرفتهیپي کشورهادرریاخي هاسال

مقاومت).,2000Isman(گیردنمیقرارتوجهموردواست 
کشورهاازي اریبسازنیفسفهمانند سمومیبهي انبارآفات

ي باالتیسم1995Wilson,&Bell(.(استشدهگزارش
آفاتمقاومتبهمربوطمشکالتنیهمچنوکشآفتسموم

ی معرفي براي ادیزتالشکهشدباعثگذشتهيهاسالدر
عواملکنترلي براارگانیکوطرخکمهايبیترک

ي براحلراهي راستارد.انجام شودی اهیگي زاخسارت
اهانیگازکهی اهیگي هااسانس،ینیتدخسمومی نیگزیجا

قرارتوجهمورداریبس،شوندیماستخراجداروییومعطر
بهرای اهیگاسانسهاشرکتازي اریبسامروزهاند.گرفته
عواملوآفاتکنترلمنظوربهوفرمولهاستفادهقابلشکل

aletLentz,.(اندکردهعرضهبازاربهی اهیگي زايماریب

،یدورکنندگوی سمتیخاصهااسانسیبرخ).1998
آفتحشراتي روبري اهیتغذی بازدارندگوی کنندگجلب
حشرهفیزیولوژيبرریثأتصورتهبآناثرکه،دارند

انجام شدهقاتیتحقدیگرطرفاز).Enan,2001(باشدمی
مشخصی اهیگي هااسانسی کیولوژیبتیفعالمورددر

ی کشقارچ،یکشحشرهاثري داراهابیترکنیاکهاستکرده
همچنین.)et alTapondjou.,2200(هستندی کشکنهو

ثیرأتنیزبذرزنیجوانهرويهااسانسکههشددیده
etVokou(شوندمیزنیجوانهتسریعباعثوارندذگمی

2003,al.(.گیاهانبرخیژهیوبهمعطری اهیگي هاگونه
وی تنفستیسماثربوبرگوانیچتران،یعناعنخانواده

).aletKetoh,.2002(دارندي انبارآفاتبری تماس
آردقرمـز شپشهتوانیمي دیکلومهمي انبارآفاتاز

).Col((Herbst)castaneumTribolium

)Tenebrionidae(بالپوشـی سختکاملحشره.بردنامرا

طرفدودرپیشانیزیرهقطعمتر،میلی4- 3طولبهاست
تجـاوز هـا چشـم حدودازکهطوريبهاست،شدهپهنسر
تـدریج بهانتهاطرفبهقاعدهازهاشاخکبندهايکند.می

حشـره ودارنـد وجـود زیـري هايبالشود.میتردرشت
کوتـاه فواصـل درپروازاینولیاستپروازقدرتداراي
کشـیده وباریکخمتازخروجازپسالروشود.میانجام

ایـن کـه خسـارتی اسـت. صـدري پايجفتسهدارايو
الروهـر زیـرا ،استزیادخیلیکندمیواردآردبهشپشه
وفضـوالت بـا وخوردمیآردخودوزنهممعادلروزانه
آلـودگی صـورت دروکندمیآلودهراآنخودهايپوسته
نامطبوعبويوشودمیتلخآرد،فضوالتفراوانیوشدید
مناطقدربیشترآفتاینشود.میاستشمامآنازنا)(بوي

واردتـوجهی قابـل خسـارت گرمسـیري نیمهوگرمسیري
زمینـه درهـایی بررسـی تاکنون). ,2200Behdad(کند می

انجامکشوردرآفتاینرويگیاهیايهترکیببکارگیري
وشیچـر دانـه مغزوپودرریثأتمثال،عنوانبهاست.شده
همـه درکهاستشدهبررسیآردشپشهي روبرپتوسیاکال

درخـت هـاي دانهدرموجودهايترکیبکه،شیچرموارد
ــیم ــی)Juss.AindicaAzadirachta(ن ــدم ازوباش
ورشـد کننـده مختـل ودورکننـده گیـاهی ترکیبترینمهم

رويبـر راتلفـات نیباالتر،شودمیمحسوبآفاتتغذیه
badi,ANajafModarres(کـرد جـاد یانظـر دمورآفت

ي رورایی بـــاالریثأتـــزیـــناســـتبرقعصـــاره.)2010
شپشـه کامـل حشراتی دورکنندگوي اهیتغذي هاشاخص

etShakarami؛ aletarrFar,.2010(استدادهنشانآرد

2004,.al.( ــین ــمهمچن ــتیس ــدتغذوی تنفس ياهیض
.BoissaucheriArtemisia توســــطNegahban و

Moharramipour)2007 (ـ موردآردشپشهي رو ی بررس
ــرار ــتق ــاران (Coloma-Gonzalez.گرف ) 2006و همک
sieberirtemisiaA(یکوهدرمنهگونهدواسانسیی کارآ

.Besserوkitet.WaldstscorpiaA.(ــررا ي روب
ـ آردشپشههیتغذي هاشاخص هـا بررسـی .نـد کردی بررس

نیـز سینرژیسـت صـورت بههااسانسترکیبهکدادهنشان
.باشدداشتهتغذیههايشاخصرويبهتريتأثیرتواندمی
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متنوع،ي هاستمیاکوسازي برخوردارلیدلبهرانیاکشور
وی کشآفتخواصبااهانیگازي اریبسخاستگاه

با.ستآنهاازي اریبسپرورشمستعدو بودهی کشقارچ
لحاظبهدمبویراحوکهگیلویهاناستبودنغنیبهتوجه

گیاهانانواعزیادبسیارتراکمهمچنینوگیاهیپوشش
اثربررسیمنظوربهحاضرپژوهشاستان،ایندروییدار

وBoiss.Schlecht(aangulatFerulago (.يهااسانس
.BoissaucheriBallotaاتحشري اهیتغذي هاشاخصبر

.شدانجام آردقرمزشپشهکامل

هاروشومواد
شیآزمامورداهانیگي آورجمع

هواییهايقسمتاز9138ماهتیردراهانیگي آورجمع
(ارتفاعزاگرسارتفاعاتدرچویلگیاهگلوبرگمانند

میشیچشمهوپادناجادهبیندریا)سطحازمتري2850
.شدانجامبویراحمدوکهگیلویهاستاندر)بیژنگردنه(

جداریشهبااليقسمتازچاقوتوسطگیاهیايهنمونه
وبرگوچویلمیوهاز1389ماهمرداددرهمچنین.شدند

صورتهمانبهومحلهماندرکوهیگندنايگیاهگل
بهشدهآوريجمعهواییهاياندام.انجام گردیدي آورجمع

وندگرفتقرارخشکوتاریکمحلدراستانداردروش
تاریکمحلدررنگتیرهمقواهايدرشدنخشکازپس

شدند.نگهداريمناسبتهویهبا

دستگاهتوسطشدهي ورآجمعاهانیگازاسانسهیته
ياشهیشریگاسانس

وشدهحذفهانایگی چوبي هاشاخهاسانس،هیتهبراي
پودرصورتهبوابیآسگیاهباقیماندههايقسمتسایر

دستگاهاز،يریگاسانسنوبتهردر.ندشددرآورده
600باهمراهی اهیگپودرگرم05ي اشهیشریگاسانس

روشبهگرادیسانتدرجه100ي دمادرمقطرآبتریلیلیم
تاهااسانسشد.استفادهساعت3مدتبهآبباریتقط

ظروفدر،یسنجستیزهايآزمایشي برااستفادهزمان
دری ومینیآلوموشدرپباتریلیلیم2حجمبهرهیتي اشهیش

ي نگهدارگرادیسانتدرجه4ي دماطیشرادرخچالیداخل
آغاز1390فروردیندرسنجیزیستهاي آزمایش.ندشد

گردید.

حشراتپرورشوي آورجمع
زدهآفتهايتودهازکهآردقرمزشپشهازهاییجمعیت

ضمنبودند،هشدي آورجمعفارساستاندرخانگی
10نسبتبهمخمروگندمآردمخلوطيرو،قیدقتشخیص

و60±3رطوبتوC ْ27دمايدریکیپالستظروفدر1به
نسلسه،پرورشازپسوندشددادهقرارمناسبهیتهودر

حاويآردوشدمیالکآردهایکباراي(هفتههمگنتیجمع
.آمدبدست)شدمیدادهپرورشايجداگانهظرفدرتخم

آردقرمزشپشهي اهیتغذي هاشاخصي رواسانساثر
ونیسوسپانس،)2000و همکاران (anguHروشطبق

50درآردگرم10نسبتبهسبوس)(بدونگندمدیسفآرد
200بارهرپتیکروپیمکمکباشد.هیتهمقطرآبتریلیلیم
ختهیری لونیناورقهکي یروونیسوسپانسنیاازتریکرولیم

ونیسوسپانس،اتاقي دمادري اردنگهساعت4ازپسشد.
کمکباکهدرآمدشکلیضیبي هاسکیدشکلبهگندمآرد

کیبهوبرداشتهی لونیناورقهي روازی آرامبهفیظرپنس
12مدتبهشدههیتهي هاسکید.ندشدمنتقلشیديپتر

سپسد.نشوخشکتاندشدي دارنگههودداخلساعت
گرادیسانتدرجه27±2یی دماطیشرادرساعت24مدتبه
وزنآنگاهشدند.ي دارهنگ%65±5ی نسبرطوبتو
سکیدهرد.یرسگرمیلیم45تا35بهي آردي هاسکید
4و4/0،6/0،1،2،3(اسانسمختلفي هاغلظتبا
پسقهیدق20وشدآغشتهاستون)تریلیلیم1درتریکرولیم

5حجمبهيتوردرپوشباظرفکیدر،حاللریتبخاز
ي نگهداری گاهشیآزماطیشرادرروبازصورتبهتریلیلیم

وشددادهقراري آردسکیدعدددوظرفهردرشد.
مدتبهکهآرديشپشهروزه1-3کاملحشره10تعداد

ظرفهرداخلبه،بودندشدهي نگهدارگرسنهساعت48
تریلیلیمکیهاسکیدي رو،شاهدظروفدر.ندشداضافه



…و)Schlecht.) Boiss.(Ferulago angulata(لیچوثیر اسانس أت834

ي هاسکیدوزنشیآزماي ابتدادروشدختهیراستون
.شدمحاسبهحشراتزینوي آرد

ي اهیضدتغذاثراتسهیمقامنظوربهقیتحقنیادر
ي اهیتغذي هاشاخصاز،شیآزمامورداهانیگي هااسانس

مؤثرعاملد.یگرداستفادهحشراترآزادیغانتخابروشو
ریثأتیی کارآبهمربوطتواندیمحشرهوزنکاهشدر

شاخص،منظورنیبدکهباشدحشرهي غذابرهااسانس
ECIشدنمشخصي برا.گرفتقراري ریگاندازهموردزین

ي اهیتغذی بازدارندگشاخصازهیتغذازحشرهاجتناب
FDI1999(شداستفادهHo,&Liu(.5درشیآزمانیا

ی بنسرطوبتوگرادیسانتدرجه27±1ي دمادرتکرار
وي آردي هاسکیدروز3ازپس.شدانجام1±56%

صورتبهي اهیتغذي هاشاخصوشدندوزنزندهاتحشر
:شدندمحاسبهریز

)RateGrowthRelative)RGRینسبرشدنرخ
بهنسبتحشرهوزنکاهش،نسبیرشدنرخازمنظور

است.مشخصزمانمدتدرشاهد
RGR= (A-B)/(B.Day)

A=گرمیلیمبرحسبسومروزدرزندهحشراتوزن
فردهري ازابه

B=فردهري ازابهگرمیلیمحسببرحشراتهیاولوزن

Relativeی نسبمصرفنرخ consumption Rate)RCR(
خوردهغذايمیزان، نسبیمصرفنرخازمنظور

خوردنازشاهدبامقایسهدرناچاربهحشرهکهاستشده
کمتریاکردهاجتنابشدهگذاشتهشاختیاردرکهغذایی
=D/(B.Day)RCRکند.میمصرف

D=فردهري ازابهگرمیلیمبرحسبشدهخوردهي غذامقدار

Efficiencyشدهخوردهي غذالیتبدیی کارآ of

Conversion of Ingested food)ECI(
ازتفادهاسقابلیت،شدهخوردهي غذالیتبدیی کارآازمنظور

.گیردقرار میتغذیهموردرشدبرايکهاستغذایی

ECI%= RGR/RCR.100

Feedingي اهیتغذی بازدارندگي هاشاخص Deterrence

Index)FDI(
آوردنبدستبرايراياهیتغذی بازدارندگي هاشاخص

برند.میبکارتغذیهازحشرهاجتنابمیزان
FDI%=(C-T)/C.100

C=فرد)هري ازابهگرمیلیم(شاهددرهشدوردهخي غذامقدار
T=فرد)هري ازابهگرمیلی(مماریتدرشدهخوردهي غذاقدارم

آماريتحلیلوتجزیه
یکهرجداگانه،آزمایشدوصورتبهحاضرآزمایش

سطحدو(دربررسیموردگیاهدوازیکیاثربررسیمنظوربه
angulataF.وaucheriB.(4/0،6/0،1،2غلظتجپندر

پنجدری تصادفکامالًطرحقالبدردیسکبرمیکرولیتر3و
SPSSافزارنرمازاستفادهباآماريهايتجزیهشد.انجامتکرار

20)USAChicago,Inc.SPSS(میانگینوانجام شد
اختالفحداقلآزمونازاستفادهباآزمایشدوهريتیمارها

.شدقایسهم)LSD(دارمعنی

جیاتن
حشرات)RGR(ی نسبرشدنرخبری اهیگهاياسانسریثأت

آردشپشهکامل
کـه دادنشـان )2و1هاي(جدولانسیوارهیتجزجینتا

نرخي رو.angulataFو.aucheriBاهانیگاسانسریثأت
مختلـف ي هاغلظتدرآردشپشهکاملحشراتی نسبرشد

مقایسـه .داشـتند گریکدیباي داریمعناختالف%1سطحدر
اینبراساساست.شدهآورده3جدولدراطالعاتمیانگین

ــدول، ــه.angulataFج ــورب ــط ــبتي داریمعن ــهنس ب
aucheriB.آزمـایش ).1(شـکل استداشتهي شتریبریثأت

RGRمیـزان هااسانسغلظتافزایشباکهدادنشانRGR

تـر یکرولیم2غلظـت کـه طـوري بـه ،کنـد مـی پیداافزایش
مـؤثر سـک یدبرتریکرولیم1/0غلظتازشتریبستتوانیم

.شودواقع
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نـرخ بـر .aucheriBو.angulataFی اهیگاسانسریثأت
آردشپشهکاملحشراتدر)RCR(غذای نسبمصرف

يهاغلظتاثرکهدندهیمنشان2و1جدولهاي
اردیمعناختالفداراي%1سطحدری اهیگي هااسانس

)3جدول(میانگینمقایسهجدولدرموجودجینتا.باشندمی
هاغلظتتمامدری اهیگي هااسانسکهدهدیمنشانزین

.angulataFاسانسدارند.شاهدباي داریمعناختالف

است،داشتهریثأت.aucheriBبهنسبتي داریمعنطوربه
).1کلش(دادکاهشبیشتريمقداربهراRCRکهيطورهب

بر.aucheriBو.angulataFی اهیگاسانسریثأت
حشرات)ECI(شدهدهیبلعي غذالیتبدی بازدهشاخص

آردشپشهکامل
میانگینمقایسهو)2و1جدولهاي (انسیوارهیتجزجینتا

و.angulataFيهااسانسکهدادنشان)3(جدول
aucheriB.ي زدارباشاخصي روبرمختلفي هاغلظتدر

اختالفآردشپشهکاملحشراتشدهدهیبلعي غذالیتبد

ي باالي هاغلظتدرECIمقدار.دارندگریکدیباي داریمعن
.angulataFاسانسکهطوريبهاست،یافتهکاهشاسانس

ي شتریبریثأت.aucheriBاسانسبهنسبتي داریمعنطوربه
).1(شکلاستدادهکاهششتریبراECIوداشته

بر.aucheriBو.angulateFی اهیگاسانسریثأت
آردشپشهکاملحشرات)FDI(هیتغذی بازدارندگشاخص

میانگینمقایسهو)2و1جدول (انسیوارهیتجزجدولهاي 
و.angulataFي هااسانسکهدادنشان)3(جدول

aucheriB.کاملحشراتهیتغذی بازدارندگشاخصي روبر
ي داریمعنتفاوتگریکدیبامختلفي هاغلظتدردآرشپشه

بري ادیزریثأت.angulataFاسانس،یکلطوربهداشتند.
طوربهراFDIمقدارو داشتههیتغذی بازدارندگشاخص

رساندي شتریبمقداربه.aucheriBباسهیمقادري داریمعن
درنساساریثأتنظرازمشابهینتیجهتحقیقاترد).1(شکل

,.(شودمیمشاهدهبازدارندگیهايشاخص 2011et alKrifa(.
.شدشتریبFDIمقدار،غلظتشیافزاباحاضر،آزمایشدر

Ferulagoاسانساثرواریانستجزیه-1جدول angulataي اهیتغذي هاشاخصي رو
Tribolium(آردقرمزشپشهکاملحشرات castaneum(

ربعاتممیانگین  درجه
آزادي منابع تغییرات

FDI ECI RCR RGR

**38/2074 **559/236 **061/0 **0 5 غلظت
069/11 136/3 0 0 24 اشتباه
34/5 92/10 66/3 63/8 - تغییراتضریب

%1سطحدرداریمعن: **

Ballotaاسانساثرواریانستجزیه-2جدول aucheriي اهیتغذي هاشاخصي رو
Tribolium(آردقرمزشپشهکاملحشرات castaneum(

ربعاتممیانگین  درجه
آزادي منابع تغییرات

FDI ECI RCR RGR

**114/712 **299/486 **034/0 **002/0 5 غلظت
006/1 178/4 0 0 24 اشتباه
42/4 20/13 22/4 26/7 - تغییراتضریب

%1سطحدرداریمعن:**
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aucheriBallotaوangulataFerulagoختلفمي هاغلظتراثمیانگینمقایسه-3جدول

)castaneumTribolium(آردشپشهکاملحشراتي اهیتغذي هاشاخصيروبر
غلظتشدهگیرياسانسگیاه

)µL/Disk(
هیتغذي هاشاخصنیانگیم

RGR(mg/mg/day)RCR(mg/mg/day)ECI%FDI%

Ferulago angulata

4/006/4±04/0
c)04/0-04/0(

19/4±21/0
e)22/0-20/0(

59/13±56/1
f)77/1-29/1(

70/1±36/19
ef)80/19-19(

6/052/4±03/0
de)04/0 -03/0(

76/2±19/0
e)20/0-19/0(

10/17±29/14
cd)1746 -80/10(

72/2±24/27
d)28-20/26(

133/5±03/0
de)03/0 -03/0(

19/4±16/0
f)17/0-15/0(

96/10±98/16
c)95/18-98/14(

15/14±94/35
c)80/41-32(

264/11±02/0
f)03/0-02/0(

05/4±13/0
g)14/0-13/0(

88/6±31/17
c)43/19-58/16(

09/3±01/42
b)66/43-20/40(

391/14±02/0
f)02/0-01/0(

97/3±11/0
h)11/0-10/0(

42/4±86/16
c)80/17-02/16(

37/10±61/59
a)50/65-50/50(

Ballota aucheri

4/025/7±07/0
a)08/0-06/0(

16/4±33/0
b)34/0-31/0(

53/17±13/4
ef)83/4-00/3(

22/5±59/5
h)94/5-18/5(

6/076/7±05/0
b)06/0-05/0(

32/1±32/0
b)33/0-32/0(

08/25±93/7
e)45/11-60/6(

73/5±43/10
gh)20/11 -88/9(

176/0±04/0
c)04/0-04/0(

16/4±28/0
c)30/0-27/0(

91/12 ± 42/9
d)60/14-72/11(

69/14 ± 62/2
fg)23/15-24/14(

223/5±04/0
c)04/0-03/0(

88/3±24/0
d)26/0-23/0(

25/17 ± 88/3
c)26/18-39/16(

24/21 ± 58/8
e)44/23-26/19(

329/8±02/0
f)03/0-02/0(

02/9±17/0
f)19/0-15/0(

44/31 ± 69/10
a)93/34-27/27(

50/33 ± 35/4
c)40/35-96/31(

Control01/0شاهد ± 29/11
g)02/0-01/0(

41/0 ± 79/2
a)43/0-40/0(

57/21 ± 58/12
b)68/25-20/19(

00/0 ±0
i)00/0 -00/0(

اند.شدهآوردهدونیالیذدردامنهوپرانتزازخارجراتییتغبیضردرصدونیانگیم،5تکرارتعداد
.باشدیم%5احتمالسطحدرداریمعناختالفنشانگرستون،هردرتركمشریغحروف

بحث
گیـاهی بـر نـرخ رشـد     هايثیر اسانسأتدر آزمایش 

دیده شد کـه بـا   ،حشرات کامل شپشه آرد)RGR(نسبی 
افزایش غلظت اسانس میزان نرخ رشد نسبی نیز افـزایش  

ف طوري که نتـایج بـین دو گیـاه داراي اخـتال    یابد، بهمی

دار است و شدت تأثیر در دو گیاه متفاوت است کـه  معنی
Moharramipourو Negahbanهـاي یافتهاین نتایج با 

ــاران (Coloma-Gonzalez) و2007( ) 2006و همکـــ
.داردمطابقت 
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اي یههاي تغذبر روي شاخصBallota aucheriوFerulago angulataهاي مختلف اسانساثر غلظت–1شکل 
)Tribolium castaneum(شپشه قرمز آرد 

.Fثیر اسانس گیاهی أتهاي مربوط به در آزمایش

angulata وB. aucheriبر نرخ مصرف نسبی غذا)RCR(
با افزایش مشاهده شد کهشپشه آردلحشرات کامدر 

یابد. به بیان کاهش میRCRهاي زیرکشنده، میزان غلظت
از آن دارد که با افزایش غلظت دیگر این نتایج حکایت 

یابد.اسانس، میزان اشتهاي حشره به تغذیه از غذا کاهش می
Moharramipoorو Sahafدر تحقیقی که توسط 

هاي استخراج شده از گیاهان زنیاناسانس) روي 8200(
)C.B. ClarkecopticumCarum (و هنده بید)Vitex

Mzt-(Hausskn) Hand.negundo-pseudo(تعیین براي
Tribolium castaneumاي شپشه آرد هاي تغذیهشاخص

(Herbst)نرخ رشد نسبی، نرخ ؛مورد بررسی قرار گرفت
یی تبدیل غذاي خورده شده و شاخص آمصرف نسبی، کار

اي اسانس بازدارندگی تغذیه براي ارزیابی اثر ضدتغذیه
با افزایش غلظت، شاخص بازدارندگی .گیري شداندازه
داري افزایش یافت گیر و معنیه هر دو گیاه به نحو چشمتغذی

و به شدت مانع از تغذیه حشرات کامل از غذاي در 
ثیر أتگردید. اما اسانس این دو گیاه از نظر قدرت شاناختیار

.بر شاخص بازدارندگی بر یکدیگر برتري نداشتند
بر نرخ B. aucheriو F. angulataثیر اسانس گیاهی أت

نشان حشرات کامل شپشه آرد در )RCR(ی غذامصرف نسب
داري هاي گیاهی موجب کاهش معنیغلظت اسانسداد که 

باالترین و بیشترین اثر آن در است شدهRCRدر مقدار 
بوده است.بر دیسک اسانسغلظت 

.Bو .angulataFثیر اسانس گیاهی أتدر بررسی 

aucheriبر شاخص بازدهی تبدیل غذاي بلعیده شده)ECI(



…و)Schlecht.) Boiss.(Ferulago angulata(لیچوثیر اسانس أت838

در ECIمقدار دیده شد که ،حشرات کامل شپشه آرد
هایی که یابد. در بررسیمیهاي باالي اسانس کاهش غلظت
یی اسانس آکارروي ) 2013و همکاران (Negahbanتوسط 

)sieberiArtemisia(Besser)(نانو کپسوله شده گیاه درمنه 
Plutella(پره پشت الماسیهاي تغذیه شببر شاخص

ostellaxyl(،نشان داده شد که با افزایش غلظت انجام شد
اسانس نانو کپسوله و اسانس معمولی کارآیی تبدیل غذاي 

داري طور معنیپره پشت الماسی بهخورده شده در الرو شب
ها به دهد برخی اسانسکاهش یافت که این نتیجه نشان می

ه میزان قابل توجهی بر روي کارآیی تبدیل غذاي خورده شد
گذارند.میثیر أت

F. angulateگیاهی ثیر اسانسأتیعنی آزمایش آخرین در 

حشرات )FDI(بر شاخص بازدارندگی تغذیهB. aucheriو 
مقدار اسانس،با افزایش غلظتمشاهده شد که کامل شپشه آرد

FDI اي در شاخص بازدارندگی تغذیه.شودمیبیشتر
دهنده این د که نشانابیهاي باالي اسانس افزایش میغلظت

این است.است که تمایل حشره براي مصرف غذا کاهش یافته
) 2010و همکاران (dioKarahro-Rafieiهايیافتهنتایج با 
ثیر اسانس در أت)Pavela)2007. در تحقیقات داردمطابقت 

زهاي زیر کشندگی بر روي شاخص بازدارندگی تغذیهود
اد که با افزایش غلظت زمینی نشان دسوسک برگخوار سیب

کند. همچنین نتایج شاخص بازدارندگی تغذیه افزایش پیدا می
Abbasipour) ي را روي شپشهباال ) نتایج 2010و همکاران

کند.میدیأیتآرد 
و arokolaeiSTaghizadehبراساس تحقیقات 

Behzadi)2011کوتوله نسبت به اسانس سانس جاشیر) ا
طور اي بهازدارندگی تغذیهآویشن ایرانی بر شاخص ب

داري اثر بیشتري داشت. در کل با افزایش غلظت، معنی
شاخص بازدارندگی تغذیه هر دو گیاه به نحو چشمگیر و 

داري افزایش یافت و مانع از تغذیه حشرات کامل معنی
بر هاي مورد بررسی عالوهکه اسانسداد نتایج نشان .گردید

توانند منجر به مینیز زهاي زیر کشنده وکشندگی، در د
یه شوند و همچنین کاهش وزن و یا بوجود آمدن ذکاهش تغ

همراه حشرات کامل ضعیف با قابلیت تولید تخم کمتر را به

و همکاران Paesبا توجه به تحقیقات بنابراین، داشته باشند. 
هاي گیاهی یک نوع موجود در اسانسهايترکیب)2000(

ي گیاه میزبان در مدیریت تلفیقی فاکتور مقاومتی مناسب برا
شود.آفات محسوب می
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Abstract
Essential oils are considered as suitable components, which can be used as alternatives for

chemical pesticides. In this research, the effects of essential oils of two medicinal plants, Ballota
aucheri Boiss. and Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss., were studied on nutritional indices of
adult insects of Tribolium castaneum, which is one of the most important stored product pests.
In this study, Relative Growth Rate (RGR), Relative Consumption Rate (RCR), Efficacy of
Conversion of Ingested Food (ECI), and Feeding Deterrence Index (FDI) were evaluated.
Different concentrations of each essential oil, including 0, 0.4, 0.6, 1, 2 and 3µl/disk, were
examined. In each treatment, 10 adult insects were tested. Insects’ ingested food and weight
gained were measured after three days. The experiment was conducted using a completely
randomized design with five replications. Results showed that F. angulata was highly effective
compared to B. aucheri and significantly decreased the RGR and RCR. The essential oil of F.
angulata was more effective than that of B. aucheri on FDI.

Kaywords: Essential oil, ECI, FDI, RGR, RCR, Tribolium castaneum.


