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  چكيده

  ايكشي اسانس گرفته شده از برگهاي گياه سرو نقرهدوركنندگي و دوام اثر حشرهدر اين تحقيق سميت تنفسي، 

Greene Cupressus arizonica  روي حشرات كامل دو سخت بالپوش آفت انباري شامل شپشه برنجL. Sitophilus 

oryzae دارشپشه دندانه وL.  Oryzaephilus surinamensis افزايش غلظت اسانس، ن داد با . نتايج نشاآزمايش شد

 µl/L air3/235 و  3/456اسانس براي آفات ذكر شده بترتيب  LC50مير حشرات نيز افزايش يافت. ميزان ومرگ

تر بودند. ميانگين درصد دار نسبت به شپشه برنج به اين اسانس حساسبراورد شد. حشرات كامل شپشه دندانه

-هاي ششاز گروه 5و  4هاي درصد بود كه بترتيب در گروه 16/94و  5/72دار دوركنندگي شپشه برنج و شپشه دندانه

گانه قرار گرفتند. دوام اسانس بسته به غلظت و زمان متفاوت بود. نتايج نشان داد كه اسانس اين گياه كارايي قابل 

  قبولي براي كنترل آفات انباري ذكر شده دارد.

 

 Sitophillus oryzae،Oryzaehillus، تدخيني، اثرات دوركنندگي، دوامسميت   Cupressus arizonica : هاكليد واژه

surinamensis    

 مقدمه

براي مديريت آفات انباري  عوامل موثر  سموم تدخيني

اي دارند بلكه گستردهاثر هستند نه فقط به اين دليل كه طيف 

آنها نيز قابل قبول است. كنترل حشرات آفت قدرت نفوذ 

محصوالت انباري با سموم شيميايي ممكن است باعث بروز 

از جمله آلودگي محيط زيست، آلودگي مشكالت فراواني 

 ها شود.محصوالت انباري و به خطر افتادن سالمت انسان

بخصوص در كشورهاي در حال توسعه  كنترل آفات در انبارها

اغلب با استفاده از سمومي مثل متيل برومايد و فسفين انجام 

شود. مصرف متيل برومايد به دليل اثرات مخرب روي اليه مي

متوقف خواهد شد.  2015ياري از كشورها تا سال ازون در بس

از طرفي مقاومت آفات به فسفين نيز ترديدهايي جدي در موثر 

، 2بل و ويلسون ؛1983، 1(ميلزبودن آن ايجاد كرده است 

بنابراين ). 2006، 3؛ مايكل راج و شارما2000؛ بل 1995

نياز به استفاده از تركيباتي كه ضمن كنترل موثر آفات 

خسارت را به محيط زيست و سالمتي انسان وارد  حداقل

هاي  كش رسد. حشره كنند امري ضروري به نظر مي

به عنوان عوامل كنترل آفات  گياهي تدخيني با منشاء

هاي تعداد زيادي از گياهان  انباري مطرح هستند. اسانس

كشي اي و فعاليت حشره ذيهضد تغبا هدف بررسي قابليت 

؛ 1989، 4ل و همكاراناناه ( ال اند گرفتهمورد ارزيابي قرار 

                                                           

1- Mills 

2- Bell & Wilson 

3- Michaelraj & Sharma 

4- El-Nahal et al. 
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؛ 2003، 2؛ پارك و همكاران1990، 1ريشا و همكاران

  .)2010، 3منظومي و همكاران

هاي گياهي به عنوان  ها و عصاره استفاده از اسانسايده 

ميالدي  1980و  1970هاي  هاي تغذيه به دهه بازدارنده

درخت چريش  عصاره بذر در اين دوران، گردد. برمي

Azadirachta indica  آزاديراختين به مقدار به نام

(ايماراج و  رفت وسيعي براي كنترل آفات مختلف به كار مي

به عنوان ضدتغذيه و ممكن است  هااسانس ).1990، 4مورس

عالوه بر اين ممكن است  ي آفات استفاده شوند.دوركننده

مانند نرخ هاي زيستي حشره  تاثير سوئي روي برخي ويژگي

  ). 1991،  5استاموپولوس(رشد، بقاء و توليدمثل داشته باشند

ترين  يكي از مهم L.  Sitophilus oryzaeشپشه برنج

و در اثر  داشتهآفات انباري برنج است كه انتشار جهاني 

در تمام نقاط جهان پراكنده شده  ارتباطات بين المللي تقريباً

اين آفت بيشتر در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري  است.

هاي غالتي مانند جو، گندم، چاودار، فعاليت داشته و از دانه

آورد. خسارت بااليي به بار ميه كرده و ذرت و برنج تغذي

بسته به نوع محصول، خسارت اين آفت ممكن است گاهي تا 

 (حسيني و درصد از وزن محصول را كاهش دهد 50

 Oryzaephilusدار شپشه دندانه ).1386همكاران، 

surinamensis L.  آفات محصوالت  نيز يكي از مهمترين

 ترين آفات غالت انبار شده است.انباري و همچنين از مخرب

به تعداد زيادي از محصوالت و  بوده حشره كامل بسيارفعال

بسياري ديگر از مواد مصرفي انسان و  هاي گياهيو فراورده

  ).2010 ،6عبادالهي و همكاران(زند خسارت مي

كشي تحقيقات زيادي پيرامون خاصيت حشره

هاي گياهي صورت گرفته است. مير كاظمي و  اسانس

                                                           

1- Risha et al.  

2- Park et al.  

3- Manzoomi et al. 

4- Immaraju & Morse 

5- Stamopoulus 

6- Ebadollahi et al. 

) سميت تنفسي پنج اسانس گياهي اكليل 1388همكاران (

وخودروس و مرزه را روي كوهي، رازيانه، ترخون، اسط

بررسي كردند و اي حبوبات و شپشه آرد نقطهسوسك چهار

هاي ذكر شده مربوط نشان دادند بيشترين سميت در بين گونه

 LC50) ميزان 2011به اسانس اكليل كوهي است. عبادالهي (

و  Miil  Foeniculum vulgareهاياسانس

Satureja hortensis L.  را روي شپشه برنج پس از

بدست  µl/L air96/52و  16/44ساعت بترتيب  24گذشت 

 Artemisia) اثر اسانس 2011( 7و همكارانجيانهو آورد. 

argyi Lev.&Vaniot  را روي حشرات كامل شپشه

 µl/L air160دار بررسي كردند و نشان دادند غلظت دندانه

 100مير وساعت پس از تيمار مرگ 48اين اسانس از 

 كند.درصدي را در حشرات كامل اين آفت ايجاد مي

هاي آن درختاني است كه برگاي از درخت سرو نقره

هاي حاوي اسانس است. اين درخت در سرشار از غده

ها و فضاهاي سبز كشت بسياري از مناطق ايران در پارك

دسترسي  شود. با توجه به فراوان بودن منبع گياهي ارزان ومي

همچنين توجه روزافزون به قابليت كنترلي آسان به اين گياه و 

م تحقيقات در اين زمينه توجيه عملي هاي گياهي، انجااسانس

هاي مختلف گونه و اقتصادي دارد. اسانس گرفته شده از

كشي و كنه كشي بوده و اين سرو داراي خاصيت حشره

خاصيت توسط محققين گزارش شده است. تاپوندجو و 

سميت تماسي و خاصيت دوركنندگي  )2005( 8همكاران

 .Cupressus sempervirens Lاي سرو اسانس گونه
 Sitophilusرا روي دو سخت بالپوش آفت انباري 

zeamais (Mostch)  وTribolium confusum 

(du val)  بررسي كرده و نشان دادندLD50  اين اسانس

 µL/cm²74/0و  84/0ترتيب  هروي دو آفت ذكر شده ب

  .Lاي سرو با نام علميهمچنين اسانس گونهباشد.  مي

Thuja orientalis اينقطهكنه دو رويKoch.  
                                                           

7- Jianhua et al. 

8- Tapondjou et al. 
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Tetranychus urticae داشته و باعث  كنندگيقابليت دور

صداقت و ). 1391(مظفري و همكاران،  گذاري شد كاهش تخم

  Greeneتركيبات شيميايي اسانس )2010( 1همكاران

Cupresus arizonica و نشان دادند  هرا بررسي كرد

 2ليمونن باشد.تركيب مي 46اسانس اين گياه داراي 

تركيبات %) 11( 4يننو آلفا پ%) 25/13( 3نلوآمبلو ،%)44/14(

 دهند. عمده اين اسانس را تشكيل مي

در اين تحقيق سميت تنفسي، قابليت دوركنندگي و دوام 

 .Sروي شپشه برنج   C. arizonicaاي اثر اسانس سرو نقره

oryzae دار شپشه دندانه وO. surinamensis  مورد

  گرفت. بررسي قرار
 

  ها مواد و روش

 پرورش حشرات

آفات مورد آزمايش در اين تحقيق شپشه برنج و شپشه 

 cmهاي پالستيكي شفاف به ابعاددار بودند كه در جعبهدندانه

% و دوره 65±5رطوبت نسبي  ،C2±27̊ در دماي  25×15×10

بترتيب روي ساعت تاريكي،  12ساعت روشنايي و  12نوري 

) پرورش 10:1( هاي گندم و مخمرمخلوط دانههاي برنج و دانه

جفت حشره كامل (بدون تفكيك نر و  100يافتند. حدود 

ماده) داخل ظروف پرورش رها شدند. پس از گذشت يك 

هفته و اطمينان از تخمگذاري حشرات كامل، حشرات از اين 

به ظروف ديگر حاوي مواد غذايي منتقل و  هظروف خارج شد

تا زمان خروج حشرات كامل، در  شدند. ظروف حاوي تخم

ژرميناتور قرار گرفتند. پس از خروج حشرات كامل، آنها جدا 

ها  شده و از حشرات يك تا دو روزه براي انجام زيست سنجي

  استفاده شد.

 تهيه اسانس

                                                           

1- Sedaghat et al. 

2- limonene 

3- umbellulone 

4- α-pinene 

برگهاي درخت سرو از محوطه دانشگاه علوم كشاورزي و 

ز نور دماي محيط و دور ا منابع طبيعي ساري جمع آوري و در

 60در هر مرتبه اسانس گيري مستقيم خورشيد خشك شدند. 

اسانس . شد استفاده ميلي ليتر آب مقطر 600گرم پودر با 

 3به مدت و C 100̊در دماي ، دستگاه كلونجر بوسيلهگيري 

 (تا زمانيكه كليه اسانس از نمونه خارج شود) انجام شد. ساعت

سپس اسانس گرفته شده با هگزان به عنوان حالل مخلوط و با 

استفاده از قيف دكانتور جداسازي شد. مخلوط اسانس و 

با هگزان با استفاده از سولفات سديم آبگيري شد و سپس 

حالل آن جدا گرديد.  5استفاده از دستگاه تبخير كنتده گردان

اي تيره ده تا زمان استفاده در ظروف شيشهدست آمه اسانس ب

  با روپوش آلومينيومي در يخچال نگه داري شد.

 سميت تنفسي اسانس

 واتمن كاغذهاي صافي تدخيني با استفاده از هايآزمايش

(N˚1)  به عنوان منبع متصاعد كننده  سانتيمتر 1×2به ابعاد

 به ميكروپيپت وسيله  هب هاي صافيكاغذ اسانس انجام شد.

 بهو  شدآغشته ها مختلف هر كدام از اسانس هايغلظت

 متصل  ml40اي به حجم ظروف شيشه قسمت دروني درپوش

هاي حداقل ن غلظتيهاي مقدماتي براي تعيابتدا آزمايش شد.

ها، پنج غلظت و حداكثر انجام شد. پس از تعيين محدوده

غلظت در اين محدوده مشخص شده و تيمار شاهد نيز در 

هاي مورد استفاده براي شپشه برنج غلظت نظر گرفته شد.

و براي  µl/L air725و 75/620، 25/534، 460، 400

 µl/L و 5/280، 75/212، 25/161، 125دار شپشه دندانه

air375 صورتي ه ها به وسيله تلق نازك ببود. كاغذ صافي

طور   هب از در ظروف آويزان شدند كه حشرات كامل

كاغذ  شاهد از تيماربراي مستقيم با آن تماس پيدا نكنند. 

 عدد حشره 10 ،در هر شيشه استفاده شد.نشده  تيمار هاي صافي

و با شد ها محكم بسته درپوش شيشه .شد رهاروزه  2- 1كامل 

 اسانس به بيرون نفوذ نكند.تا  پارافيلم غير قابل نفوذ گرديدند

                                                           

5- Rotary evaporator 
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از تعداد حشرات مرده و زنده در ظروف شاهد و تيمار پس 

حشراتي كه . شمارش و ثبت شد از تيمار، ساعت 24گذشت 

در مقابل تحريك با  قادر به حركت دادن پاها و شاخك خود

تكرار در  4ها براي اين آزمايش نبودند مرده تلقي شدند.سوزن 

 نظر گرفته شد.

 اثر دوركنندگي اسانس 

 1گي اسانس مشابه روش تالوكدر و هوساثر دوركنند

سانتيمتر به دو  8) بررسي شد. كاغذ صافي واتمن به قطر 1994(

 150هاي مختلف اسانس در قسمت تقسيم شد. غلظت

، 41/0، 2/0ميكروليتر استون حل شدند تا چهار غلظت نهايي 

دست آيد. نيمي از كاغذ صافي به ه ب µL/cm²66/1و  83/0

اسانس و نيم ديگر به استون (شاهد) آغشه هاي مختلف غلظت

شد. پس از تبخير كامل استون، دو قسمت كاغذ صافي به هم 

عدد حشره  10متصل شده و كف پتري قرار گرفتند. سپس 

كامل يك تا دو روزه در مركز كاغذ صافي رها شد. در ادامه 

تعداد حشرات موجود در هر يك از دو قسمت پس از گذشت 

مرده و درصد دوركنندگي بر اساس ساعت ش 3و  2، 1

دست آمد. ه ب  PR=[(Nc-Nt)/(Nc+Nt)]×100معادله

، Nt، تعداد حشرات روي سطح تيمار نشده و Ncدر اين معادله 

بار  3 هااين آزمايشتعداد حشرات روي سطح تيمار شده است. 

  تكرار شدند.

  بررسي دوام اثر كشندگي اسانس 

 24هاي مقدماتي تاخيري ها ابتدا آزمايشبراي تعيين غلظت

غلظت براي هر  3ها ساعته انجام شد. بر اساس نتايج اين آزمايش

ن شد. مشابه آزمايش اثر تدخيني ظروف با ييك از آفات تعي

غلظت مورد نظر از اسانس تيمار شدند. حشرات كامل پس از 

هاي ساعت از تيمار در شيشه 48و  24، 12، 4، 2، 1گذشت 

گرفتند. درب ظروف قبل از انتقال حشرات كامل آزمايش قرار 

بسته و با پارافيلم غير قابل نفوذ شدند. پس از انتقال حشرات 

كامل نيز دوباره بسته و در تمام طول آزمايش مسدود باقي 

                                                           

1- Talukder & Howse 

و  750، 500هاي مورد استفاده براي شپشه برنج ماندند. غلظت

µl/L air1200 و  585، 325دار و براي شپشه دندانهµl/L 

air5/1154  24بود. تعداد حشرات مرده و زنده پس از گذشت 

ساعت از انتقال آنها به داخل ظروف تيمار شده ثبت شد. اين 

 بار تكرار شدند. 3ها آزمايش

 هاتجزيه و تحليل داده

مير وومير در شاهد، درصد مرگدر صورت وجود مرگ

تصحيح شد.  ) 1971( 3فيني ) و1925(2تيمارها با فرمول ابوت

هاي زيست هاي ثبت شده در آزمايشپروبيت داده تجزيه

انجام شد. مقايسه SPSS 16.0 سنجي با استفاده از نرم افزار 

همين نرم افزار صورت گرفت.  LSD ها با آزمونن دادهميانگي

  رسم شدند. EXCELنمودارها به كمك نرم افزاز 

  

  نتايج و بحث

هاي زيست سنجي در  دادهنتايج حاصل از تجزيه پروبيت 

روي شپشه برنج و شپشه  LC50ميزان ارائه شده است.  1جدول 

  LC90و ميزان  µl/L air31/235و  28/456ترتيب ه دار ب دندانه

برآورد شد. بر اين اساس حشرات  µl/L air33/380و  04/736

تر بودند. نتايج  دار نسبت به شپشه برنج حساسكامل شپشه دندانه

ومير در هر دو گونه با افزايش غلظت ميزان مرگنشان داد 

ومير در افزايش يافت. ارتباط غلظت اسانس با ميزان مرگ

 تحقيقات زيادي گزارش شده است. مايكل راج و شارما

به  20چريش از  نشان دادند با افزايش غلظت اسانس )2006(

µl/L80 سوسك كشيش و شپشه برنج افزايش  وميرمرگ

) نيز نشان داد با 2000( 4كيتا و همكاران يافت. نتايج تحقيقات

به  10از  L.  Ocimum basilicumافزايش غلظت اسانس

اي  ومير حشرات كامل سوسك چهارنقطهميكروليتر مرگ 90

شكري و  درصد افزايش يافت. 4/94به  3/43حبوبات از 

 Carum) سميت تنفسي اسانس 2011( 5همكاران

                                                           

2- Abbott formula 

3- Finney 

4- Keita et al. 

5- Shokri habashi et al. 
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copticum L.  را روي شپشه دندانه دار بررسي كرده و نشان

  باشد.مي µl/L air69/1اسانس ذكر شده برابر با LC50دادند 

و  F. vulgareهاي اسانس LC50) ميزان 2011عبادالهي (

S. hortensis  ساعت  24را روي شپشه برنج پس از گذشت

لي و  بدست آورد. µl/L air96/52و  16/44ترتيب ه ب

اسانس گياهي را روي  16) سميت تنفسي 2001( 1همكاران

 .Lكردند و نشان دادند اسانسحشرات كامل شپشه برنج بررسي 

 Mentha arvensis  باLC50  برابر باµl/L air5/45 

   بيشترين سميت را دارد.

 Cuminumاسانس  LC50) ميزان 2011( 2كائوبي

cyminum L. وL.  Piper nigrum  را روي شپشه برنج

نتايج  اين بررسي براورد كرد.  µl/L air580و  67/0ترتيب ه ب

نشان داد كاربرد اسانس اين گونه براي كنترل دو آفت ذكر شده 

قابل قبولي دارد. هر چند كه  هاي كوچك نتايجدر فضا

ار دار در برابر اسانس بيشتر بود. با مبنا قرحساسيت شپشه دندانه

و   LC50درصد در هر دو سطح  95دادن محدوده اطمينان 

LC90 ،دار شپشه دندانه اي براي كنترلكارايي اسانس سرو نقره

داري بيش از كارايي آن براي كنترل شپشه برنج طور معنيه ب

  بود.

  قابليت دوركنندگي اسانس

غلظت غير كشنده  4در اين آزمايش ميزان دوركنندگي 

دار بررسي شد. شپشه برنج و شپشه دندانه اسانس روي دو آفت

نتايج نشان داد با افزايش غلظت ميزان دوركنندگي نيز افزايش 

يافت. اين نتيجه توسط محققين ديگري نيز گزارش شده است 

). 2011( 3، ميشرا و تريپاتي)1385(نگهبان و محرمي پور 

غلظت غير كشنده اسانس سرو  4ميانگين درصد دوركنندگي 

درصد  16/94و  5/72دار بترتيب شه برنج و شپشه دندانهروي شپ

دار داشتند. مقايسه براورد شد كه با يكديگر اختالف معني

ها در دو گونه اختالف ميانگين درصد دوركنندگي بين غلظت

                                                           

1- Lee et al. 

2- Caubey  

3- Mishra &Tripathi 

كه µL/cm²41/0جز در  غلظت ه دار كمي نشان داد. بمعني

داري داشت اختالف معني درصد دوركنندگي در دو گونه

داري با هم نداشتند  ها اختالف معنيدوركنندگي ساير غلظت

هاي مورد  ). با افزايش زمان تيمار در تمامي غلظت2(جدول

برنج دوركنندگي نيز افزايش يافت. درمورد  استفاده براي شپشه

با  µL/cm²66/1و  83/0دار فقط در دو غلظت شپشه دندانه

يافت. نتايج مقايسه ميانگين گذشت زمان دوركنندگي افزايش 

 ) ارايه شده است.1ها در شكل (درصد دوركنندگي بين غلظت

هاي منظور بررسي اثرات دوركنندگي اسانس تحقيقات زيادي به

گياهي روي آفات مختلف انباري انجام شده است. تاپوندجو و 

چهار غلظت  ) ميانگين درصد دوركنندگي2005همكاران (

 .Cاسانس سرو  µL/cm²4/0و  2/0، 1/0، 05/0

sempervirens روي  راS. zeamais  وT. confusum 

درصد به دست آوردند. در تحقيق انجام شده  90و  98بترتيب 

) ميانگين درصد دوركنندگي 2011توسط ميشرا و تريپاتي (

  .Aegle marmelos (L.)،Lهاي درصد اسانس 2/0 غلظت

Schyzygium aromaticum (L.) ،Corriandrum 

sativum  وCitrus reticulata Blanco  روي شپشه برنج

درصد براورد شد. براي تمايز بهتر  3/78و  3/83، 90، 85بترتيب 

 4اثر دوركنندگي، در يك تقسيم بندي قراردادي، دوركنندگي به 

درصد  1/0(كمتر از  0 گروه تقسيم شده است: گروه

 40تا  1/20( II )، گروه درصد 20تا  1/0( Iدوركنندگي)، گروه 

 80تا  1/60( IVدرصد)، گروه  60تا  1/40(III درصد)، گروه 

درصد دوركنندگي)  100تا  1/80( Vدرصد)، گروه 

با مبنا قرار دادن اين گروه  .)2008، 4(ويگاليانكو و همكاران

بندي، ميانگين درصد دوركنندگي محاسبه شده براي شپشه برنج 

 قرار گرفت. Vدار در گروه و شپشه دندانه IVدر گروه 

                                                           

4- Viglaianco et al. 
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 .Oدار روي حشرات كامل شپشه دندانه C. arizonicaاي اسانس سرو نقرههاي زيست سنجي نتايج تجزيه پروبيت داده -1جدول

surinamensis  و شپشه برنجS. oryzae  

  

  

  در  ساعات مختلف پس از تيمار C. arizonicaاي سرو نقرههاي مختلف اسانس دوركنندگي غلظت -1شكل 

  درصد را نشان مي دهد) 5دار در سطح (حروف غير مشابه براي هر غلظت اختالف معني

  

  
و   O. surinamensisدار روي شپشه دندانه C. arizonicaاي هاي مختلف اسانس سرو نقرهدرصد دوركنندگي غلظت -2جدول

 S. oryzaeشپشه برنج 

  

ميانگين درصد   هاي مختلف پس از تيمارساعت    

 دوركنندگي 

  ساعت) 3پس از (
1  

  
2  

  
3  

    66/1  83/0  41/0  2/0    66/1  83/0  41/0  2/0    66/1  83/0  41/0  2/0  غلظت

شپشه 

  برنج
0  0  0  66/26  

  
40  33/53  33/53  60  

  
80  66/96  100  100  16/91  

a* 

شپشه 

  داردندانه
60  60  60  60  

  
60  60  33/63  33/63  

  
67/66  67/66  33/73  33/83  5/72  

b 

   دهند% را نشان مي5دار در سطح حروف غير مشابه اختالف معني *

p-value ᵪ
2 

شيب 

 خط

LC90 (µl/L air)  
(confidence limits) 

LC50 (µl/L air)  
(confidence limits) 

تعداد 

  حشرات
 حشره

2/0  75/3  14/6  
3/380  

)4/457-1/336(  

3/235  

( 256-5/217 ) 
دارشپشه دندانه 240  

7/0  27/1  17/6  
04/736  

)9/909-8/658(  

2/456  

)8/490-409(  
 شپشه برنج 240
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  دوام اسانس

 585و  µl/L air325هايدار غلظتدر مورد شپشه دندانه

پس  µl/Lair5/1154 ساعت از تيمار و غلظت 2پس از گذشت 

ومير درصد مرگ 100ساعت از تيمار همچنان  12از گذشت 

ساعت  12بدين معني كه اگر حشرات  .)3ايجاد نمودند (جدول 

تيمار شده وارد فضاي  µl/L air5/1154پس از كاربرد غلظت

درصد آنها از بين خواهد رفت. حتي غلظت  100شوند، همچنان 

همچنان ساعت پس از كاربرد  12پايين اسانس توانست تا 

- دار را كنترل كند. مرگجمعيت قابل توجهي از شپشه دندانه

طور معنيه ساعت به بعد ب 24ومير ناشي از باالترين غلظت از 

با وجودي كه . در غلظت پايين )2(شكل داري كاهش يافت 

ومير مشاهده شد داري در مرگساعت كاهش معني 12پس از 

  .كنترل شدنددرصد حشرات  70با اين حال هنوز حدود 

ساعت  12شپشه برنج باالترين غلظت تا در مورد  

درصد  100همچنان دوام خود را بطور كامل حفظ كرده و 

 24). در همين غلظت 4حشرات را از بين برد (جدول 

ومير بااليي ساعت تاخير در ورود حشرات باز هم مرگ

اشي از اين ومير ندرصد). كاهش مرگ 66/96داشت (

). در 3دار بود (شكل ساعت معني 48غلظت تنها پس از 

-ساعته در ورود حشرات، مرگ 48غلظت متوسط تاخير 

درصدي را باعث شد. پايين ترين غلظت  30ومير باالي 

درصد حشرات را كنترل  66/96يك ساعت پس از تيمار 

ساعت قابليت  48گذشت كرد. در همين غلظت پس از 

مورد دو غلظت متوسط و كنترل تقريباً به صفر نزديك شد. 

 ساعت مشاهده شد. 12دار پس از پايين كاهش معني

  

  
  O. surinamensisروي حشرات كامل  C. arizonicaدوام اسانس  -2شكل 

  دهد)درصد را نشان مي 5دار در سطح (حروف غير مشابه اختالف معني 

 

در نتيجه تاخير در ورود  C. arizonicaاي هاي مختلف اسانس سرو نقرهومير ناشي از غلظتميانگين درصد مرگ -3جدول 

 O.surinamensisحشرات كامل 

  زمان (ساعت)
  ها (ميكروليتر بر ليتر هوا)غلظت

325 585 5/1154  

1 100 100 100 

2 100 100 100 

4 90 66/96  100 

12 70 33/73  100 

24 66/16  60 90 

48 66/16  33/23  33/53  
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   S. oryzaeروي حشرات كامل  C. arizonicaدوام اسانس  -3شكل 

 درصد را نشان مي دهد) 5دار در سطح (حروف غير مشابه اختالف معني

  

  

در نتيجه تاخير در ورود  C. arizonica ايتلف اسانس سرو نقرههاي مخومير ناشي از غلظتميانگين درصد مرگ -4 جدول

  S. oryzaeحشرات كامل 

  زمان (ساعت)
  ها (ميكروليتر بر ليتر هوا)غلظت

500 750 1200 

1 66/96  100 100 

2 90 100 100 

4 90 100 100 

12 60 90 100 

24 66/26  66/76  66/96  

48 66/6  33/33  66/66  

  

هاي باال و تا تاثير اسانس در غلظتنتايج نشان دادكه بيشترين 

چندين ساعت پس از تيمار است. با گذشت زمان و كاهش 

ومير نيز كاهش يافت كه اين غلظت در مورد هر دو گونه مرگ

هاي پايين تر مشهودتر بود. به نظر ميرسد ومير در غلظتمرگ

ميزان دوام اسانس بسته به گونه حشره و غلظت به كار برده شده 

  است.  متفاوت

 پنجكشي ) اثر دوام حشره1388مير كاظمي و همكاران (

اي اسانس گياهي را روي حشرات كامل سوسك چهارنقطه

و شپشه  F. (Callosobruchus maculatusحبوبات (

از طريق ثبت  Tribolium castaneum  (Herbst)آرد

ميكروليتر بر ليتر هوا در طي  1296ومير ناشي از غلظت مرگ

نتايج نشان دادكه اسانس اكليل  متوالي بررسي نمودند.روزهاي 

كوهي و مرزه به ترتيب بيشترين و كمترين دوام را روي آفات 

) 1385در تحقيق مشابهي نگهبان و محرمي پور (ذكر شده داشتند. 

را روي  esser  Artemisai siberiدوام اسانس درمنه 

بررسي  اي حبوبات، شپشه آرد و شپشه برنجسوسك چهارنقطه

ميكروليتر بر ليتر هوا استفاده  926نمودند. اين محققين از غلظت 

نموده و آزمايش را تا زمان صفر شدن درصد مرگ و مير ادامه 

 100دادند. در مورد شپشه برنج پس از گذشت پنج روز همچنان 

اين آفت  روي LT50ميزان  درصد حشرات از بين رفتند و

هاي مورد  نظر گرفتن غلظتروز برآورد شد. با در  59/18

  استفاده دوام اثر كشندگي درمنه بيش از سرو نقره اي است.
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