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 روي کنه تارتن دو گونه گیاهی اسانسگذاري تخم و ضددورکنندگی اثر بررسی 
  Orius albidipennis شکارگر آن سن و  Tetranychus turkestani  ترکستانی

  4فاطمه یاراحمدي و 3پور ، علی رجب* 2، علی اصغر سراج 1نیلوفر فرجی

  

  

 ید چمران اهوازدانشگاه شه ،شناسی کشاورزيدانشجوي کارشناسی ارشد حشره -1

 (seraja@gmail.com): دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز ولونویسنده مس - *2

  دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان گروه گیاهپزشکی، استادیاران -4و  3
  16/09/93تاریخ پذیرش:   29/02/93تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

گیاهـان جـالیزي در   مهـم  آفـات   یکـی از   Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolskiکنـه  
-با توجه به اثـرات نـامطلوب اسـتفاده از آفـت     باشد.هاي جنوبی کشور میاستان خوزستان و سایر استان

محیط زیست انجام  هاي جایگزین کم خطر براي، این تحقیق به منظور معرفی ترکیبهاي شیمیاییکش
 Foeniculum vulgareگیاهان رازیانه  اسانس گذاريتخمو ضد در پژوهش حاضر اثر دورکنندگی شد.

Mill.   ترش لیموو Citrus limon L.  شـکارگر آن  سـن روي ماده بالغ کنه تارتن ترکستانی و  Orius 
albidipennis Reuter از  هـر یـک  ام پـی پـی  2000 غلظت مورد ارزیابی قرار گرفت. براي این منظور

نشان داد کـه هـیچ    گذارينتایج آزمون ضد تخم. کار گرفته شدهاي  مذکور به صورت تماسی به اسانس
وجـود نداشـت. بیشـترین اثـر ضـد       مـذکور هـاي  گذاري اسانس داري در اثرات ضد تخماختالف معنی

ـ      گذاريتخم  ،دتوسط کنه و سن شکارگر مورد مطالعه، در روز اول پـس از شـروع آزمـایش مشـاهده ش
بـه   و شاهد رازیانه ،ترش لیموهاي گذاشته شده توسط کنه در تیمارهاي که میانگین تعداد تخمصورتی به

بـراي   گذاري سـن شـکارگر  و میانگین کمترین تعداد تخم تخم 4±32/0و 5/0 ±48/0،  3/0 ±48/0ترتیب 
ن و کـم شـدن اثـر    بود. بـا گذشـت زمـا   تخم  8±7/0و  3/1±52/0،  1± 52/0به ترتیب  تیمارهاي مذکور

هـا بـا اسـتفاده از    ه کندي افزایش یافت. اثـر دورکننـدگی اسـانس   ها، میزان تخم گذاشته شده باسانس
 لیمـو محاسبه شاخص دورکنندگی مورد مطالعه قرار گرفت. شاخص دورکنندگی نشـان داد کـه اسـانس    

انه دورکنندگی کمتري اسانس رازیرازیانه براي کنه داشت. همچنین  دورکنندگی بیشتري نسبت بهترش 
رسد که اسـانس رازیانـه ترکیـب    بنابراین به نظر می داشت. ترش نسبت به اسانس لیموبراي سن شکارگر 
  باشد.   هابرد در برنامه مدیریت تلفیقی کنه تارتن ترکستانی در گلخانهامن تري براي کار

  
، کنه تـارتن ترکسـتانی   ،  Orius albidipennisسن گذاري، اثر دورکنندگی، اثر ضد تخم:  هاکلید واژه

  ترش لیمواسانس ، رازیانهاسانس 
 

  مقدمه
هاي مقاوم به امروزه تعداد حشرات و کنه

(اسالن و  هاي شیمیایی در حال افزایش است کش آفت

کنند با تولیدکنندگان سعی می ).2004، 1همکاران
، اقدام به کنترل آفات و استفاده از سموم شیمیایی

نمایند، به طوري که در حال حاضر  هار گلخانهد هابیماري
                                                
1  - Aslan et al. 
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، کاربرد ايزاي گلخانهراهکار غالب کنترل عوامل خسارت
هاي شیمیایی است. این شیوه کنترل باعث تهدید کشآفت

 ،اي کنندگان محصوالت گلخانهروزافزون سالمت مصرف
 شود ، میدگردن مصرف می خام که اغلب به صورت

ها، کش ز مشکالت ناشی از آفتبا برو). 2003، 1انگژ(
تمایل به استفاده از این ترکیبات کاهش یافته و کاربرد 

ها به عنوان روش جایگزین، هاي گیاهی نظیر اسانس فرآورده
  ).2010، 2(کاوالکانتی اندبسیار مورد توجه قرار گرفته

اي هستند که عالوه بر گیاهان داراي ترکیبات پیچیده
توانند میریزي دگی تغذیه و تخمخاصیت کشندگی، بازدارن

خواران هاي شیمیایی دورکننده نیز براي گیاهبه عنوان محرك
از جمله آفات مهم ). 2000، 3(ایسمان باشند حبندپا مطر

 Tetranychus turkestani کنه تارتن ترکستانیاي گلخانه

Ugarov & Nikolski از طریق مکیدن  کنه این. است
 گ به صورت مستقیم خسارت زدههاي بر کلروپالست سلول

 مستقیمبه صورت غیر این آفت شود وو باعث ضعف گیاه می
 ).2003ش میزان فتوسنتز گیاه موثر است (ژانگ، در کاه نیز
اغلب به صورت شکارگر عمومی  Oriusجنس  هاي نس

(کوثري و خرازي  مؤثرند براي کنترل اوج جمعیت آفات
 Orius albidipennis Reuterسن شکارگر  ).1385پاکدل، 

(Het.: Anthocoridae)  از عوامل مهم کنترل بیولوژیک
این گونه با توجه به غالب بودن و  هاي تارتن است. کنه

سازگاري بیشتر با شرایط آب و هوایی ایران اهمیت زیادي در 
 تواند داشته باشد میاي کنترل بیولوژیکی آفات گلخانه

توانند هی میهاي گیاکشحشره ).1390پور، رجب(
هاي شیمیایی جهت تولید کشجایگزین مناسبی براي حشره

د نتوانمی از طرفی نیزد. نمواد غذایی در کشورهاي صنعتی باش
نقش بسیار بیشتري در تولید، پس از برداشت محصول و 

 داشتهحقاظت از مواد غذایی در کشورهاي در حال توسعه 
ها خاصیت نسهاي اسااز ویژگی ).2006د (ایسمان، نباش

                                                
1  - Zhang 
2  - Cavalcanti 
3- Isman 

ایسمان، ( باشدریزي میتغذیه و ضد تخم دورکنندگی، ضد
2000.(  

هاي اسانس گذاريو ضد تخم خاصیت دورکنندگی
سی قرار گرفته مختلفی مورد برر پژوهشگرانگیاهی توسط 

تماسی،  سمیت اثرات )2010( 4یانگ و همکاران. است
 ریزي اسانس گیاهان آویشندورکنندگی و ضد تخم

Thymus vulgaris L. نعناع هندي ،Pogostemon cablin 

Blanco   و لیموCorymbia citriodora Hook  را روي
Bemisia tabaci Gennadius biotype B .گزارش دادند 

اسانس دو که  ندنشان داد )1390(و همکاران  مقدمحریري
 Eucalyptus kingsmillii (Mauden) گونه اوکالیپتوس

Maiden & Blakely    وEucalyptus salmonophloia 

F.Muell ايدولکهتارتن  اده بالغ کنهروي مTetranychus 

urticae Koch  داري با کنندگی اختالف معنیدور از نظر
  یکدیگر ندارند.

 هاگذاري اسانسگی و ضد تخماگرچه ماهیت دورکنند
خسارت کاهش تواند موجب کاهش جمعیت و در نتیجه می

توانـد در اسـتقرار و فعالیـت    د ولی میشو آفاتوارده توسط 
بـودن   نماید. سازگارایجاد جدي  تاختالال نیز دشمن طبیعی

ها روي و عدم تداخل آنهاي مختلف کنترل آفات استراتژي
). 2002، 5(پـدیگو  باشـد  مـی  IPMاز اصـول   یکـی  یکدیگر،

- هدف از این تحقیق بررسی اثرات دورکنندگی و ضد تخـم 

روي کنـه تـارتن    ترش لیموازیانه و گذاري اسانس گیاهان ر
ها روي ترکستانی و ارزیابی اثرات تداخلی کاربرد این اسانس

  باشد. می albidipennis .O راستقرا
  

  هامواد و روش
 T. turkestani تارتنکنه پرورش 

هاي روي برگ زآوري کلونی اولیه این آفت اجمع  
د. پس از هاي اهواز انجام شگلخانهاز  آلوده به کنه خیار

هاي پرورش این آفت روي گلدان گونه یدئشناسایی و تا
با دماي  مومحیط انسکتاری در رقم نگین ايخیار گلخانه

                                                
4  - Yang et al. 
5- Pedigo 
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درصد و  60± 5 نسبی ، رطوبتسیوسدرجه سل 1±25
 ساعت تاریکی 8ساعت روشنایی و  16دوره نوري 

تا  2هاي خیار در مرحله بوتهسازي آلوده .فتصورت گر
داري آنها پس از تشکیل کلنی و نگه شد.برگی انجام  3

ماده بالغ جهت انجام  هاي، از کنهبراي چند نسل
  ها استفاده شد. آزمایش

  O. albidipennisشکارگر  پرورش سن
روي از   O. albidipennisهاي بالغ آوري سنجمع  
. پس از شدهاي آفتابگردان و ذرت شهر اهواز انجام  گل

 تک کشتی نمودني شده و آورهاي جمع شناسایی سن
به عنوان کلنی اولیه براي  هاي تایید گونه شدهاز سن آنها

استفاده  )1390پور ( تکل رجبوبر اساس پر پرورش انبوه
و  5/7به قطر  اياستوانه گالس از ظروف پلکسی شد.

شد. درون هر استفاده  متر براي پرورش سانتی 18ارتفاع 
 Ephestia kuehniella پره آردظرف مقداري تخم شب

Zeller سانچز و ( داده شد قرار طعمهعنوان هو دانه گرده ب
از  .)2008، 2و دي کلرك بونته ؛ 1996 ،1همکاران

ریزي و همچنین  عنوان بستر تخمه غالف لوبیا سبز ب
 وو بوسک( ندجهت حفظ رطوبت ظروف استفاده شد

   ).2007، 3همکاران
  تهیه اسانس هاي گیاهی

ــان اســانس اســتاند   ــه و ارد گیاه ــرش لیمــورازیان از  ت
  شرکت باریج اسانس تهیه گردید.

  

روي کنـه   هـا اسانس گذارياثر ضدتخمبررسی 
  T. turkestaniتارتن 

هـاي ارائــه شــده توســط  هــا از روشآزمــایشدر ایـن  
) 2010) و یانــگ و همکــاران ( 2007(  4کوشـیر و ســدي 

ــر دورکننـــدگی و ضـــدتخم  ــذاري بـــراي بررســـی اثـ گـ
هـاي مـورد مطالعـه اسـتفاده      هاي گیاهی روي گونه اسانس

هـاي زیسـت سـنجی اولیـه     با توجه به نتـایج آزمـایش  شد. 

                                                
1- Sanchez et al. 
2- Bonte & Declercq 
3- Bosco et al. 
4- Koschier & sedy 

 2000غلظـت  اسانس گیاهان مـذکور روي همـین آفـت،    
با توجه به ماهیـت   انتخاب شد.هاي گیاهی  ام اسانسپیپی

ــ ه منظــور تهیــه محلــول یکنواخــت از  روغنــی اســانس و ب
تنسـوفیکس  5 از ماده افزودنـی درصد  18/0، میزان اسانس

ــد    6آي اس ــافه گردیـ ــانس اضـ ــه آب و اسـ ــن  .بـ در ایـ
برگی انتخاب  5یا  4ها، ابتدا بوته خیار در مرحله   آزمایش

ثانیـه   5بـه مـدت   هـاي آن در غلظـت مـذکور    شد و برگ
قـرار  غوطه ور شد و  به مدت یک ساعت در فضاي اتـاق  

هـا  د بـرگ براي تیمار شاه داده شد تا کامال خشک شوند.
ــراي و تنســیوفیکس تیمــار شــدند.  توســط مخلــوط آب  ب

عـدد کنـه    10تعـداد   بدست آوردن کنه ماده بالغ دوروزه،
متـر روي   ماده بالغ توسط قفس برگی به قطـر یـک سـانتی   

ســاعت از روي  24هـا پــس از   بـرگ قــرار داده شـد. کنــه  
ه رشـدي  حلـ ایـن مر  برگ حذف شدند و دسته همسـان از 

  .ل شدروز حاص 12 پس از
به ازاي هـر قفـس برگـی دو     ها،جهت انجام آزمایش

ساعت بـا اسـتفاده    24ها براي قرار داده شد. مادهبالغ ماده 
هــاي برگــی در ســطح زیــرین دو بــرگ بــاالیی  از قفــس

هاي تیمار شده و شاهد گذاشته شد. بعد از این مدت  بوته
هـا بـر روي   روز متوالی ایـن مـاده   5ساعت و براي  24هر 

هـاي گذاشـته   اي جدید قرار داده شد و تعداد تخمه برگ
در طـول ایـن دوره ثبـت گردیـد.      هـا، در زیر بـرگ  شده

ــر تکــرار    ــه ازاي ه ــود.  10تعــداد قفــس برگــی ب عــدد ب
تکـرار   8هـا در قالـب طـرح کـامال تصـادفی در      آزمایش

  انجام شد.
هاي قرار داده شـده در تیمارهـاي مختلـف     تعداد تخم

 و بـا آزمـون   9.2نسـخه   SASفزار آزمایشی با کمک نرم ا
ANOVA  ــا  شــدند واریــانستجزیــه و مقایســه میــانگین ب

  انجام شد.  LSD استفاده از آزمون
ها بـر روي کنـه   بررسی اثر دورکنندگی اسانس

   T. turkestaniتارتن ترکستانی 

                                                
5- Adjuvant 
6- Tensiofix 
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ارائـه   هاي انتخـابی آزمایش در این آزمایش از روش  
) اســتفاده 2006( 1و همکـاران  شـده توسـط میراســماعیلی  

متـر از بـرگ   سـانتی  3شد. قطعات دیسک برگی بـه قطـر   
توسط غلظت  ي برگیهاخیار جدا شد. سپس این دیسک

بـا   تـرش  لیمـو هر دو اسـانس رازیانـه و   از  ام پیپی 2000
تیمـار و از مخلـوط آب و تنسـیوفیکس     وريروش غوطه

هـا در  هم به عنوان تیمار شاهد استفاده شـد. ایـن دیسـک   
داده شد تـا خشـک    اتاق به مدت یک ساعت قرار فضاي

تیمـار شـده بـا اسـانس و دیگـري      یکـی  شوند. دو قطعـه ( 
هاي برگـی مـذکور در دو طـرف یـک     ) از دیسکشاهد

سانتی متـر   6به فاصله  اي کاغذ صافی مرطوب قطعه دایره
 متـر سـانتی  1و ارتفـاع   11به قطـر   دیش درون پتري از هم

ي از بـین بـردن اثـر تـدخینی     چنـین بـرا  هـم قرار داده شد. 
 3اي بـه قطـر   دایـره  هـا  دیش ها روي درپوش پتري اسانس
عدد کنـه بـالغ مـاده     30تعداد  توري تعبیه شد.با  مترسانتی

ــین ایــن دو دیســک برگــی رهــا گردیــد. در   در فضــاي ب
ساعت بعد از رهاسازي  48و  24، 12، 6، 1فواصل زمانی 
ــه  ــداد کنـ ــی در ز   تعـ ــک برگـ ــر دیسـ ــا روي هـ ــر هـ یـ

  استریومیکروسکوپ شمارش و ثبت گردید. 
هـاي گیـاهی بـه روش    اسـانس  2شاخص دورکنندگی

  )1) محاسبه شد (معادله 1970(  3و گودن کوگان
RI=Ʃ 2G/ (G+P)                                 :1معادله  

G هاي تیمار شدههاي موجود بر روي برگ: تعداد کنه  

P هاي شاهدبرگ هاي موجود بر روي: تعداد کنه  

  .تعیین گردید SD(4(میانگین و انحراف معیار RIبراي هر
ــر از   ــانگین کمت ــود ، اســانس داراي  SD-1اگــر می ب
  خاصیت دورکنندگی است.
ــتر از   ــانگین بیش ــر می ــانس داراي   SD+1اگ ــود، اس ب

  باشد.یکنندگی م خاصیت جلب

                                                
1- Miresmaili et al. 
2- Repellent Index(RI) 
3  - Kogan & Goeden 
4  - Standard Deviation 

ــین   ــانگین ب ــر می ــانس   SD+1و  SD-1اگ ــود ، اس ب
  اثر بود.بی گیاهی بکار برده شده

هـا بـر روي   گذاري اسـانس بررسی اثر ضد تخم
 O. albidipennisسن شکارگر 

ریـزي  تخـم اي تازه لوبیا سبز بـه عنـوان بسـتر    هغالف
هاي یاد شده براي اسانس امپیپی 2000 ها در محلولسن

ثانیه قرار داده شده و همانند آزمایش انجام شـده   5مدت 
ــارتن ترکســتان  ــه ت ــه  یروي کن ــدت یــک ســاعت در  ب م

 هـا . بـراي تیمـار شـاهد غـالف    ندخشـک شـد   معرض هوا
تعـداد دو  توسط مخلوط آب و تنسیوفیکس تیمار شـدند.  

یکی تیمار شده با اسـانس و دیگـري بـه     عدد غالف لوبیا
ــاهد   ــوان شــ ــروف عنــ ــرف ظــ  اياســــتوانه در دو طــ

مـاده  سـن   عـدد  5گـالس قـرار داده شـد و تعـداد      پلکسی
متر از دو روز عمر داشتند، درون گیري کرده که ک جفت

بـر   هاي قرار داده شدهتعداد تخم هر ظرف رهاسازي شد.
هـا  ها هـر روز شـمارش شـد و جفـت غـالف     روي غالف
 روز تکـرار شـد.   5این کـار بـه مـدت     شدند. تعویض می

تعـداد   تکـرار انجـام شـد.    8در براي هر اسـانس  آزمایش 
آزمایشی با  هاي قرار داده شده در تیمارهاي مختلف تخم

 ANOVAو بـا آزمـون    9.2نسـخه   SASکمک نرم افزار 
تجزیـه واریــانس شــدند و مقایســه میــانگین بــا اســتفاده از  

  انجام شد. LSD آزمون
هـا بـر روي سـن    بررسی اثر دورکنندگی اسانس

  O. albidipennisشکارگر 
شد. جهت انجام این آزمایش دو غالف لوبیا انتخاب   

ــالف  ــک غ ــانس و دی  ی ــا اس ــوط آب و   ب ــا مخل ــري ب گ
تنسیوفیکس طبـق روش ذکـر شـده در مـورد کنـه تـارتن       

ها در دو طرف ظـروف  غالف نترکستانی تیمار شدند. ای
 عـدد مـاده بـالغ    50پلکسی گالس قرار داده شد و تعـداد  

دوروزه در فضاي بین ایـن دو غـالف رهاسـازي گردیـد.     
ــانی   ــل زم ــس از   48و  24، 12 ، 6 ،1در فواص ــاعت پ س

 هـاي مشـاهده شـده روي هـر غـالف     ي تعداد سنرهاساز
هاي شاخص دورکنندگی اسانسگردید.  شمارش و ثبت
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گیاهی مشابه روش بکـار رفتـه در آزمـایش قبـل محاسـبه      
  تکرار انجام شد. 8این آزمایش در  گردید.

  
  نتایج

هـا بـر روي   گذاري اسـانس بررسی اثر ضدتخم
    T. turkestaniکنه تارتن 

ه تا روز پنجم تیمار شاهد با دو ک دادنشان  1شکل   
داري داشت. نتایج نشان داد اسانس مذکور اختالف معنی

 T. turkestani گذاري کنه که تا روز سوم بین میزان تخم
 ترشهاي تیمار شده با اسانس رازیانه و لیمو روي برگ

به  ترش داشت و اسانس لیمو وجود دارياختالف معنی
گذاري اعث کاهش تخمدار بیشتر از رازیانه بطور معنی
  کنه شد. 

همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین میزان تخم 
گذاري نشان داد که گذاشته شده در آزمون ضد تخم

کمترین میزان تخم گذاشته شده در دو اسانس مورد 
 ± 04/0با میانگین  ترش آزمایش مربوط به اسانس لیمو

ان تخم تخم در روز اول آزمایش بود و بیشترین میز 3/0
مربوط به اسانس تخم  7/2±82/0گذاشته شده با میانگین 

  بود.  روز پس از تیمار 5 ،رازیانه
ها بر روي بررسی اثر دورکنندگی اسانس

  T. turkestaniکنه تارتن ترکستانی 
نتایج حاصل از فرمول شاخص دورکنندگی 

هاي ماده بالغ به ) و نوع واکنش کنهRI(محاسبه 
هاي زمانی مختلف در  ر دورههاي مختلف د اسانس
  نشان داده شده است. 1جدول 
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   هاي گیاهیهاي تیمار شده با اسانسروي برگ T. turkestaniهاي گذاشته شده توسط کنه میانگین تعداد تخم - 1شکل   
  داري ندارند. از نظر آماري اختالف معنی 05/0حروف مشابه در سطح *
  

 T. turkestaniروي کنه  ترش هاي رازیانه و لیمواثرات دورکنندگی اسانس  - 1جدول 

  
  زمان (ساعت)

    ترش لیمو      رازیانه
RI  نوع واکنش   RI  نوع واکنش  

1  
6  

12  
24  
48  

361/0  
426/0  
46/0  
63/0  
006/1  

  دورکننده
  دورکننده
  دورکننده
  دورکننده
  بدون تاثیر

209/0  
407/0  
512/0  
802/0  
81/0  

  دورکننده
  دورکننده
  دورکننده

  دورکننده  
  دورکننده
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b b 
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از پـس  ساعت  48 ترش لیمو، اسانس براساس این نتایج 
در  ولیز خود ماهیت دورکنندگی نشان داد. شروع آزمایش ا

سـاعت از شـروع    48اسانس رازیانه پـس از گذشـت    تیمار با
اثر یآزمایش شاخص دورکنندگی از دورکنندگی به سمت ب

  تغییر یافت.
ها بر روي سـن  گذاري اسانسبررسی اثر ضد تخم

  O. albidipennisشکارگر 
نشان داد کـه میـانگین کمتـرین     نتایج آزمون غیر انتخابی  

 O. albidipennis میــزان تخــم گذاشــته شــده توســط ســن 
و اسـانس مـورد   مربوط بـه روز اول و بـراي هـر د    04/0±3/0

تخم گذاشته شـده توسـط ایـن    بیشترین آزمایش یکسان بود. 
 سن نیز مربوط به روز پنجم پس از شروع آزمایش با میانگین

تخم در تیمار با اسانس رازیانه بود. نکته مهم ایـن   48/0±4/6
ها میزان تخم با گذشت زمان و کم شدن اثر اسانسکه است 

  ).2افزایش یافت (شکل گذاشته شده به کندي
ـ  بررسی اثر دورکنندگی اسـانس  ر روي سـن  هـا ب

  O. albidipennisشکارگر 
هـاي بـالغ   و نوع واکنش ماده RIنتایج حاصل از محاسبه 

هـاي مختلـف در   به اسـانس   O. albidipennisسن شکارگر
نشـان داده شـده اسـت.     2هاي زمانی مختلف در جدول دوره

و رازیانه به ترتیب پس از ترش نتایج نشان داد که اسانس لیمو 
  اثر شدند.پس از تیمار، بیساعت  48و  24گذشت 
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  هاي گیاهیهاي تیمار شده با اسانسروي غالف O. albidipennis هاي گذاشته شده توسط سنمیانگین تعداد تخم - 2شکل
  از نظر آماري اختالف معنی داري ندارند. 05/0حروف مشابه در سطح *

  
  O. albidipennisروي سن ترش  لیموهاي رازیانه و ت دورکنندگی اسانساثرا - 2جدول 

 
  

  زمان (ساعت)
    ترش لیمو      رازیانه

RI نوع واکنش   RI  نوع واکنش  
1  
6  

12  
24  
48  

737/0  
805/0  
067/1  
012/1  
079/1  

  دورکننده
  دورکننده
  بدون تاثیر
  بدون تاثیر
  بدون تاثیر

481/0    
511/0  
557/0  
756/0  
059/1  

  رکنندهدو
  دورکننده
  دورکننده
  دورکننده
  بدون تاثیر
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  بحث
هاي بررسـی  نتایج حاصل از آزمایش در این پژوهش

گذاري اسانس دو گونه گیاهی رازیانـه و  اثرات ضد تخم
 .O روي کنــه تــارتن ترکســتانی و ســن    تــرش  لیمــو

albidipennis د که اسانس دو گیاه داراي اثـرات  نشان دا
مـورد   ریـزي هـر دو گونـه   بـر تخـم   ی متفـاوتی بازدارندگ
طوري کـه میـزان تخـم قـرار داده شـده      به بودند.آزمایش 

بـه   تـرش  لیمو ا اسانستوسط کنه روي برگ تیمار شده ب
از میزان تخم گذاشته شده روي برگ تیمـار  مراتب کمتر 

توانـد   می). این تفاوت 1(شکل  بود رازیانه شده با اسانس
 لیموزیانه نسبت به اسانس ابه علت فراریت بیشتر اسانس ر

درت سمیت تنفسـی  بر ق افزایش فراریتزیرا  باشد؛ترش 
). همچنین با گذشت زمان 2001، 1اینان( افزایدمیاسانس 

هاي گیاهی میزان تخم گذاشـته شـده    و کاهش اثر اسانس
به کنـدي افـزایش یافـت. بـا توجـه بـه        گونه توسط هر دو

ه تارتن ترکسـتانی  ریزي کندست آمده میزان تخمنتایج به
بـه نسـبت   O.  albidipennis   در مقایسه با سن شـکارگر 

تـرش   لیمـو بیشتري در تیمار بـا هـر دو اسـانس رازیانـه و     
. ممکن است این نتایج بـه علـت تفـاوت    بودکاهش یافته 

ــوژیکی    ــوژیکی و مرفول ــاختار فیزیول ــن  در س ــه و س کن
  .باشد شکارگر

ــرات     ــورد اثـ ــادي در مـ ــات زیـ ــون تحقیقـ ــا کنـ  تـ
لیــه آفــات مختلــف هــاي گیــاهی عدورکننــدگی اســانس
تـوان بـه خاصـیت    از آن جملـه مـی   صورت گرفته اسـت. 

(کیم و  Aedes aegypti دورکنندگی اسانس رازیانه علیه
هاي کنـه   )، اسانس اکالیپتوس علیه پوره2004، 2همکاران

Ixodes ricinus L.  ــاران ــون و همک ) و 2006، 3(جینس
، 4بــاري (گوسـمائو و همکــاران تعـداد زیــادي از آفـات ان  

) اشاره نمـود کـه همگـی    2006، 5لیو و همکاران ؛ 2013

                                                
1- Enan 
2- Kim et al. 
3  - Jaenson et al. 
4  - Gusmao et al. 
5- Liu et al. 

هــاي گیــاهی در کنتــرل و بیــانگر پتانســیل بــاالي اســانس
  باشند. کاهش خسارت آفات محصوالت کشاورزي می

) هـم  2012( نتایج تحقیقـات معتضـدیان و همکـاران   
 هاي نعناع، مریم گلیبیانگر خاصیت دورکنندگی اسانس

مـی باشـد.    T. urticae ايو مورد علیه کنه تـارتن دولکـه  
ــاران     ــري و همک ــراف معی ــات ص ــایج تحقیق ــین نت همچن

هاي گیاهی خانواده ) روي اثر دورکنندگی اسانس1392(
،  .Rosmarinus officinalis L نعناییـان شـامل رزمـاري   

 Mentha و نعنـاع فلفلـی   .Satureja hortensis Lمـرزه  

piperita L.  کنـه تـارتن  روي T. urticae   نشـان دهنــده
هاي بالغ دورکنندگی باالي اسانس نعناع فلفلی روي ماده

هاي دورکننـدگی  نتایج بدست آمده از آزمایشکنه بود. 
 دهــد کــه بــا گذشــت زمــان اثــر دورکننــدگی  نشــان مــی

هاي ماده بالغ به مـرور زمـان   کنه هاي گیاهی روينساسا
(جینسـون و  ققـین  شـود، کـه بـا نتـایج برخـی مح     کم مـی 

حریـري   ؛ 2008، 6؛ میسنی و همکـاران  2006همکاران، 
در زمینــه بررســی اثــرات دورکننــدگی    ) 1390مقــدم، 

رسـد کـم   به نظر می .هاي گیاهی نیز مطابقت داردانساس
هاي گیاهی به دلیـل خاصـیت فراریـت و    شدن اثر اسانس

ــا توجــه بــه نتــایج ایــن   دوام کــم آنهــا در محــیط باشــد. ب
و تا حـدودي اسـانس رازیانـه    ترش  لیمواسانس  پژوهش،

ــاده بـــالغبـــراي کنـــه ماهیـــت  T. turkestani هـــاي مـ
) 2005( 7دورکننـــدگی دارنـــد. جونـــگ و همکـــاران   

را  لیمـو دورکنندگی اسانس سه گیاه زیـره سـیاه، زوفـا و    
 .نـد بررسـی کرد  T. urticae ايروي کنـه تـارتن دولکـه   

 1000 و 100 غلظتساعت از تیمار با  24پس از گذشت 
میـزان دورکننـدگی کنـه بـه     ، تـرش  اسانس لیمـو  ام پی پی

  . بوددرصد  7/87و   1/83ترتیب 
 .O ر روي ســـنهمچنـــین نتـــایج پـــژوهش حاضـــ

albidipennis     ــیت ــه خاص ــانس رازیان ــه اس ــان داد ک نش
 تـرش  لیمـو تري نسبت به اسانس دورکنندگی بسیار پایین

به دلیل  براي سن شکارگر دارد که علت آن ممکن است

                                                
6- Misni et al. 
7- Jeong et al. 
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تـرش   لیمو) و Apiaceaeتفاوت در گونه گیاهی رازیانه (
)Rutaceaeهـا و   اسـانس  .) که از دو خانواده هستند، باشد

-هاي گیاهی داراي مزایایی از قبیل خواص حشره عصاره

کشی مطلوب، پایداري کم در محـیط زیسـت، خطـرات    
تـر  کم براي انسان و سایر پستانداران و امکان ثبـت آسـان  

 دیگـر داراي  باشـند. از طـرف  مـی  کشعنوان آفتا بهآنه
معایبی چون کیفیت و کمیت مواد مؤثره، استانداردسازي 

-ترکیب نهایی و استفاده از دزهاي باالتر نسـبت بـه آفـت   

). لـذا بـا وجـود    2006(ایسمان،  هستندهاي شیمیایی کش
هـاي بیشـتر بـراي کـاربردي     پـژوهش  ،و معایـب  این مزایا

هـاي مـدیریت   قـات و اسـتفاده در برنامـه   کردن ایـن تحقی 
  رسد. نظر می تلفیقی آفات الزم به

  
  گیري نتیجه

آفـت و دشـمن طبیعـی     ايگلخانه هايمحیطاکثر در   
 نشـان داد کـه   مطالعـه اخیـر  زمان وجـود دارنـد.   طور همبه

هاي مورد آزمایش روي کنه تارتن ترکسـتانی اثـر   اسانس
از سـوي   ی دارنـد. گذاري مطلـوب  دورکنندگی و ضد تخم

 O. albidipennis شکارگر سنروي  این ترکیبات دیگر
گـذاري پـایینی دارنـد. بـه      اثرات دورکنندگی و ضد تخم

هاي گیاهی از جمله کـم خطـر بـودن    دلیل مزایاي اسانس
ــه  ــن  نظــر مــیبــراي انســان و ســایر پســتانداران، ب رســد ای

ــوان جــایگزین آفــت  ترکیبــات ــد بــه عن هــاي کــشبتوانن
، در قالـب مـدیریت تلفیقـی    بـا کـارایی مناسـب    ییشـیمیا 

تحقیقـات بیشـتري    آفات مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. امـا    
  ها الزم است. براي کاربردي کردن این ترکیب

  

  گزاريسپاس
بدین وسیله از گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزي 
دانشگاه شهید چمران اهواز به خـاطر همکـاري در انجـام    

داروسـازي بـاریج اسـانس جهـت     این پژوهش و شرکت 
  شود.گزاري میهاي گیاهی سپاس تهیه اسانس
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