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چکیده
سمیت،در این تحقیقاند.گرفتهعنوان عامل کنترل آفات انباري مورد توجه قرار گیاهی بهأمنشبا هايهاي اخیر ترکیبدر سال

Mentha longifolia(تنفسی و تماسی اسانس گیاه پونه L.( روي حشره کامل شپشه قرمز آرد)Tribolium castaneum Herbst (
اي (کلونجر) طی مدت گیر شیشهبا استفاده از دستگاه اسانسو آب مقطر با روش تقطیر باگیري، اسانسمورد بررسی قرار گرفت. 

هوا بدست آمد، در حالی که در میکرولیتر بر لیتر872/0ساعت 24بعد از LC50تنفسی میزان سمیتدر شد.انجامساعت 3زمان 
تنفسی باالي سمیتهوا محاسبه شد. نتایج این تحقیق بیانگر میکرولیتر بر لیتر11/27ساعت 24بعد از LC50تماسی میزان سمیت

.بوداسانس پونه براي شپشه آرد 

Mentha longifolia(پونه:هاي کلیديواژه L.(شپشه آرد ،)Tribolium castaneum Herbst( ،یتیتتنفسی، سمتماسیسم.

مقدمه
براساس گزارش سازمان خواروبار جهـانی، خسـارت   

از کل محصـوالت  %30ساالنه آفات در انبارها در حدود 
است. در ایران براساس گزارش وزارت جهاد برآورد شده

درصـد  10- 20طور متوسط حدود کشاورزي هر ساله به
وسـیله آفـات و سـایر عوامـل     محصوالت کشـاورزي بـه  

روند. در حذف حشـرات  زا در انبارها از بین میخسارت
عنوان ابزاري سریع هاي انباري، تدخین بهآفت از فرآورده

توانایی دلیلاست و این نه تنها به ثر مورد توجه بودهؤو م
ها در از بین بردن طیف وسـیعی از آفـات،   تدخین شونده

مواد انباري بـا  به علت سهولت نفوذ آنها داخل تودهبلکه 
,Rajendran(باشـد کمترین باقی مانده سم می . از )2001

هـاي کـش رویه از حشـره که استفاده نابجا و بیییآن جا
مصنوعی باعث افزایش مشکالتی نظیر مقاومت حشـرات،  
ظهور آفات ثانویـه، انهـدام دشـمنان طبیعـی، مسـمومیت      

از و باقی ماندن سم در مواد غذایی شـده،  کنندگان مصرف
کنتـرل شـیمیایی   راهبردهاي متمادي، در طی سالرواین

تر و کم خطرتر تر، اختصاصیدر جهت استفاده از مواد امن
هـاي ترکیـب میانست رشد یافته است. از زیبراي محیط

عوامـل  هاي رشـد حشـرات،  کننده، کنترلخطرکممختلف
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ی گیاهی و گردهـاي  سمهايترکیبزاي حشرات، بیماري
سمیتگیاهی داراي هايتوان نام برد. ترکیباثر را میبی

اي بوده و تنفسی، تماسی، خاصیت دورکنندگی و ضدتغذیه
بر روي پارامترهاي زیستی هاثیر این ترکیبأبا توجه به ت

تجزیـه  ها براي انسان و پستانداران،حشره، خطرات کم آن
مراتـب  طبیعت و اثرات زیست محیطی بهتر آنها در سریع

اي در کنتـرل  کمتر نسبت به سموم شیمیایی، جایگاه ویژه
هـاي اخیـر   کـه در سـال  طـوري بـه ؛نـد اآفات پیدا کرده

هـاي هاي گیاهی و ترکیـب اده از اسانستحقیقات بر استف
تواننـد  کـه مـی  هاییعنوان ترکیبشیمیایی سازنده آنها به

ــل ــایگزین متی ــدج ــده برومای ــز ش ــوند، متمرک ــتش اس
)Rajendran, تماسـی و  سـمیت . در این تحقیـق  )2001

:Mentha logifolia(تنفسی اسـانس گیـاه معطـر پونـه     

Labiatae(    بر روي مرحله زیستی حشـره کامـل شپشـه
Tribolium castaneum(قرمــز آرد Hbst (Col.

Tenebrionidae)( .مورد بررسی قرار گرفت

هامواد و روش
به نسبت براي تغذیه شپشه آرد از مخلوط گندم و مخمر

گیري، در هر بار اسانس.شداستفاده 1به 20وزنی 
به همراه خرد شدهخشکهايبرگگرم از 200
گیر لیتر آب مقطر با استفاده از دستگاه اسانسمیلی500

گیري ساعت اسانس3اي (کلونجر) طی مدت زمان شیشه
آوري شده توسط سولفات سدیم، هاي جمعشد. اسانس

هر واحد اسانس،تنفسیسمیتگیري شد. براي بررسی آب
لیتري متصل به هم میلی250آزمایشی شامل دو عدد شیشه 

تیمار شاهد شامل شرایط مشابه اما بدون کاربرد اسانس . بود
از اسانس هاي مورد نظرغلظت،برداربود. با استفاده از نمونه

لیتر هوا)برمیکرولیتر 5/1و 7/0،8/0،1،2/1(پونه 
دهانه ظرف با پارچه توري .اي ریخته شددرون ظرف شیشه

عدد حشره کامل 15پوشانده شد و شیشه مشابهی حاوي 
صورت وارونه بر روي آن قرار گرفت. پس از روزه به1- 7

ساعت تلفات شمارش شد. براي بررسی اثر 24گذشت 
مایشی شامل یک ظرف پتري تماسی اسانس هر واحد آز

متر بود که سانتی1متر و ارتفاع سانتی6/8اي به قطر شیشه
شد. مقادیر پوشاندهکف آن با کاغذ صافی آغشته به اسانس 

میکرولیتر آب مقطر حل شد و 400مختلف هر اسانس در 
. پس از گذشت قرار گرفتبر روي کاغذ صافی راندفیلتر 

ذ صافی آغشته به اسانس درون دقیقه و تبخیر حالل، کاغ7
روزه در هر 1-7عدد حشره 15پتري قرار گرفته و تعداد 

تدخینی سمیتبراي به حداقل رساندن .ظرف گذاشته شد
متر سانتی2ها، بر روي هر پتري سوراخی به قطر اسانس

از مورد نظرایجاد و با پارچه توري پوشانده شد. مقادیر 
برمیکرولیتر 45و5/31،6/37، 22،3/26(اسانس پونه 

میکرولیتر آب مقطر حل شد. پس از 400در مترمربع)سانتی
هر درآغشته کردن کاغذ صافی به اسانس و تبخیر حالل، 

عدد حشره 15شده با کاغذ صافی، پوشاندهظرف پتري 
روزه شپشه آرد قرار گرفت. پس از گذشت 1- 7کامل 

در قالب طرح کامل . آزمایش شدساعت تلفات شمارش 24
افزار ها با استفاده از نرمتکرار انجام شد. داده4تصادفی، با 

Minitab . گرفتندقرارآماري و تحلیلمورد تجزیه14
افزار هاي نهایی با استفاده از نرمهاي دادهمقایسه میانگین

SPSS منظور تعیین بهانجام شد. %1و روش دانکن در سطح
تنفسی اسانس پونه بر روي حشرات کامل شپشه آرد، سمیت

افزار هاي مرگ و میر به کمک نرمآنالیز پروبیت داده
Polo-pc.انجام شد

نتایج
ها نشان داد در بررسی اثر اسانس پونه، مقایسه میانگین

دار وجود دارد) تفاوت معنی%95ها (در سطح که بین داده
دار وجود ندارد. بیشترین ولی بین تکرارها اختالف معنی

میکرولیتر بر لیتر 5/1میزان مرگ و میر در باالترین غلظت (
دست آمد و ب%75/84ان ساعت به میز24هوا) پس از 

ساعت کمترین تلفات را به میزان 24پس از 7/0غلظت 
نشان داد. همچنین آزمون دانکن نشان داد که غلظت 23%
در گروه 8/0و غلظت aه میکرولیتر بر لیتر هوا در گرو7/0
bدر یک گروه مشترك به نام گروه 2/1و 1هاي و غلظت

bc نیز در گروهی به نام 5/1و غلظتc قرار دارد. شیب
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هاي مرگ و میر خط پروبیت این اسانس نشان داد که داده
و df=3داري دارند (این اسانس با یکدیگر اختالف معنی

62/6=x2 یا %50ز کشنده و). د1) (جدولLC50یتسم
هوا بیانگر حساسیت میکرولیتر بر لیتر872/0تنفسی با 

تنفسی اسانس پونه است.سمیتباالي شپشه آرد نسبت به 
دهنده ایننتایج تجزیه واریانس اثر تماسی اسانس پونه نشان

) وجود %99دار (در سطح ها اختالف معنیست که بین دادها

مترمربع) باعث رولیتر بر سانتیمیک45دارد. باالترین غلظت (
پس از %66/81ایجاد بیشترین میزان تلفات به میزان 

دار وجود همچنین بین تکرارها اختالف معنی.شدساعت 24
ها براساس آزمون دانکن نشان داد که ندارد. تجزیه میانگین

غلظت ، aمربع در گروه مترمیکرولیتر بر سانتی22غلظت 
هاي و غلظتcدر گروه5/31غلظت ، bدر گروه 3/26
قرار دارند.dدر گروهی به نام 45و 6/37

تنفسی و تماسی سمیتساعت ناشی از 24آنالیز پروبیت روابط مرگ و میر ـ غلظت پس از -1جدول 
روزه شپشه آرد1-7وي حشرات کامل اسانس پونه ر

X2LC50Fiducial limitsSlope±SEdfnسمیتنوع 

53/44300±699/068/0-62/6872/000/1تنفسی
34/104300±96/2506/1-10/111/2721/28تماسی

n:؛تعداد حشرات مورد آزمایشdf:؛درجه آزاديX2:مجموع مربعات

بحث
در تماسـی  سـمیت بیشـتر  LC50یـا  %50ز کشنده ود

بیانگر حساسیت کـم شپشـه آرد   تنفسی سمیتمقایسه با 
کاربرد اسانس تماسی اسانس پونه است.سمیتنسبت به 

Rosmarinus officinalis(سه گیاه رزماري L.( پونه و ،
Artemisia khorassanica(درمنه خراسانی  Podl.(  بـر
در هر سـه  نشان داد که) T. confusum(علیه شپشه آرد

مورد با افزایش غلظت و مدت زمـان تمـاس بـا اسـانس     
Saeidi(یابـد میزان مرگ و میر حشرات بالغ افزایش می

& Moharamipour, . کاربرد اسانس پونه، علـف  )2013
Pulicaria gnaphalodes(هیضه  Ventenat( و بومادران

)Achillea wilhelmsii C. Koch.( بر علیه شپشه آرد و
ــه  ــک چهارنقط ــات سوس Callosobruchus(اي حبوب

maculatus ( یت هـر سـه گیـاه داراي    نشان داد کـهسـم
ولـی  ،اي حبوبات هستندیکسانی براي سوسک چهارنقطه

ترتیب برابر بـا  بهLC50باو بومادران اسانس پونهسمیت
براي شپشـه آرد میکرولیتر بر لیتر هوا 02/10و 05/13
Khani(استمراتب بیشتر از گیاه دیگر به & Asghari,

اسـانس  تنفسـی  سـمیت مقایسه نتایج حاصل از . )2012

گیاه پونه بر علیه حشرات بالغ شپشه آرد در تحقیق باال و 
است. %50ز کشنده وبیانگر اختالف زیاد در د،تحقیقاین 

هاي گیاهی حتی در ها و عصارهدهنده اسانساجزا تشکیل
هاي مختلف یـک  و در قسمتیک جنس مشخص گیاهی 

ممکن است به مقـدار زیـادي بـا هـم     گونه خاص گیاهی 
ــند  ــته باش ــاوت داش Duquesnoy(تف et al., 2006(.

اسانس یک هايین این امکان وجود دارد که ترکیبهمچن
گونه خاص گیاهی بر اساس منطقه جغرافیایی انتشـار آن  

هاي استخراج، قسمتی از گیاه که استخراج از گونه، روش
و سن ایـن قسـمت گیـاه و نیـز وجـود      شودانجام میآن 

نژادهــاي شــیمیایی بــراي گونــه گیــاهی متفــاوت باشــد 
)Chaudhary et al., 2010( .
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Abstract
In recent years, plant essential oils have received a great deal of attention as pest control

agents in control of storage pests. In this study, the essential oils were extracted from the
horsemint, Mentha longifolia L. leaves through hydrodistillation. The essential oil was
evaluated for contact and fumigant toxicity against 1-7 day-old adults of the confused flour
beetle (T. castaneum). The probit analysis of data demonstrated that fumigant toxicity of
Mentha longifolia oil on T. castaneum (LC50=0.872 μL/cm2) was significantly more than
contact toxicity (LC50=27.11 μL/cm2). The results showed high fumigant toxicity of the
essential oils against adults of the confused flour beetle.

Keywords: Mentha longifolia L., Tribolium castaneum, fumigant toxicity, contact toxicity.


