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 چکیده

.  باشدمیدر ایران و جهان    با دامنه میزبانی وسیعآفات    ن یترمهماز    یکی  ،Sitotroga cerealella   (Oliver)غالت،  دیب

  و   Thymus daenensis Celak  دنایی،آویشن   ،.Mentha longifolia L  پونه،  گیاهی  هایاسانس  ثیرأ تدر این مطالعه  

مختلفتیرهاز    ،Artemisia aucheri Boiss  کوهی،درمنه مقا  های  ارگانوحشره  با  سهیدر  کلرووس دیفسفره  کش 

(®DDVP)   اکسید دیسموتازسوپر  اکسیدانیآنتیهای  آنزیمفعالیت  روی    ، ساعت  24پس از    مثبت   شاهد عنوان    به  (SOD  ،)

  ی دما ها در  آزمایشبررسی گردید.  پره بید غالت  سن چهارم شب   های الرو   پراکسیداسیون لیپید میزان  و    (CAT)  کاتاالز 

و    70± 5  ینسب  رطوبت  ، سلسیوس  درجه  1±25 و    12دوره نوری  درصد  تاریکی    12ساعت روشنایی    ط یادر شرساعت 

برای اسانس پونه، آویشن دنایی و درمنه   50LCمیزان  د.تکرار انجام ش سه   و  در قالب طرح کامال تصادفی و  ی شگاهیآزما

  غلظت با افزایش میرو مرگدرصد الترین اهمچنین ب ،شد ثبت لیتر بر لیتر هوامیکرو  47/6و  68/0 ،0/ 04کوهی به ترتیب 

درصد تعیین    33/77و   67/80،  84به ترتیب لیتر بر لیتر هوا(  میکرو  9و    3،  09/0)  کوهی درمنهدنایی و  آویشناسانس پونه،  

میزان  و    CAT  ،SODدار  معنیافزایش فعالیت  که  طوریبهبا افزایش غلظت اسانس فعالیت آنزیمی افزایش یافت.    شد.

لیپید  ه  ب ( MDA)  آلدهید دیمالون   پراکسیداسیون  شاخص  با  عنوان  شده  تیمار  الروهای  پونه،    هایاسانس در 

  با اثر بر کوهی  درمنهدنایی و  آویشنپونه،    های مختلف اسانس   رسدبه نظر میمشاهده شد.  کوهی  درمنهدنایی و  آویشن

مانی  زندهو    های فیزیولوژیکیاختالل در فرآینداز طریق  الرو سن چهارم بید غالت    اکسیدانآنتی  آنزیمی  هایفعالیت

   های مدیریت تلفیقی آفت موثر واقع شوند.در کنترل این آفت در برنامه  بتواند
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 مقدمه 

کشور  نهایی  هدف  تولید  امروزه  افزایش  جهان  های 

به    و سالم   ارگانیک محصوالت کشاورزی   برای جمعیت رو 

می    با   (. Mirzashahi & Salempour, 2010) باشد  رشد 

از  استفاده  کشاورزی  محصوالت  تولید  افزایش 

یافته که منجر به  افزایش بیش از گذشته  های سنتزی  کش حشره 

زیان  انسان اثرات  سالمت  روی  زیست   باری  محیط  و    و 

حشرات   مقاومت  می گسترش  انباری    شوند محصوالت 

 (Bhumi et al., 2017 .) های جایگزین  در میان روش اخیرا

گیاهی  جهت کاهش مصرف سموم شیمیایی، استفاده از سموم  

گیاه  رابطه  گرفت   - براساس  قرار  توجه  مورد  به    حشره 

گیاهی که  طوری  موثره  بیوشیمیایی    ترکیبات  فرآیندهای  در 

ب  گیاه  اکولوژیکی  روابط  در  ولی  نداشته  مهمی  نقش  ه  گیاه 

برهمکنش  و  خصوص  و  های گیاه  داشته  نقش حیاتی  حشره 

 Dey)   شود مقابل حشره می   گاهی باعث بروز مقاومت گیاه در 

& Gupta, 2016  آروماتیک ترکیبات  داشتن  با  گیاهان   .)

حشره  شیمیایی  ترکیبات  از  غنی  منابع  هستند  دارای  کش 

 (Kim et al., 2008  خواص با  گیاهان  سنتی  طور  به   .)

سرتاسر جهان استفاده  در   در طول سالیان گذشته کشی  حشره 

 ( است  اسانس Belmain et al., 2001شده  گیاهی (.  های 

مشتق  ترکیبات  هستند  مهمترین  آروماتیک  گیاهان  از  شده 

 (Regnault-Roger et al., 2012 ) .    در همچنین گیاهان 

ها سال دوران تکامل خود به ترکیبات گوناگونی  طول میلیون 

شده  که مجهز  آنها    اند  سالحی  آفات همچون  برابر  در  را 

می محافظت  نام گوناگون  به  ترکیبات  این  که    کند 

ای در دفاع های ثانویه معروف هستند که نقش عمده متابولیت 

 (. Enan, 2001) خوار دارند  گیاهان در مقابل حشرات گیاه 

مونوترپنوئ   ثانویه   های متابولیت  و  ن ی در ی انوه ی س   دها، ی شامل  ها 

 لی ات ی د   د، ی سولف ی د   ل ی مت ی )د   ی گوگرد   بات ی ها، ترک انات ی س 

  د، ی سولف ی د   ل ی آل   د، ی سولف   ی د   ل یپروپ - n- ی د   د، ی سولف ی تر 

 
 

آلکالوئ نات ی وسولف ی ت   ل ی آل   د، ی ولف س ی تر   ل ی آل ی د  و    ها د ی ها(، 

دارای    نولن ی استات، ترپ   ل ی مشتقات بنزن، بورن   الت، ی س ی سال   ل ی مت 

 (. Stejskal et al., 2021)  باشند می   آفات برای  سمیت باالیی  

بیولوژیکی  اسانس خواص  داشتن  دلیل  به  گیاهی  های 

بیوشیمی، فیزیولوژی و رفتار حشرات  توانند روی  میمختلف  

باشند بدن    ،بنابراین(.  Dey & Gupta, 2016)  موثر 

قبل   ؛گیردمیکش قرار  که در معرض حشره حشرات زمانی

ای  هفراسنجه داری در  از بروز عالم مسمومیت، تغییرات معنی

می ایجاد  آن  )شیمیایی    (. Kiran et al., 2017شود 

های گیاهی عالوه بر سمیت باال برای حشرات، نقش  اسانس

 Niها دارند )ها و پروتئین کلیدی در غیرفعال کردن آنزیم

et al., 2021  .)  برابر در  موجودات  سایر  همانند  حشرات 

های فعال  ایمن نیستند، گونه  ROS)1(  اکسیژن  فعال  هایگونه 

متابولیسم سمی  محصول  که  اکسیژن  بوده  هوازی  های 

اسید می و  پروتئین  لیپید،  به  آسیب  تواند  نوکلئوتیک  های 

فرایند  همه  برای  واقعی  تهدید  یک  که  سلولی  برساند  های 

(. استرس اکسیداتیو در اثر  Lohar et al., 2007باشند )می

میزان   بین  تعادل  )اکسیدان عدم  و  آزاد   ی هالیکارادها   )

پراکسیدان آنتی موجب  که  بوده  لیپید،  ها  اکسیداسیون 

  و نشو شود که روی  اکسیداسیون پروتئین و مرگ سلول می

بقا موثر  ءنما،  بالغ  حشره  عمر  طول  و  باروری  زادآوری،   ،

( دارای  Chintalchere et al., 2021است  حشرات   .)

آنتیآنزیم سوپرهای  جمله  از  مهمی  اکسید  اکسیدانی 

در  CATکاتاالز)  و   ( SOD)  دیسموتاز مهمی  نقش  که   )

دارند   ROSزدایی  سم سموم  توسط  شده  آنزیم و    تولید 

SOD    اکسید ) سوپررادیکال-
2 2Oاکسید هیدروژن  ( را به پر

(2O2H( معمولی  اکسیژن  و   )2Oمی کاتالیز  کند  ( 

(Chaudhari et al., 2021  آنزیم .)CAT    پراکسیدها را به

کنند  آب و اکسیژن مولکولی برای حفاظت سلول تبدیل می

(Wang et al., 2001( پراکسیداسیون لیپید .)LPOیکی )

1. Reactive Oxygen Species  
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باشد که  های مهم در تعیین خسارت اکسیداتیو میاز واکنش  

اندازه  تعیین  MDAآلدهید )دیگیری سطح مالون  بوسیله   )

)می مالون  Migula et al., 2004شود  آلدهید  دی(. 

باشد  گیری پراکسیداسیون لیپید میاندازه شاخص خوبی برای  

اسیون لیپید منجر به تولید مواد مضر  که نتیجه نهایی پراکسید 

مهم که  مالون  آ  ترینآلدهید  است  دینها  آلدهید 

(Meagher & Gerald, 2000  باعث آزاد  رادیکال   .)

اثر غلظت کم اکسیژن در غشا  اسیون لیپید در  شروع پراکسید 

های آزاد تمایل به واکنش با یکدیگر یا با  شود و رادیکال می

ها داشته، بنابراین غلظت اکسیژن  ترکیبات دیگر مثل پروتئین

 Gönenç etاسیون موثر است )در تعیین سرنوشت پراکسید 

al., 2005اکسیدانی و سطح مالون  های آنتی(. فعالیت آنزیم

دردی تغییر    آلدهید  اکسیداتیو  استرس  تحت  حشرات 

  تعیین   ROSسطح و نوع  (.  Emre et al., 2013کنند )می

  ROSهمچنین    ؛کننده فاکتورهایی برای نوعی از پاسخ است

موجب  کند و  های دفاعی را در پایین ترین سطح القا میژن

می سلول  برخی (.  Ahmad et al., 2011)  شود مرگ 

بیان کردند که  گزارش های کشآفات در معرض حشرهها 

افزایش بیش  استرس اکسیداتیو و    سبب   ها گیاهی مانند اسانس

حد   بدن  ROSاز   & Mostafalou)  شوندمی  در 

Abdollahi, 2013.)  مطالعه اسانسدر  طریق  ای  از  ها 

حشره متابولیت  مشابه  ثانویه  میکشهای  سنتزی  توانند  های 

 ,Zunino & Zygadloاسترس اکسیداتیو را ایجاد کنند ) 

سمیت اسانس روی آفات انباری موجب عدم تعادل  (.  2004

ها و همچنین صدمه به سلول  اکسیدانها و آنتیبین اکسیدان

های انجام  براساس بررسی  (.Kiran et al., 2017شود )می

مکانیسم مطالعات  بیشتر  آنتیشده  دفاعی  در  های  اکسیدانی 

گیاه    است بوده    بالپولکداران  راسته  یروخوار  حشرات 

(Lukasik, 2007.)   روی گیاهی  ترکیبات  اثر   بررسی 

آنزیم گونه  CATو    SODهای  فعالیت  از  در  زیادی  های 

( است  شده  گزارش  بالپولکداران   & Ahmadراسته 

Pardini, 1990  .)مطالعه گیاهی  در  ترکیبات  سمیت  ای 

های  فعالیت آنزیمافزایش  زاد و  های آموجب تولید رادیکال 

CAT    وSOD   شدند الماسی  پشت  پروانه  پنجم    الرو سن 

(Pritsos et al., 1988.)   

میان   اسانسهاتیره از  دارای  مهم  بزرگ    تیره دو    ،ی 

کاسنی    Lamiaceaeنعناعیان   کاربرد    Asteraceaeو 

  Thymusو     Menthaجنس  (. Enan, 2001) بیشتری دارند

به ترتیب دارای    Lamiaceaeی  های تیره از مهمترین جنس

می  315و    42 ) گونه  اسانس  Mozafarian, 2014باشد   .)

جنسگونه  مختلف  مذکور  های  خواص  های  دارای 

دورحشره  حشرات،  کشی،  قوی  قارچی، ضدکننده 

 ;WorWood, 1993باشند )سرطانی میضدباکتری و  ضد 

Stahl-Biskup & Sáez, 2002.)  پونهگونه   ، های 

Mentha longifolia  ،دنایی آویشن   Thymus  ،و 

daenensis  ،گونه مهمترین  ی  تیره دارویی  های  از 

Lamiaceae  ( هستند  جهان  و  ایران   ,.Kumar et alدر 

آویشن  مهم(.  2011 و  پونه  اسانس  موثره  ترکیبات  ترین 

مونو آلفاترپنوئیددنایی  منتون،  ترپینول،    - های 

سینئول و    -8و    1پیپرینوناپوکسید، تیمول، کارواکرول،  سیس

گزارش شده است    کشی آنهاشره حاست که خواص    پولگون 

(Kamkar et al., 2012; Hasani, 2013  ترکیب موثره .)

دار سمی  برای جانوران مهره   پونهپلیگون موجود در اسانس  

اکسید و  به  بوده  پلیگون  و    -9اسیون  پولگون  هیدروکسی 

نیز   و  منتوفوران  به  افزایش    - 8سپس  آلدهید سبب  پولگون 

پراکسیدرادیکال برای  را  شرایط  و  شده  آزاد  اسیون  های 

می مهیا  سلولی  غشای   ,.Kamatou et al)  کندلیپیدی 

جنس  Artemisiaجنس    . (2013 بزرگترین  از  های  یکی 

باشد گونه در سرتاسر دنیا می 400دارای  Asteraceae تیره 

(Azadbakht, 2000  .)  کوهی،درمنهگونهArtemisia 

aucheri Boiss  معروف ایران    دارویی  های، یکی از گونه

ترین  (. مهمGhahreman, 2000ی کاسنی است )از تیره 

file:///C:/Users/Sony/Downloads/Mozafarian
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شده در اسانس درمنه کوهی شامل  شناساییترپنوییدهای  مونو

سیترال    ترپینن، آرتمیسیا کتون، لینالول، ژرانیول و ترانسآلفا

حشره  خواص  که  است  بوده  شده  اثبات  آنها  کشی 

(Mirzaeian et al., 2014  .)دارای خواص  کوهی  درمنه

فعالیت    ضد دارای  همچنین  و  بوده  باکتری  و  میکروبی 

 ,.Shakarami et alکشی هستند )اکسیدانی و حشره آنتی

2004; Asghari et al., 2012.)  

ت  بررسی  مطالعه  این  از  گیاهان  أ هدف  مهمترین  ثیر 

دنایی،  ، آویشن M. longifoliaدارویی ایران شامل پونه،  

T. daenensis ،  کوهی،  درمنه وA. aucheri ،   بر فعالیت

آنتی آنزیم  غالت  های  بید  چهارم  سن  الرو  اکسیدانی 

  انباری در کنترل آفات  ایران  دارویی  نقش گیاهان   است. 

موثر می  گامی  آفت   تواند  مصرف  کاهش  های  کش در 

باشد   سنتزی  گیاهی  آفات  مدیریت  درک    ؛ و  همچنین 

اسانس  بیوشیمیایی  های گیاهی روی حشرات قطعا  اثرات 

می  نشان  را  انباری  آفات  ایمن  کنترل    . دهد استراتژی 

با فرموالسیون جدید را  می بنابراین   توان سموم ارگانیک 

 معرفی نمود.  

 

 ها روشمواد و 

 پرورش بید غالت  

  و   ی کشاورز   دانشکده   ی شناس سم   شگاه ی آزما   در   ش ی آزما   ن ی ا 

ی  پره شب   . شد   انجام   1399  سال   در   لرستان   دانشگاه   ی ع ی طب   منابع 

غالت   :.Sitotroga cerealella Olivier (Lep  ، بید 

Gelechiidae)  ، پزشکی  - شناسی گروه گیاه از آزمایشگاه حشره

در   کامل  حشرات  تخم  شد.  تهیه  لرستان  کشاورزی  دانشکده 

.  شد ظروف پالستیکی به حجم یک لیتر حاوی دانه گندم تکثیر 

  رطوبت درجه سلسیوس و    25  ± 1در دمای    نسل   سه   ی برا   حشرات 

  12و  ساعت روشنایی   12ی نوری و با دوره   درصد  70± 5 ی نسب 

بر اساس    سنین الروها   . تفکیک ند ساعت تاریکی پرورش داده شد 

الروها تا رسیدن    .عرض کپسول سر، اندازه و قطر بدن انجام شد 

و   شدند  داده  پرورش  های  برای آزمایش به سن چهارم الروی 

 . بیوشیمیایی مورد استفاده قرار گرفتند 

پونه،  و    آوریجمع  گیاهان  اسانس  استخراج 

 کوهی درمنهدنایی و آویشن

  بخش   از   ،  M. longifolia، پونه   اهان ی گ   ق ی تحق   ن ی ا   در 

  4دقیقه و    48  یی ا ی جغراف   ت یبا موقع   آباد ستان خرم شهر   ان ی س ی و 

 .T  کوهی، آویشن   درجه شمالی؛   29دقیقه و    33درجه شرقی و 

daenensis ،    موقع   الشتر   شهرستان  ن ی گر  کوه از  تی با 

درجه    25درجه شرقی و صفر دقیقه و    37دقیقه و    43یی ا ی جغراف 

اشترانکوه    کوه   از   ، A. aucheri  ، ی کوه درمنه   و   شمالی 

موقع   دورود شهرستان   و    8  یی ای جغراف   ت ی با  درجه   37دقیقه 

-جمع   ی گلده   در مرحله   درجه شمالی  31دقیقه و    42شرقی و  

منابع بیشترین مقدار اسانس گیاهان در  براساس    . ند شد   ی ور آ 

-(. نمونه Shakarami et al., 2004)   باشد زمان گلدهی می 

های گیاهی پس از انتقال به آزمایشگاه در شرایط سایه و تهویه  

های چوبی جدا  . جهت تهیه اسانس شاخه شدند مناسب خشک  

  پودر   اهان ی گ   د. آمدن شده به شکل پودر در  خشک شده و گیاه  

گیر  کمک دستگاه اسانس به    ( 1:10  آب   به   اه ی گ )نسبت    شده 

صنعتی  های علمی و  پژوهش )ساخت موسسه    کلونجر ای  شیشه 

آوری شده با کمک جمع های  شد. اسانس گیری  اسانس   ایران( 

ظروف   در  استفاده  زمان  تا  و  شده  آبگیری  سدیم  سولفات 

لیتر با روپوش آلومینیومی در دمای  میلی   دو ای به حجم  شیشه 

   داری شد. ی سلسیوس نگه درجه   چهار 

دنایی و آویشن،  های پونهاثر سمیت تنفسی اسانس

 بید غالت  سن چهارم هایروی الرو کوهیدرمنه

آزمایش روش  براساس  اولیه   Chippendaleهای 

تغییرات   (1970) اندکی  تنفسی   با  پونه،  اثر سمیت  اسانس 

کوهی روی الرو سن چهارم بید غالت  ویشن دنایی و درمنهآ

اولیه   پریتست  براساس  شد.  از  غلظتانجام  مختلفی  های 

لیتر میکرو09/0و    07/0،  0/ 05،  03/0،  01/0)  های پونهاسانس

  3و    1،  0/ 8،  0/ 07،  0/ 05دنایی ) آویشن بر لیتر هوا(،  
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و   هوا(  لیتر  بر  )درمنهمیکرولیتر    9و    7،  5،  3،  1کوهی 

  زان یم به  ی درصد کشندگ  50 غلظت ر هوا( و میکرولیتر بر لیت

به عنوان شاهد    کلرووسی د   سم  هوا  تری ل  بر  تریکرولیم  3/0

الرو  روی  غالت    هایمثبت  بید  چهارم  شدسن  .  تعیین 

نشد.   ریخته  چیزی  منفی  شاهد  در  عدد    50تعداد  همچنین 

غالت به همراه پلت رژیم غذایی )حاوی    الرو سن چهارم بید

گندم  ،  مخمر وزن  و  آرد  به  ظروف    3/0آب(  درون  گرم 

حجم  شیشه به  شد.  میلی  27ای  داده  قرار  های  غلظتلیتر 

اسانسمختلفی   پونه،  از  و  آویشنهای  کوهی  درمنهدنایی 

داده   اجازه  و  شد  ریخته  صافی  کاغذ  اسانس    شدروی  که 

ثانیه تبخیر شود. کاغذ صافی    30روی کاغذ صافی به مدت  

ظرف   درپوش  با  شیشهدرون  درپوش  و  شد  داده  قرار  ای 

ساعت در معرض    24. پس از گذشت  ه شدپارافیلم محکم بست

میر الروها در تیمارها و شاهد شمارش واسانس میزان مرگ

 .  شدتکرار انجام  سه شد. این آزمایش در 

فعالیتبرای    نمونهسازی  آماده آنتی   هایبررسی 

 سن چهارم بید غالت هایالرواکسیدانی 

شده با سه تیمار   غالت   سن چهارم بید زنده  الرو    120تعداد  

کوهی، شاهد مثبت و  درمنه دنایی،  آویشن اسانس گیاهی پونه،  

انتخاب   منفی  به صورت دستی هموژنیزه  و     به طور تصادفی 

نمونه شد.   آن  از   دارخچالی   وژ ی ف ی سانتر بوسیله    ها  پس 

 (SORVALL RC-2B )    به مدت  ر دقیقه  د دور    13000در

جدا گردید. محلول رویی  ه سلسیوس  ج در   4و دمای  دقیقه    15

آنزیم  فعالیت  ارزیابی    سموتازی د   د ی اکس   سوپر   ی ها برای 

(SOD) ،   م ی آنز   (   مالون ترکیب    غلظت   ، (CATکاتاالز 

 (. Alirezaei et al., 2011) استفاده شد   ( MDA)   د ی لده آ ی د 

 (SODدیسموتاز )اکسید  سنجش آنزیم سوپر

  ارائه   ت ی ک   از   استفاده   با فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز  

یک  ران ی ا   راز، ی ش )   ز ی اتجه ی ک   شرکت   توسط   شده  شد.  تعیین   )

که   است  آنزیم  از  مقداری  دیسموتاز  اکسید  سوپر  از  واحد 

  4  - 3یدوفنیل    - 4  - 2درصد از واکنش احیاء    50موجب مهار  

ت شرایط آزمایش شد. ارزیابی  فنیل تترازولیوم تح   - 5نیتروفنل 

بوسیله   در    ( Optizen®3220UV)   اسپکتروفتومتر فعالیت 

موج   در    560طول  واحد  صورت  به  و  گرفت  انجام  نانومتر 

 ( بیان شد.  U/mg proteinگرم پروتئین بافت ) میلی 

 (CATسنجش فعالیت آنزیم کاتاالز )

 ,Claiborne)کاتاالز بافتی با استفاده از مدل کلیبورن  

 .Alirezaei et al(  2011توسط )پیش از این  که   ( 1986

ارزیابی شد. مخلوط واکنش شامل یک    ، گزارش شده است

پنج میلیمیلی اسیدیته  لیتر حاوی  با  پتاسیم  ،  7موالر فسفات 

و  میلی  19میزان   اکسیژنه  آب  از    50تا  20موالر  میکرولیتر 

افزودن  نمونه هموژنیزه می با  شدن آب  اضافهباشد. واکنش 

شروع   موج  شد  اکسیژنه  طول  در  جذب  تغییرات   240و 

گیری  ثانیه اندازه   30درجه سلسیوس به مدت    25نانومتر در  

مول در   6/43شد. سپس با استفاده از ضریب خاموشی مولی 

آنزیم به صورت    متر فعالیت آنزیم محاسبه شد. فعالیتسانتی

  . ( بیان شدU/mg proteinگرم پروتئین بافت )واحد در میلی

  شرکت  توسط  شده   ارائه  تیک   از  استفاده   با  شیآزما

 ( تعیین شد. رانیا راز،یش)  زیاتجهیک 

 ( MDA)   لدهید آ ترکیب آلی مالون دی گیری  اندازه 

تعیین   میزان پراکسیداسیون چربی کل بدن الرو بوسیله 

مواد   براساس واکنشمقدار  تیوباربیتوریک  اسید  با  دهنده 

گیری شد. به طور  اندازه   .Subbarao et al  ( 1990)روش  

به  میکرو  40خالصه   هموژنیزه  بافت  از  لیتر  میکرو  40لیتر 

لیتر آب مقطر دیونیزه  میکرو  40درصد و    9/0سدیم کلراید  

دقیقه    20درجه سلسیوس به مدت    37اضافه شده و در دمای  

از   استفاده  با  شد.  داده  اسید  میکرو  600قرار  لیتر 

اسید  کلروتریموالر که حاوی    8/0هیدروکلریک   استیک 

افزودن    5/12 از  پس  گردید.  متوقف  واکنش  است  درصد 

به    780 میکرولیتر تیوباربیتوریک اسید یک درصد، محلول 

درجه   20مدت   چهار  دمای  در  و  شد  جوشانده  دقیقه 

دقیقه با دور   20ول سرد به مدت  سلسیوس سرد شد. محل 
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سانتریفیوژ گردید و میزان جذب نور آن در طول موج    1500 

ب  532 مقابل  در  مواد  لننانومتر  مقدار  محاسبه  برای  ک، 

این  واکنش شد.  گرفته  بکار  تیوباربیتوریک  اسید  به  دهنده 

میلی در  نانومول  صورت  به  بافت  میزان  پروتئین  گرم 

(nmol/mg protein ).بیان گردید  

 تجزیه داده ها 

تصادفی    های صورت گرفته براساس طرح کاماًلآزمایش 

غلظت   ، های مختلف درصد تلفات در غلظت براساس    انجام شد. 

ی  نسخه    SPSSبا استفاده از نرم افزار   50LCدرصد یا    50کشنده  

شد   23 تجزیه همچنین    . ( SPSS, 2015)   محاسبه  از    قبل 

غالت های  داده  بید  چهارم  سن  الروهای  آزمون   ، فیزیولوژی 

اسمیرنوف    - ها با استفاده از آزمون کلموگوروف نرمال بودن آن 

از روش تجزیه واریانس یک طرفه  با استفاده  ها  . داده بررسی شد 

آزمون   از  ، ها داده  میانگین  بین  وجود اختالف  صورت  در  و آنالیز  

  ها مقایسه آن  برای  درصد  پنج  سطح احتمال  توکی در  تعقیبی 

گردید  داده . استفاده    افزار   نرم   از   استفاده   با  ها تجزیه 

 انجام شد.   23ی  نسخه    SPSS IBMآماری 

 

 نتایج

 سنجی زیست

پونه،   گیاهی  اسانس  سه  تنفسی  و  آویشنسمیت  دنایی 

با  درمنه ترتیب    50LCمیزان  کوهی   47/6و    68/0،  04/0به 

ساعت روی الرو سن چهارم    24پس از    لیتر بر لیتر هوا میکرو

 (.1)جدول  بید غالت محاسبه شد 

 ;F=21.89نتایج نشان داد میزان سمیت اسانس پونه ) 

df=5; P<0.0001 اسانس به  نسبت  آویشن (  دنایی  های 

 (F=21.38, df=5; P<0.0001 درمنه و  کوهی  ( 

 (F=20.45; df=5; P<0.0001  باالترین بود.  بیشتر   )

اسانس  غلظت  آویشن های  پونه،  و  گیاهان  دنایی 

لیتر بر لیتر هوا( به ترتیب  میکرو   9و    3،  0/ 09کوهی ) درمنه 

بید    77/ 33و    80/ 67،  84 روی  الروکشی  فعالیت  درصد 

 (. 2غالت نشان داد )جدول  

اسانس آویشن اثر  پونه،  درمنههای  و  کوهی دنایی 

روی آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، کاتاالز و ترکیب  

مالون   چهارم    هایالرو  الدهیددیآلی  سن 

 غالتپره بیدشب 

اسانس  با  شده  تیمار  پونه،  الروهای  گیاهی  های 

درمنهآویشن  و  سوپر دنایی  آنزیم  از  باالیی  فعالیت  کوهی 

(. در مورد اسانس  3اکسید دیسموتاز را نشان دادند )جدول

( اسانس  F=14.852; df=6; P<0.0001پونه   ،)

)آویشن  و  F=13.347; df=6; P<0.0001دنایی   )

بعد از  (  F=22.381, df=6; P<0.0001کوهی )درمنه

بیشتر از شاهد  فعالیت  ساعت میزان    24 مثبت و منفی  آنزیم 

الرو  است دیسموتاز  اکسید  سوپر  آنزیم  فعالیت  بیشترین   .

شدن با بیشترین غلظت اسانس  پره بید غالت بعد از تیمارشب

ساعت نشان    24لیتر بر لیتر هوا بعد از  میکرو  9کوهی  درمنه

 24دنایی  داده شد.کمترین آن مربوط به اسانس پونه و آویشن 

 (. 3ساعت بعد از تیمار شدن بدست آمد )جدول 

 
  ، S. cerealella   ، غالت   د ی سن چهارم ب   های الرو   ی رو   ی کوه درمنه   و   یی دنا شن ی آو   پونه،   اهان ی گ   اسانس   50LC  زان ی م   - 1  جدول 

 ساعت   24  از   بعد 
Table1. LC50 values of plant essential oils of M. longifolia, T. daenensis and A. aucheri against S. cerealella 

4th larvae after 24 h. 
 )airμL/L(50LC

(95 % CL) 

Slope± SE F value P value (df)2 X N Essential oil 

0.04 (0.03-0.05) -3.12±0.08 8.20 P<0.0001 31.47 (3) 500 M. longifolia 

0.68 (0.46-1.05) -0.38±0.20 8.04 P<0.0001 25.79 (3) 500 T. daenensis 

6.47 (5.35-8.26) 1.86±0.10 7.54 P<0.0001 21.74 (3) 500 A. aucheri 
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  ی اهیگ اسانس  سه   از  یمختلف  یهاغلظت  با  غالت  د یب  شده   ماریت سن چهارم  یالروها   ریمومرگ  درصد   -2  جدول

 ساعت  24 از بعد 

Table  2. Mortality (%) of 4th larvae of S. cerealella treated with different concentrations 

of essential oils of three plant species after 24 h 

Essential oils 
Concentration 

(µL/Lair) 

Larvae mortality% 

)Mean ± SE ( 

M. longifolia 0.01 16.00±1.15d* 
 0.03 24.00±3.06cd 

 0.05 48.67±6.96bc 

 0.07 66.00±8.33ab 
 0.09 84.00±5.03a 

DDVP 0.3 50.67±4.81b 

T. daenensis 0.05 12.67±3.87d 
 0.07 22.67±2.40cd 

 0.8 40.67±6.36bc 
 1 60.67±8.51ab 

 3 80.67±5.46a 
DDVP 0.3 50.67±4.81b 

   A. aucheri 1 10.00±1.15d 
 3 20.67±2.40cd 
 5 37.33±6.36bc 

 7 57.33±8.74ab 

 9 77.33±5.70a 
DDVP 0.3 50.67±4.81b 

   * Means with different letters were significantly different (Tukey P<0.001) . 

 

بید  همچنین   میزان فعالیت آنزیم کاتاالز الرو سن چهارم 

اسانس  غلظت  باالترین  با  شده  تیمار  گیاهی  غالت    24های 

در جدول   تیمار شدن  از  بعد  است.    3ساعت  داده شده  نشان 

های مختلف اختالف  ها و غلظت ها بین اسانس فعالیت این آنزیم 

داری در سطح یک درصد با شاهد دارد. بیشترین فعالیت  معنی 

 ( پونه  اسانس  به  مربوط   >F=65.478; df=6; Pآنزیم 

درمنه 0.0001 به  مربوط  کمترین  و   ) (  ;F=21.806کوهی 

df=6; P< 0.0001 دنایی ) ( و آویشنF= 13.956; df=6; 

P<0.0001  از بعد  می   24(  تیمار  از  بعد  میزان  ب ساعت  اشد. 

 (.  3)جدول    ساعت افزایش یافت   24فعالیت این آنزیم بعد از  

 ;F=794.576های گیاهی مورد مطالعه پونه )اثر اسانس

df=6; P<0.0001دنایی)(، آویشنF=305.796; df=6; 

P<0.0001درمنه و   )(  ;F=1.118; df=6کوهی 

P<0.0001تیمار الروهای  پراکسیداسیون  میزان  در  (  شده 

  24داری بعد از  مقایسه با شاهد منفی و مثبت را به طور معنی

اسانس  داد.  افزایش  الرو  کردن  تیمار  پونه،  ساعت  های 

های  کوهی به ترتیب در باالترین غلظت دنایی و درمنهآویشن

افزایش    9و    3،  09/0 باعث  مطالعه  مورد  لیتر  بر  میکرولیتر 

دی مالون  غلظت  الرو  میزان  چهارم  غالت  آلدهید سن  بید 

 (. 3شدند )جدول 

 

 بحث

های گیاهی در  ای با استفاده از اسانسکنترل آفات حشره 

کننده است، چون باعث  برنامه مدیریت تلفیقی آفات امیدوار

شود. همچنین استفاده از  کاهش مصرف سموم شیمیایی می

های سنتزی دارای  کشترکیبات گیاهی در مقایسه با حشره 

اقتصادی و کاربرد در سطح وسیع، جایگاه  کارایی، ارزش  

است  ویژه  داده  اختصاص  خود  به  (. Pavela, 2018)ای 

حشره  که  داد  نشان  آمده  بدست  و کشنتایج  زیستی  های 

 سنتزی اثرات متفاوتی بر میزان مرگ و میر حشرات دارند.  
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پونه    -3  جدول اسانس    ی رو،  A. aucheri  ی،کوهدرمنه و    T. daenensis  ییدناشنیآو  ،M. longifoliaاثر 

 ساعت  24بعد از   S. cereallelaغالت   د یسن چهارم ب  هایالرو یدانی اکسیآنت یهامیآنز

Table 3. Effect of M. longifolia, T. daenensis and A. aucheri essential oils on antioxidant 

enzymes of the fourth instar larvae of S. cereallela after 24 hours 

Malondialdehyde 

 

Superoxide dismutase 

(U/mg protein) 

Catalase 

(U/mg protein) 

Concentration 

(μL/Lair) 

M. longifolia  

0.001±0.0002c 0.011±0.004c 0.025±0.003d Neg. Control 

0.014±0.0001a 0.055±0.014ab 0.046±0.006c Pos. Control 

0.002±0.0002c 0.007±0.004c 0.036±0.007cd 0.01 

0.003±0.0003b 0.015±0.004c 0.042±0.003cd 0.03 

0.004±0.0003b 0.035±0.001bc 0.047±0.002c 0.05 

0.014±0.0002a 0.074±0.005a 0.069±0.003b 0.07 

0.014±0.0002a 0.080±0.004a 0.119±0.000a 0.09 

T. daenensis 

0.001±0.0002d 0.011±0.004bc 0.025±0.003d Neg. Control 

0.014±0.0008a 0.055±0.014a 0.046±0.006b Pos. Control 

0.001±0.0001d 0.005±0.001c 0.031±0.002cd 0.05 

0.001±0.0002d 0.001±0.003bc 0.034±0.002bcd 0.07 

0.003±0.0001c 0.016±0.004bc 0.037±0.004bcd 0.8 

0.012±0.0005b 0.038±0.041ab 0.040±0.003bc 1 

0.015±0.0008a 0.066±0.005a 0.061±0.002a 3 

A. aucheri 

0.001±0.0002d 0.0109±0.004c 0.025±0.003c Neg. Control 

0.014±0.0001a 0.0553±0.014b 0.046±0.006b Pos. Control 

0.001±0.0001d 0.00116±0.002c 0.026±0.001c 1 

0.001±0.0001d 0.01830±0.008c 0.027±0.002c 3 

0.002±0.0001c 0.0327±0.009b 0.058±0.002b 5 

0.008±0.0004b 0.0658±0.005b 0.068±0.007ab 7 

0.014±0.0001a 0.107±0.0039a 0.090±0.0059a 9 

* Means with different letters were significantly different (Tukey P<0.001) 

 

ترکیبات   غلظت  افزایش  با  پژوهش  این   میزانگیاهی  در 

کشندگی افزایش یافت که اثر سمیت این ترکیبات روی آفت  

انجام شده میزان کشندگی    مطالعه در    شود. تایید می مورد نظر  

توان نتیجه گرفت که احتماال  می   ، بنابراین   . بیشتر بود   ها اسانس 

موجود  اسانس   ترکیبات  این  اثرات  در  روی   کننده تشدید ها 

داشته  اسانس  . اند یکدیگر  ترکیبات همچنین  و  گیاهی  های 

زنده  روی  آنها  فرایند موثره  و  شامل های  مانی  فیزولوژیکی 

های ایمنی از جمله  واسط، واکنش  های حد هضم، متابولیسم 

 ,Tak & Ismanآپوپتوز و صدمات بافتی نقش مهمی دارند ) 

2016; Zibaee et al., 2011 .) 

مطالعه حاضر نشان داد سه اسانس پونه، آویشن دنایی و  

  DDVPکوهی سمیت تنفسی باالیی در مقایسه با سم  درمنه

دارند.   بید غالت  افزایش  همچنین  روی الرو سن چهارم  با 

اسانس پونه، آویشن دنایی و درمنه کوهی در مقایسه  غلظت  

ومیر مرگ  درصد  کلرووس  دی  سم  یافت  با    .افزایش 

غلظت  آویشنباالترین  پونه،  گیاهان  اسانس  و  های  دنایی 

به ترتیب  میکرو  9و    3،  09/0)کوهی  درمنه لیتر هوا(  بر  لیتر 

درصد مرگ و میر در مقایسه با غلظت    33/77و    67/80،  84

 67/50میکرولیتر بر لیتر هوا سم دی کلرووس به میزان    3/0

نشان   بید غالت  میر روی الرو سن چهارم  و  درصد مرگ 

دادند. همچنین اسانس پونه، آویشن دنایی و درمنه کوهی به  

مقدار  ترتی با  شده    50LCب   86/1و    68/0،  04/0محاسبه 

میکرولیتر بر لیتر هوا سمیت زیادی روی الرو بید غالت نشان  

سم  درحالی  دادند. کردند  گزارش  محققین  با   DDVPکه 
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50LC    میکرولیتر بر لیتر هوا بیشترین    13/ 43محاسبه شده

حشره  بین  در  را  سنتزی  کش سمیت  آفات  های  برای 

می Kolawole et al., 2014) دارد  نظر  به  اثر  (.  رسد 

های گیاهی به دلیل ترکیبات موثره  بخشی متفاوت اسانس 

می  آنها  در  توسط  موجود  دیگری  تحقیق  در  باشد. 

 (2018 )Momen et al.     آشکار کرد اسانس پونه سمیت

کنه  زندگی  مراحل  روی  زیادی    تنفسی 

Koch (Acari:  Tetranychus urticaeتارتن

 nychidae)Tetra    50دارد. میزانLC    محاسبه شده اسانس

ماده  و  پوره  تخم،  روی  ترتیب  پونه  به  تارتن  کنه  بالغ  های 

لیتر هوا محاسبه شد. در   74/3و    47/3،  95/2 بر  میکرولیتر 

آویشن  تنفسی  سمیت  که  شد  مشخص  دیگری  پژوهش 

میکرولیتر بر لیتر حدود  7272/ 72دنایی در باالترین غلظت 

محاسبه   50LC درصد مرگ و میر داشته است و مقدار   75

لیتر روی الرو سن سوم شب   4483شده   بر  پره میکرولیتر 

( شد  تعیین  بررسی Moazeni et al., 2013آرد  در   .)

) مشابه توسط  سمیت    .Shakarami et al( 2004ای 

درمنه  اسانس  کامل تنفسی  حشرات  روی  را    کوهی 

F.(Col.; Bruchidae),  maculates Callosobruchus

Herbst (Col.;  castaneum Tribolium

 SitophilusL.,  oryzae SitophilusTenebrionidae), 

)L. (Col.; Curculionidae granarius   مورد بررسی قرار

غلظت   افزایش  با  کامل  حشرات  میر  و  مرگ  میزان  دادند. 

غلظت   باالترین  در  یافت.  افزایش  کوهی  درمنه  اسانس 

،  C. maculates  ی برامتر مکعب  میکرولیتر بر سانتی  926/0

T. castaneum  ،S. oryzae    وS. granarius  ب ی به ترت  

  . ثبت شد  مرگ و میر  درصد   04/83و    84/70،  41/85،  41/84

میزان   دیگری  مشابه  پونه    50LCنتایج   69/413اسانس 

شبمیکرو الرو  روی  لیتر  بر  شد  لیتر  محاسبه  آرد  پره 

(Louni et al., 2018مشابه تحقیق  در  همچنین  ای  (. 

تنفسی  Mahmoudvand et al.   (2014  )توسط سمیت 

و   انباری،پونه  آفات  دو  برای  دنایی   Triboliumآویشن 

 (Herbst) castaneum  و(Duval, T. confusum 

1868) (Col.: Tenebrionidae  ) قرار بررسی  مورد 

 29/89در حدود    50LC)مقادیر   یشن دناییگرفت. اسانس آو

  50LCلیتر بر لیتر هوا( و اسانس پونه )میزان  میکرو  77/92و  

مقادیر   برای دو    67/10و    11/ 59در  لیتر هوا(  بر  میکرولیتر 

آرد شپشه  تعیین    T. confusumو   T. castaneumگونه 

رسد اسانس پونه و آویشن دنایی مطالعه حاضر  شد. به نظر می

سمیت بیشتری برای الرو بید غالت داشته است. تفاوت در  

می حشرات  گونه  و  آزمایشی  موثر  شرایط  نتایج  در  تواند 

Artemisia اسانس      50LCباشد. در مطالعه دیگری میزان  

khorassanica  و A. sieberi  و 38/7 به میزان  ترتیب  به 

تعیین  میکرولیتر بر لیتر هوا روی حشره بالغ بید غالت   26/9

 ( می   . ( Naseri et al., 2017شد  نظر  اسانس  به   رسد 

A. aucheri    به  و   Artemisia khorassanicaنسبت 

 A. sieberi   سمیت بیشتری برای بید غالت داشته است. همچنین

نسبت به  غالت   بید   بیانگر حساسیت بیشتر الرو پژوهش ما  نتایج  

تواند به  باشد که می های گیاهی می آن به اسانس   حشرات کامل 

 . ها باشد اسانس   نفوذپذیری بیشتر کوتیکول الروها به   علت 

های بکار برده مطالعه حاضر نشان داد با افزایش غلظت 

با شده اسانس فعالیت   DDVPسم    های گیاهی در مقایسه 

SOD    وCAT    ساعت   24الرو سن چهارم بید غالت بعد از

 بستگی به  CATو    SODهای  افزایش یافت. فعالیت آنزیم 

می  تغییر  زمان  و  فشار  استرس،  شرایط  نتایج نوع  در  کند. 

، روی حشرات  Mentha piperitaفلفلی مشابه تأثیر نعناع  

با   S. oryzaeو    T. castaneum بالغ   که  شد  آشکار 

 CATو    SODافزایش غلظت اسانس نعناع فلفلی فعالیت  

 ( است  یافته  در Rajkumar et al., 2019افزایش   .)

چهار ای  مطالعه  تأثیر  دیگری   Jatropha  اه ی گ   مشابه 

curcas ،  Tithonia diversifolia،  Cyperus 

rotundus   و  Hyptis suaveolens   در مقایسه با سه  
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دی آفت  سنتزی  سای کلرووس، کش  و المبادا  هالوترین 

نقطه  چهار  سوسک  روی  مورد سایپرمترین  حبوبات  ای 

گرفتند.   قرار  داد    جی نتا بررسی  در   شی افزا   بانشان  غلظت 

 تیفعال   زانی م  اسانس و    ی سنتز   یها کش حشرههمه  

اما سیستم دفاعی   .افت ی   شی افزا   CATو    SOD  ی ها م ی آنز 

چهارنقطه  سوسک  اکسیدانی  موجب آنتی  نتوانسته  ای 

حشره مرگ کش حذف  از  درنتیجه  زیستی  و  سنتزی  های 

کند جلوگیری  (. Kolawole et al., 2014)   حشره 

های مشخص شد اثر آللوکمیکالهمچنین در تحقیقی مشابه  

اسانس مانند  باعث  گیاهی  حشرات  روی   تولید ها 

  موجب سـلول    های اکـسیژن فعـال درون نشده گونه کنترل 

شدن  و  مولکـول   اکسید  زیـستی  اطالعات  تغییر  هـای 

آنتی اکسیدانی هـا آنزیم   و ژنتیکی   شوند؛  می غیرفعـال    ی 

اختالل   فــشار  درنتیجه  تولیــد  زیـستی  غـشاهای 

مرگ  موجب مـسمومیت و  حشره  در  ی  اکسایش   ( اســترس ) 

مطالعه    (. Ahmad & Pardini, 1990)   شوند می  در 

سلمه  اسانس  غلظت  افزایش  با  معطر دیگری  ، تره 

Chenopodium ambrosioides L. از ، فعالیت زیادی 

الرو   CAT   (282 /0آنزیم   پروتئین(  گرم  میلی  بر  واحد 

پشتشب   Plutella xylostellaالماسی،  پره 

(Linnaeus, 1758) ( تعیین شد   ،Wei et al., 2015 .)

اسانس غلظت  افزایش  با  کرد  آشکار  حاضر  در مطالعه  ها 

سنتز   شده  تیمار  غالت  بید  شده   SODالروهای  تحریک 

شود پر اکسید می است که باعث تغییر شکل باالی آنیون سو

رادیکال هیدروکسیل یک گونه واکنش  تولید  از  بنابراین 

اولین خط دفاعی در   SODکند. فعالیت  پذیر جلوگیری می 

رادیکال  آنزیم  برابر  هستند.  اکسیژن  آزاد   CATهای 

توانایی باالیی در تغییر و تبدیل پراکسیداسیون اکسیژن دارد 

rnazier et Foشود ) تنظیم می  2O2Hو غلظت آن توسط  

al., 2002  .)باالتر    تی فعالCAT   تأثیر افزایش  با 

مطالعه  اسانس  مورد  معناهای  به  است   شی افزا   ی ممکن 

نت   2O2Hحذف   در  آس   ی ر یجلوگ   جه ی و   و ی دات یاکس   ب یاز 

را از   لی دروکس ی ه  ی هاکال ی راد   ل ی خطر تشک   جه ی باشد. در نت

(. Fridovich, 1999)   دهد ی واکنش فنتون کاهش م   ق ی طر 

اما مطالعه ما نشان داد استرس اکسیداتیو آنقدر زیاد بود که 

باشد   DDVPتواند مبنای اثر بخشی اسانس و سم فسفره  می 

و مکانیسم دفاعی آنتی اکسیدانی حشره برای از بین بردن 

 کش زیستی و سنتزی کافی نبوده است. حشره

در الروهای تیمار شده   MDAمطالعه ما غلظت باالیی از 

بید غالت با سه اسانس پونه، آویشن دنایی و درمنه کوهی در 

های  را نشان داد. با افزایش غلظت اسانس   DDVPمقایسه با  

اگر  افزایش یافت. مطالعه ما آشکار کرد    MDAگیاهی غلظت  

حشره  متفاوتی  کش چه  ساختار  دارای  سنتزی  و  زیستی  های 

زننده هموستازی سلولی موجب تولید    هستند. اما به عنوان برهم 

می  لیپید  پراکسیداسون  نتیجه  در  و  آزاد  شوند  رادیکال 

 (Leelaja and Rajini 2012  .)  همچنینMDA    به عنوان

نشانگر در پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو نقش دارد  

 (Orčić et al., 2017 پراکسید نشان (.  لیپید  دهنده  اسیون 

گونه  ف خسارت  اکسیژن های  سلولی  عال  زیستی  غشاهای  به  زا 

(. در بررسی مشابه دیگری دو اسانس  Janero, 1990است ) 

سیر،   ،  Labill  globulusEucalyptus. اکالیپتوس،    .L و 

Allium sativum افزایش موجب   ، MDA   الرو های  روی 

  (. Shahriari et al., 2018پره آرد شدند ) شده شب تیمار 

 

 گیرینتیجه

کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد اسانس گیاهان  به طور  

داری روی  کوهی اثر الروکشی معنی دنایی و درمنه پونه، آویشن 

با افزایش غلظت    الرو سن چهارم بید غالت داشتند؛ همچنین 

های مذکور  ها میزان مرگ و میر افزایش یافت. اسانس اسانس 

یکی  های فیزیولوژ داری در برخی سیستم موجب تغییرات معنی 

اسانس  شدند.  بیدغالت  چهارم  سن  مورد  الرو  گیاهی  های 

اکسید دیسموتاز و مالون دی مطالعه روی فعالیت کاتاالز، سوپر 
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های گیاهی استرس اکسیداتیو را در  آلدهید اثر گذاشتند. اسانس 

الرو بید غالت افزایش دادند. به طور کلی اسانس گیاهان پونه،  

  های کش وانند در تولید حشره ت آویشن دنایی و درمنه کوهی می 

 ارگانیک مورد استفاده قرار گیرند.  

 گزاری سپاس

دانشکده  های مالی و امکانات فراهم شده توسط  ز حمایتا

جهت اجرای این    کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان  

 .شودپژوهش تشکر و قدرانی می
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Abstract 
Background and Objectives  

Angoumois grain moth, Sitotroga cerealella, is one of the most critical storage pests with a 

wide range from the hosts in Iran and worldwide. Excessive consumption of chemical 

insecticides leads to developing the resistance to chemical insecticides, environmental 

pollution, and the emergence of new pests. Therefore, we have decided to reduce the risk of 

the environment in pest’s control via plant essential oils.   

Material and Methods 

In the current study, to examine the environment- friendly pesticides, effects of three plant 

essential oils from the families Mentha longifolia L., Thymus daenensis Celak (Lamiaceae), 

and Artemisia aucheri Boiss (Asteraceae) compared to dichlorvos (DDVP®,as a positive 

control) an organophosphate insecticide were studied. Antioxidant enzymes, including: 

superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and lipid peroxidation marker on the fourth 

instar larvae of S. cerealella after 24 hours were examined. The essential oils were prepared 

using the water distillation method. Essential oils were used in five concentrations and three 

replications. The concentration was selected based on the primary experiment for each 

essential oil. Insects were exposed to fumigant toxicity of the essential oils and insecticide in 

laboratory conditions (25±1 °C, 70±5% in 12 hr light/12 hr dark). 

Results 

The results showed that LC50 for the essential oils of M. longifolia, T. daenensis, and A. 

aucheri were recorded 0.04, 0.68 and 6.47 μL/Lair, respectively. The highest mortality rate 

increased with high concentrations (0.09, 3 and 9 μL/Lair) of M. longifolia, T. daenensis and 

A. aucheri essential oil were 84, 80.67, and 77.33 %, respectively after 24h. Enzymatic activity
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 increased with essential oil high concentrations. Data indicated a significant increase in the 

activity of catalase, superoxide dismutase enzymes and the concentration of malondialdehyde 

as peroxidation lipid indicator in treated larvae with essential oils of M. longifolia, T. 

daenensis and A. aucheri compared with the untreated (negative control), and DDVP® 

(positive control) on treated 4th instar larvae of S. cerealella after 24h.     

Conclusion 

It seems that different essential oils of M. longifolia, T. daenensis and A. aucheri with the 

effect on the enzymatic activities of antioxidants, including catalase, superoxide dismutase 

enzymes and malondialdehyde as lipid peroxidation indicator of the fourth instar larvae of S. 

cerealella via the disruption of physiological processes and survival. Regarding the existence 

of different aromatic plants in Iran, we can use the species with higher toxicity that would be 

more economical to produce the botanical insecticides and use in the integrated pest 

management programs for this pest control.  
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