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  :چکیده

-سیبات آف آورترین یکی از زیان ،Lep.: Gelechiidae)) Phthorimaea operculella Zellerزمینی با نام علمی  بید سیب

های انبارداری،  در تعداد زیادی از سیستم  انبار بیشتر از مزرعه است.آن در باشد که خسارت  زمینی در انبار و مزرعه می

رود، ولی افزایش روزافزون روش مدیریّت آفات انباری به شمار میترین  ترین و متداولصرفه های تدخینی بهکشاستفاده از آفت

خطر را آشکار ساخته کمهای کنترل وشها، لزوم تحقیقات برای یافتن رکشآفتمحیطی ناشی از کاربرد این مشکالت زیست

  (khorassanica Podiی خراسانی درمنه گیاهان هایاسانس کشندگیو زیر اثرات کشندگیدر تحقیق حاضر است. 

Artemisia)، ی سیاه زیرهL.)   (Carum carvi و فلفل سیاه(Piper nigrum L.)  زمینی روی بید سیب یدیدسم متیلو سمیّت

در بررسی اثرات  .ندی کامل آفت به دست آمد ی تیمارها روی حشره همه(LC50)  ی  های کشنده غلظت آزمایش شدند.

و (vx) نرخ تولیدمثلی ،  (lx)دوره نرخ بقای میان  ،(ex) پارامترهای دموگرافیک شامل امید به زندگی ، (LC20)زیرکشندگی

 ، (rm) ، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (Ro)نرخ خالص تولیدمثل،  (GRR)پارامترهای جمعیت پایدار مانند نرخ ناخالص تولیدمثل

تیمارها و  تأثیر به دست آمده تحتی زیستی   ها و دوره (T) متوسط مدت زمان طول یک نسل ،(ƛ) نرخ متناهی افزایش جمعیت

بیهوش شده با سرما ی هایی که شامل شفیره نمونه ،زمینی به منظور بررسی میزان ذخایر انرژی بید سیب شاهد مقایسه شدند.

در آزمایش  )جنسیت مشخّص نشده( بودند، تهیّه شدند. روی هر نمونه پروتئین کل، محتوای گلیکوژن و چربی تعیین شدند.

و بیشترین سمیّت به  (میکرولیتر بر لیتر هوا  LC50=39/52)ی سیاه کشندگی کمترین سمیّت تدخینی مربوط به اسانس زیره

ی پارامترهای جدول زندگی به غیر از میانگین مدت  در همه میکرولیتر بر لیتر هوا( مربوط بود. LC50 =93/1یدید )سم متیل

بیشترین مقدار گلیکوژن و پروتئین کل به ترتیب بررسی ذخایر انرژی،  در مربوط به شاهد بود. مقدارزمان یک نسل بیشترین 

ی خراسانی  ی سیاه و درمنه به ترتیب در شاهد، فلفل سیاه، زیرهی سیاه و بیشترین مقدار لیپید  در شاهد، فلفل سیاه و زیره

ی دستگاه گاز  وسیله به بررسیمورد های گیاهی  ترکیبات شیمیایی اسانس ،الزم به ذکر است که در این تحقیق مشاهده شد.
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 مقدّمه -1-1

بیشتر نقاط دنیا  ترین محصوالت کشاورزی در یکی از مهم، Solanum tuberosum L. زمینی سیب

شود. این گیاه بومی آمریکای   و صنعتی کشت میباشد که به عنوان یک محصول با ارزش غذایی  می

میالدی از کشور پرو به اروپا وارد و در ایرلند کشت شد. این محصول از نظر  62جنوبی است و در قرن 

ای که دارد، سطح  اهمیت بعد از گندم، برنج و ذرت در رتبه چهارم قرار دارد و با توجه به اهمیت تغذیه

 5166ی سال  بر اساس آمارنامه (.5169، 6فائو) باشد رو به افزایش میزیر کشت این محصول در جهان 

تن در هکتار  18/95هکتار و عملکرد آن  621962زمینی کشور در سال مذکور  فائو سطح زیر کشت سیب

   (.5166بود )فائو، 

 Say) ) Leptinotarsaزمینیسیب توان به سوسک کلرادویزمینی میاز آفات متعدّد سیب

decemlineata ،زمینی بید سیبPhthorimaea operculella (Zeller)، خوار اروپایی ذرّت کرم ساقه

Ostrinia nubilalis (Hubner) ی سبز هلو  و شتهMyzus persica (Sulzer) و  فیمواشاره نمود )نع

زمینی توسّط آفات در کشورهای آفریقا، آمریکا، آسیا، اروپا و کاهش عملکرد سیب (.5119، 5همکاران

 (.6334، 9و همکاران شده است )اوئرکی اقیانوسیه گزارش  قاره

 ،Lep.: Gelechiidae)) Phthorimaea operculella (Zeller)زمینی با نام علمی  بید سیب

که خسارت آن در انبار (، 6334، 4همکاران)فریر و باشد  زمینی در انبار و مزرعه میترین آفت سیب مخرب

، 1باشد )راندون می مربوط الروی ی خسارت اصلی این آفت به مرحله. (6332، 2داسبیشتر از مزرعه است )

                                                             
1 - Fao 

2 - Naimov et al 

3 - Oerke et al 

4 - Ferreire et al 

5 - Das 

6 - Rondon 
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های  به برگهای سفید و روشن  سوراخ در برگ و با ظهور لکه(. الروها در طول فصل رشد با ایجاد 5161

زمینی سبب خشک  های سیب ها و ساقهالروها با تغذیه از دمبرگزنند. همچنین زمینی خسارت می سیب

 شود که پس از ورود به غده بازمینی انجام میهای سیب ی اصلی الروها از غدهشوند. تغذیه ها میشدن آن

مربوط به  یکمّکنند. عالوه بر خسارت  هایی در داخل آن ایجاد میزمینی، داالن از بافت داخل سیب تغذیه

کند که به این ها را فراهم میها شرایط ورود بیمارگر، انباشته شدن فضوالت الروی در داخل غدّهتغذیه

، به نحوی که ممکن است باعث از بین رفتن کامل غدّه شود شود میترتیب میزان خسارت وارده تشدید 

 (.6931)فرجی و همکاران، 

که ضمن به خطر  استروش کنترل شیمیایی کنترل این آفت مهم، روش متداول  در حال حاضر

های  خسارت مقاوم آفت و شدن افرادانتخاب  باعث انسان و سایر موجودات،انداختن سالمتی 

بنابراین، با توجه به مشکالت ناشی از حضور  .(5169، 6گانچوا و دیمیترو-وانوا) شود نیز می محیطی زیست

های شیمیایی و همچنین مقاوم شدن آفت به  کش آفت های استفاده از و تغذیه آفت و همچنین محدودیت

کشی جدید و متفاوت ضروری  ها و ترکیبات با نحوه اثر حشره کش های موجود، استفاده از آفتکشحشره

گانچوا -وانوا) باشدگیاهی میهای خطر استفاده از اسانس های جدید و بیرسد. یکی از این روشنظر می به

 .(5169و دیمیترو، 

ها یا صدها ترکیب هستند ده شامل معموالًها ای هستند. آنها ترکیبات طبیعی بسیار پیچیدهاسانس

اتم  62ها(، اتم کربن )مونوترپن 61هستند و اغلب این ترکیبات ترپن  ها دارای ساختار شبهکه اغلب آن

 -8 و6 مثالً (.6332، 5راجر-تدارند )رگنال ها(ترپناتم کربن )دی 51ها( یا در حدود ترپنکربن )سسکوئی

 Eucalyptusس،و اکالیپتو  .Rosmarinus officinalis Lترکیب اسانس رزماری، ترینمهمسینئول 

globulus Laill. حشره موثّرترین هاگیاهی، اسانس هایکشحشره بیندر  (.6333، 9است )ایسمان- 

 سمیت ها یا در آن و داشته ای گی تغذیهبازدارند اثرات حشرات در که باشندمی منشأ گیاهی با هاکش

                                                             
1 - Vaneva-Gancheva & Dimitrov 

2 - Regnault-Rager 

3 - Isman  
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  (.5164 ،6ایسمان و گرنسین ؛5118 سمان،یا( کنند می ایجاد

 گیری ی آفت اندازه های گیاهی روی حشره ها و اسانس کش ی تأثیر حشره های مطالعه یکی از روش

بستگی دارد )فتوحی و همکاران،  مقادیر ذخایر انرژی با در زمستان حشراتمیزان بقاء ذخایر انرژی است. 

، افزایش های مهمی از حشره از قبیل بقا گیکه ویژ از پارامترهای ذاتی مهم است اندازه بدن یکی .(6932

بین . دهد ثیر قرار میأهای محیطی را تحت ت در برابر تنشگیری و مقاومت  ت در جفتموفقیّ باروری،

منابع  که در نهایت میزان کلی وجود دارد نوعی همبستگی غذایی یوزن و اندوخته بدن حشره، یاندازه

 .دهند تحت تأثیر قرار میحشره را  ءها درکنار هم بقا و این کند پروتئینی و ذخایر انرژی را تعیین می

که  مقاومت به سرما، معادل اولین دمای زیر صفری است یدهنده نشان عواملیکی از  فوق سرما ینقطه

. یکی از راهبردهای شود می و در گروهی از حشرات منجر به مرگ آنها زند یخ می دمابدن حشره در آن 

 مانی آنها دارند، اتخاذ شده از سوی حشرات جهت سپری نمودن فصل زمستان که نقش مهمی در زنده

مانی در دمای پایین سازش حشرات به زنده (.6932)فتوحی و همکاران،  دمای انجماد آنهاست تنطیم

بیوشیمیایی دارند. محتوای بیوشیمیایی بدن حشرات از قبیل پروتئین، گلیکوژن و چربی در تحمّل به 

ها حساس کشهای زیر کشندگی بسیاری از آفت. این ترکیبات بیوشیمیایی به غلظتنقش دارندسرما 

 ییر در ذخایر انرژی بعد از قرار گرفتن درتغ (.5118، 9و لو پرویت ؛5112، 5و همکاران هستند )رینهارت

باشد )نوری و ی دیاپوز مهم میکش به طور کارآمد برای تحمّل به سرما در طول دورهمعرض آفت

گیاهان  های اسانس اثرات کشندگی و زیرکشندگی بررسیتحقیق حاضر هدف از انجام  (.5162، 4برزویی

 و فلفل سیاهL.)   (Carum carviی سیاه زیره،  (Artemisia khorassanica Podi)خراسانیی درمنه

.(Piper nigrum L.) تأثیر . همچنین در این تحقیق است بودهزمینی  یدید روی بید سیب و سمیّت متیل

یدید  کش متیل و آفت ی سیاهی خراسانی، فلفل سیاه و زیرهآبی استخراج شده از گیاهان درمنه اسانس

  شده است. بررسی زمینیانرژی بید سیبمانی و ذخایر  زندهروی 

                                                             
1 - Grieneisen 

2 - Rinehart et al 

3 - Pruitt & Lu 

4 - Nouri & Borzoui 
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 بررسی منابع -1-2

 معرفی آفت -1-2-1

توصیف شده  Gelechia operculellaبا عنوان  6829در سال ،  P. operculellaنیزمیبید سیب

انتقال  Phthorimaeaجنس به  6314تجدید نظر و در سال  6396و  6315( و در سال 6829 ،6)زلر

 (. 6314، 9؛ پولنی6315، 5)میریک داده شد

 بندی حشراتزمینی در ردهجایگاه بید سیب -1-2-2

 (:5112 ،4و جانسون تریپلهورن) حشرات به شرح زیر است: بندیردهزمینی در جایگاه بید سیب

Class: Insecta                                                                                                                                      

Order: Lepidoptera                                                                                                                          

Suborder: Microleoidoptera                                                                                                           

Superfamily: Gelechioidea                                                                                                             

Family: Gelechiidae                                                                                                                      

Subfamily: Gelechiinae                                                                                                                        

Genus: Phthorimaea                                                                                                                        

Species: operculella                                                                                                                        

Scientific name: Phthorimaea operculella (Zeller)                                                                                        

 شناسی ریخت -1-2-3

های  و عرض آن با بال مترمیلی 61به طول تقریبی ای است پرهشبزمینی  ی کامل بید سیب حشره

های جلویی بالاست.  خاکستری متمایل به قهوه ای پره شب رنگ این باشد.می متر میلی 69 باز تقریباً

مانند در محلّ اتصال  Xی ی جلویی بال حشرات نر و یک لکّهرنگ در حاشیهی تیرهلکّه 9-5دارای 

 جلویی   های جلویی و حاشیهعقبی بال های جلویی حشرات ماده در قسمت پشتی شکم بوده و حاشیه بال

  ؛5112راندون و همکاران،  ؛6336، 2)چاهان و ورماباشند های عقبی ریشکدار میجلویی و عقبی بال

                                                             
1 - Zeller 

2 - Meyrick 

3 - Povolny 

4 - Triplehorn & Johnson 

5- Chauhan & Verma 
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 به طول تقریباًشکل بوده و  بیضوی زمینیسیبی بید شفیرهالف(.  -6-6)شکل  (6،5161راندون و ژوو

ی که توسّط الرو سن ی تاری ظریفداخل شبکهدر  و اغلب بوده ایقهوهرنگ شفیره  است. مترسانتی 84/1

 ب(. -6-6)شکل ( 5161باشد )راندون،  محصور می پنجم تنیده شده

به صورتی یا سبز روشن و سفید متمایل بوده و رنگ آن  مترمیلی 61 طول بدن در الرو کامل تقریباً

، مدر الروهای سن چهار. شودجنسی مشاهده نمی یای رنگ است. تا سن سوّم الروی دو شکلبا سر قهوه

ی مایل به زرد و طویل و در الرو سن پنج توسّط بندهای شکم متمایز ها با حضور دو بیضهنرها از ماده

زمینی تغذیه کرده باشند، به رنگ های هوایی سیب مالروها از برگ و یا سایر اندا شوند. در صورتی کهمی

شوند )چاهان و ای صورتی دیده میبا هالهکرده باشند، به رنگ کرم سبز و در صورتی که از غدّه تغذیه 

 ج(. -6-6)شکل ( 6336ورما، 

به ای روشن بوده و به تدریج که شفّاف و به رنگ سفید یا زرد مایل به قهوه، نیمهشکل کروی هاتخم

 ندو)رانمتر است  میلی 2/1ی تخم در حدود  . اندازهآیندشوند به رنگ تیره در میتفریخ نزدیک می مرحله

 د(. -6-6)شکل ( 5112همکاران، و 

   

   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 د                       الف                                 ب                              ج              

 د( تخم) ،ج( الرو) ،ب( شفیره) ،کامل ی )الف( حشرهزمینی مراحل مختلف زیستی بید سیب -6-6شکل 

 )اصلی(

  شناسی و خسارتزیست -1-2-4

 زمینی باعثهای سیبها و بویژه غدّهها، دمبرگها، ساقهزمینی با تغذیه از برگالروهای بید سیب

                                                             
1  - Xue 
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عوامل زمینی انبار شده های سیبغدّهدر (. 5112د )راندون و همکاران، نشومی ای تغذیههای  ایجاد داالن

هش فاسد شدن غدّه، کاهای الروی رشد کرده و این امر سبب  در داخل داالن قارچی و باکتریایی

؛ 5112، 6شود )کارامانولی و همکارانخسارت شدید به محصول می بازارپسندی محصول و در نهایت باعث

و  ریزند میها (. عالوه بر این، الروها فضوالت خود را روی غدّه6982خانجانی،  ؛5118، 5و همکاران باکالی

ی آلوده است )ایسمان، یکی از صفات بارز برای تشخیص غدّه های الروی ها در ورودی داالنتجمّع آن

توسّط این آفت در زمینی های محصول سیببرگ آسیب از ای حاصلچه خسارت مزرعه (. اگر5111

 امّا در نواحی نسبتاً (،6362، 9باشد )گرافتکمتر می زمینی نسبتاًهای سیبمقایسه با آلودگی غدّه

ها، باعث کاهش سطح برگهایی در پارانشیم با حفر داالن زمینی معموالًگرمسیری الروهای بید سیب

(. این آفت دارای پنج سن الروی است 5161 شوند )راندون،ها میی غدّهفتوسنتزی و کوچک ماندن اندازه

های ها و یا قفسهها، کیسهکه پس از پایان آخرین سن الروی از غدّه بیرون آمده و در انبارها روی غدّه

پرواز است  شب زمینی بید سیب ی کامل(. حشره6333، 4شوند )حنفیداخل انبار به شفیره تبدیل می

گیرد هنگام و در تاریکی انجام میگذاری شبدر طول روز غیر فعّال بوده و تخم ( و معموال6388ً، 2)فنمور

زده از های بیرونها، غدّهها، ساقهرا روی دمبرگهای خود ها تخمماده در مزرعه (.6393، 1)آتیا و متر

کوماکو و  ؛5112دهند )راندون و همکاران، ها قرار میهای سطح غدّهجوانه و های خاک مزرعهخاک، توده

 ریزی متفاوت است و عموماًهای آن برای تخم زمینی به میزبان(. گرایش بید سیب5113، 2کوزنتسوا

-(. خسارت آفت در سیب6382، 8کند )للریزی انتخاب میدار را برای تخمسطوح زبر، ناصاف و سایه

نمای آفت مناسب است، به مراتب وکه شرایط برای نشو ،های انبار شده به ویژه در انبارهای سنّتیزمینی

تا  51زمینی (. دمای مناسب برای رشد سریع بید سیب6332بیشتر از خسارت آن در مزرعه است )داس، 

                                                             
1 - Caramanoli et al 

2 - Bakkali et al 
3 - Graft 

4 - Hanafi 

5 - Fenemore 

6 - Attia & Mattar 

7 - Chumakov & Kuznetsova 

8 - Lal 
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 هفته بوده و در زمستان 9فت حدود ی یک نسل آباشد. میانگین طول دورهی سیلسیوس میدرجه 52

 65 تا 1 تواند می و نداردزمینی دیاپوز حقیقی (. بید سیب6333ماه طول بکشد )حنفی،  2تا  ممکن است

( و در صورت مطلوب بودن شرایط محیطی در مزرعه و انبارهای 6986)بهداد،  تولید کندنسل در سال 

(. این آفت زمستان 6334، 6نسل در سال داشته باشد )کبیر 68تا  حتی تواندکننده میفاقد سیستم خنک

 (.   6333کند )حنفی، ی کامل سپری میحشره را به صورت تخم، الرو، شفیره و یا

 ی میزبانیدامنه -1-2-5

(. 6324، 5کند )فوتحمله می  Solanaceaeیی گیاهی از تیرهگونه 41حدّاقل به  زمینیبید سیب

ی گیاهان دیگری از تیرهد روی توانباشد، ولی میمی زمینیزمینی یکی از آفات مهم سیبگرچه بید سیب

Solanaceae فرنگی، بادمجان، توتون، گل اطلسی، تاجریزی سیاه، تاجریزی برگ فلفل سبز، گوجه از جمله

، 4و راجاگوپال تریودی؛ 6322، 9)گوبایاه و دونتاداریازندگی کند نیز  تاجریزی خاردار و ای، تاتورهنقره

6335.)   

 و Physalis  Lysium ,Hyoscyamus ,Fabina,هایجنس 6313در سال  2همچنین کانینهام

Nicandra  تواند روی میزمینی  نام برده است. اگر چه بید سیب زمینی بید سیب هایمیزبانرا به عنوان

 ای نشان دادهمطالعات مزرعه ولی اند یافت شود،های هرز و محصوالتی که در باال ذکر شدهی علفهمه

بادمجان تغذیه  یا فرنگی وزمینی، گوجهمثل است که روی سیبین آفت تنها زمانی قادر به تولیدکه ااست 

 (.6332، 2؛ کروشل6334 ،1کرده باشد )داس و رامان

 مناطق انتشار -1-2-6

 غرب آمریکای جنوبی بوده زمینی( احتماالًزمینی به همراه میزبان اصلی آن )سیبمنشأ بید سیب

  

                                                             
1 - Kabir 
2 - Foot 

3 - Gubbaiah & Thontadarya 

4 - Trivedi & Rajagopal 

5 - Cunninghan 

6 - Raman 

7 - Krotschel 
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 در اکثر کشورهای زمینی در حال حاضر بید سیب (.6311، 6و ریل سکییوشباال؛ 6362، است )گرافت

 و ؛ کروشل6381گرمسیری آمریکای جنوبی، مرکزی و شمالی، آفریقا، استرالیا و آسیا وجود دارد )فلینت، 

زمینی کرج و از مزارع سیب 6914بار در سال زمینی در ایران برای اوّلینید سیبب(. حضور 6334، کخ

جنوبی کشور وجود داشته، ولی  مناطقدر  6923گزارش شده است. به احتمال زیاد، این آفت قبل از سال 

ها مثل روی سایر میزبان از کشور، منحصراً مناطق( در آن زمینیبه دلیل فقدان میزبان اصلی )سیب

کرده است و عدم ایجاد ی میزندگ Solanaceae ی تیره فرنگی و سایر گیاهانتنباکو، بادمجان، گوجه

ی حاد مورد توجّه باعث شده بود که به عنوان یک مسئله 6923خسارت توسّط آن در شرایط قبل از سال 

 زمینی خسارت سنگینی به بید سیببه بعد  6983  سال الزم به ذکر است که از (.6982نباشد )خانجانی، 

 (. 6931مشهدی تفرشی، زمینی در اردبیل وارد ساخت ) انبارهای سنتی سیب محصول انبار شده در

 های کنترل آفت روش -1-2-7

 های زراعی، شیمیایی، بیولوژیک،های مختلفی از جمله روشزمینی از روشبرای کنترل بید سیب

 (.5161، 5شود )تادسارقام مقاوم و مدیریّت تلفیقی به شرح زیر استفاده می

 کنترل زراعی -1-2-7-1

باشد که به های متداول و مرسوم زراعت میکنترل زراعی آفات مستلزم ایجاد تغییراتی در روش

( نشان دادند 6334شوند. کروشل و کخ )صورت مستقیم و یا غیر مستقیم موجب کاهش جمعّت آفات می

رعه و در زمینی در مزتواند باعث کاهش جمعّت بید سیبهای بذری سالم میزمینیکه استفاده از سیب

ها به بید (، تأثیر زمان برداشت را بر میزان آلودگی غدّه5115) 9شود. کلر نتیجه کاهش آلودگی گیاه

تر انجام زمینی مهم دانست و نشان داد که هر چه برداشت این محصول به محض رسیدن آن سریعسیب

 انتخاب رقم (5112راندون و همکاران )د بود. ها کمتر خواهگیرد به همان نسبت میزان آلودگی غدّه

 عمق ، تنظیمخاک و جلوگیری از شکاف برداشتن آن آبیاری مرتّب زمین به منظور تأمین رطوبت، مناسب

                                                             
1 - Balachowsky & Real 

2 - Tadesse 

3 - Keller 
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  ورزی مناسب، کاشت و برداشت به موقع و رعایت تناوب زراعی را به کاشت، بهداشت مزرعه، عملیات خاک

 (.6334زمینی پیشنهاد دادند )داس و رامان، هایی برای کاهش جمعیّت بید سیبعنوان روش

 کنترل شیمیایی -1-2-7-2

داخل غدّه  در است و تمامی مراحل الروی مربوط ی الرویبه دلیل اینکه خسارت این آفت به مرحله

پذیر است )دوگراماسی و ی کامل امکانبرند، بنابراین کنترل شیمیایی فقط بر علیه حشرهبه سر می

های دازانیت، کربوفوران، فوریت و کش( تأثیر حشره6325) 5(. هافماستر و واترفیلد5118، 6یتینج

برگ  شاخ و روی پاشی محلولزمینی به صورت ی الروی بید سیبآلدیکارپ را برای کنترل سنین اوّلیه

متیل  فوسهای کارباریل و آزینکشمورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که حشرهزمینی در مزرعه  سیب

زمینی را با های سیبزمینی، غدّه( برای کنترل بید سیب6332) 9بیشترین اثر را داشتند. داس و رحمان

 یابد.در هر دو تیمار جمعّت آفت کاهش می هدلتامترین و گرد کارباریل تیمار کرده و نتیجه گرفتند ک

کرده و همین موضوع یکی از های شیمیایی مقاومت پیدا کشامروزه این آفت نسبت به اکثر حشره

 (.5119و همکاران،  فیموشود )نعاین آفت تلقّی می شیمیایی مشکالت بزرگ بر سر راه کنترل

 کنترل بیولوژیک  -1-2-7-3

زا علیه حشرات آفت کنترل بیولوژیک به معنی استفاده از پارازیتوئیدها، شکارگرها و عوامل بیماری

(. استفاده 5112، 4ن لنترنت آفات بسیار موفّق بوده است )ومدیریّ باشد که با حفظ سالمت محیط، درمی

 ( علیه الرو این آفت به عنوان یک موفّقیت اوّلیه در کنترلBaculoviridaeی ها )خانوادهاز گرانولوویروس

 زمینی در استرالیا، اندونزی، پرو، یمن و کالیفرنیا بوده است زمینی در انبارهای سیببیولوژیک بید سیب 

های  را روی غدّه Bt -Cry5( تأثیر باکتری 5111) 6محمّد و همکاران (.6389، 1رامان و بوث ؛6313، 2)رید

ی نزدیک برداشت هاها غدّهزمینی مورد بررسی قرار دادند. آنزمینی تراریخته برای کنترل بید سیبسیب

                                                             
1 - Dogramaci & Tingey 

2 - Hofmaster & Waterfield 

3 - Rahman 

4 - Van Lenteren 

5 -Reed 

6 - Booth 
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گیری کردند  پاشی کرده و نتیجهسم Bt -Cry5 -Lehmi Russet و Bt -Cry5 -Atlantic  هایباکتریرا با 

تیمار شده بودند به -Lehmi Russet  Bt-Cry5هایی که با باکتری میر الروهای سن اوّل در غدّهو که مرگ

تا  6/42تیمار شده بودند به میزان   Bt -Cry5 -Atlantic هایی که با باکتریدرصد و در آن 611میزان 

های حشرات شکارگر ( بیان کردند که بسیاری از گونه5113کوزنتسوا )و  درصد بوده است. کوماکو 1/12

زمینی ها و زنبورهای پارازیتوئید از دشمنان طبیعی بید سیبها، مورچهها، بالتوریاز جمله کفشدوزک

 .باشندمی

 استفاده از ارقام مقاوم -1-2-7-4

 ماالکار
 Hawkes berthaultii شیزمینی وح ( نشان دادند که برگ سیب6333)ی و تینج5

Solanum زمینی مقاوم بوده و الروهای ریزی بید سیبزمینی زراعی در برابر تخمو هیبرید آن با سیب

ی کندتری را نسبت به میزان تغذیهمیر و و ای از مرگهایی سطوح فزایندهیافته روی چنین برگپرورش

( نشان دادند 5111) 9زمینی زراعی داشتند. الگنوی و همکارانهای سیبیافته روی برگالروهای پرورش

باعث Spunda رقم  Bt -Cry5با کتری  شده با زمینی تراریختههای سیبی الروها از برگ و غدّهکه تغذیه

به میزان  Atlanticدرصد روی غدّه و در رقم  611درصد روی برگ و  31تا  81ها به میزان میر آنومرگ

( بیان 5112) 4و همکاران درصد روی غدّه بوده است. هورگن 91تا  52درصد روی برگ و  94تا  68

توانند باشد که در کنار هم می( میBو  Aای )تیپ دارای دو تیپ تریکوم غدّه S. berthaultiiکردند که 

-متر مربّع از سطح شاخزمینی را کاهش دهند و در صورتی که در یک سانتیهای بید سیبریزی مادهتخم

 شود.ها جلوگیری میتریکوم وجود داشته باشد، به صورت کامل از تخمریزی ماده 911برگ بیش از و

ی زمینی را رو( به منظور شناسایی رقم مقاوم، پارامترهای زیستی بید سیب6936منصوری و همکاران )

انتخاب شده بودند را مورد  پالسمژرم 93سازی مقدّماتی زمینی که پس از غربالسیب پالسمهشت ژرم

 نشو برای های مورد بررسیپالسمسایر ژرمنسبت به  932132-5دادند که کلون  مطالعه قرار داده و نشان

                                                                                                                                                                                         
1 - Mohammad et al 

2  - Malakar 

3 - Lagnaoui et al 

4 - Horgan et al 
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 تر است.نامطلوبزمینی  سیب نمای بید و

 (IPM)مدیریّت تلفیقی آفات  -1-2-7-5

 باشد. امروزه یکی اززمینی، مدیریّت تلفیقی آن میکار مؤثّرتر کنترل بید سیب ی آفات، راهمانند همه

های انبار شده است )زدام و های زیستی در سطح غدّهکشزمینی کاربرد آفتبید سیب IPM اجزای

 Bracon یدپارازیتوئزنبورهای  از کش بیولوژیک و به عنوان یک حشره  Bt(. از باکتری5118، 6همکاران

hebetor (Say) ،Opius lepidus Gahan   وApanteles kochleri L.  در  زمینیکنترل بید سیب برای

 (.   6336، 5؛ هورن6982استفاده شده است )خانجانی، انبار  در مدیریّت تلفیقی این آفتقالب 

 های گیاهیاسانس -1-2-8

 های با منشأ کش استفاده از حشره های شیمیایی، کش در برابر اکثر حشرهزمینی  به دلیل مقاومت بید سیب

گانچوا و -وانواباشد ) می ضروری این آفتخطر برای کنترل  های ایمن و کم به عنوان یکی از روشگیاهی 

اند که تولید وجود آمدهی در برابر گیاهخواران بهمؤثّردفاعی  هایمکانیسم در گیاهان (.5169دیمیترو، 

های مورفولوژیکی، شکل معمول های ثانویه در کنار مکانیسممواد شیمیایی گیاهی تحت عنوان متابولیت

ها ترکیباتی مایع، فرّار، اسانس (.5166، 9شود )محمودوند و همکارانهای دفاعی را شامل میاین مکانیسم

ب تر از چگالی آپایین ها آن چگالیبوده و  های آلیروشن و به ندرت رنگی، قابل حل در چربی و حالل

ها، های کوچک، ساقه، شاخههاها، برگها، گلهای گیاه از قبیل جوانهتمامی اندام در. این مواد باشد می

های ترشحی های اپیدرمی و یا کرک، سلولهای ترشحی ها و کانالها، چوب و یا پوست، حفرهبذرها، میوه

توان  را می های گیاهیاسانس (.5111، 2انجیونی و همکاران؛ 5119، 4شوند )ماسوتی و همکارانذخیره می

و ؛ دسوزا 5111)ایسمان،  استخراج نمودهای گیاهان معطّر توسط بخار آب تقطیر اندام طریق از

ای برای کنترل های اخیر به طور گستردهدر سالی گیاهان هااسانس استفاده از .(5112، 1همکاران

                                                             
1 - Zeddam et al 

2 - Horn 

3 - Mahmoudvand et al 

4 - Masotti et al 

5 - Angioni et al 

6 - De Souza et al 
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، 6هی؛ جاللی سندی و عبادالل5166اند )ایسمان و همکاران،  قرار گرفته بسیاری از آفات مورد توجّه

های گیاهی مخلوطی از انواع ترکیبات فرّار هستند که معموال از ترکیبات ترپنی و اسانس (.5164

سینئول -6،8اغلب ترپنوئیدهایی مثل ها را اند و اجزای اصلی آنهای آلیفاتیک تشکیل شدههیدروکربن

های گیاهی تحت اجزای شیمیایی اسانس میزان و (. البته5116، 5تریپاتی و همکاران)دهند تشکیل می

کند  تغییر میتأثیر موقعیّت جغرافیایی، شرایط رشدی گیاهان، زمان برداشت و عوامل محیطی دیگر 

در  عطرهای گیاهی که به طور وسیعی به عنوان ادویه و از برخی از اسانس (.5112، 9)یانگ و همکاران

به خاطر  توان برای دفع حشرات نیز استفاده نمود و اخیراًشوند، میصنایع غذایی و عطرسازی مصرف می

کشی  عوامل حشرهمیکروبی، ضدّ قارچی، ضدّ سرطانی و  ضدّ ها از جمله خواصاسانس ی خواص چندگانه

ها به اسانس (.5112ران، ؛ دسوزا و همکا5111ها جلب شده است )ایسمان، توجّهات بیشتری به سوی آن

استفاده داخل منازل مورد  طور سنّتی برای حفاظت محصوالت انباری و دور کردن حشرات پروازکننده در

های گیاهی به عنوان عوامل در حال حاضر اسانس(. 5112؛ دسوزا و همکاران، 5111ن، اند )ایسماهبود

ها مانند اکواسمارات کشآفت ی ولیدکنندهالمللی تهای بینزیستی کنترل آفت توسط برخی از شرکت

-تدخین مؤثّری برای های ها جایگزینامروزه اسانس (.5164، شود )ایسمان و همکارانثبت و تولید می

-آیند و این به دلیل فرّاریّت باال و سمیّت کم آنهای انباری به حساب میهای رایج غلّات و فرآوردهکننده

تاکنون بیش از (. 5116، 2همکاران؛ لی و 6336، 4باشد )شایا و همکارانمیها برای پستانداران خونگرم 

داروسازی، بهداشتی، ها به ویژه در صنایع مورد آن 911اند که اسانس گیاهی شناخته شده 9111

؛ 5119، 1و همکاران کشاورزی، غذایی، آرایشی و عطرسازی از اهمیّت اقتصادی برخوردارند )سیلوا

خطر برای کنترل های ایمن و کماستفاده از گیاهان دارویی یکی از روش (.5119، 2همکارانهاشمی و  حاج

 مورد در ایگسترده تحقیقاتی اخیر  در سه دهه (.6939)خرّمی و همکاران،شود  محسوب میآفات 

                                                             
1   - Jalali sendi & Ebadollahi 
2 - Tripathi et al 

3 - Yang et al 

4 - Shayaa et al  

5 - Lee et al 

6 - Silva et al 

7 - Hajhashemi et al 



14 
 

این تحقیقات نشان . نتایج است گرفته صورت گیاهی های کش حشره عنوان به گیاهی ترکیبات از استفاده

 و دورکنندگی تخاصیّ بر عالوه که هستند موثری های ترکیب دارای داراسانس گیاهان کهداده است 

 (.5111،5111)ایسمان،  شوند می حشره مرگ سبب کوتاهی مدت در تخمریزی، و تغذیه از بازدارندگی

 برای کمی سمیت ولی ،دندار تنفسی سمیت بر روی حشرات آفت انباری های گیاهی اسانس برخی از

و رواج  تولید از قبل (.5111کنند )ایسمان، می ایجاد محیط زیست در کمتری آلودگی داشته و پستانداران

 گیاهی ی با منشأهاکشحشره از ،6321 تا 6391 های دهه در شیمیایی هایکش حشرهی  گسترده

یافت  کاهش گیاهیبا منشأ  سموم نقش های شیمیاییکشکاربرد حشرهرواج  با اما ،است شده می استفاده

کشی و بازدارندگی رشدی  ( فعالیت دورکنندگی، حشره5112) 6اوپادیای و جیسوال .(5111)ایسمان، 

دار در غلظت ی آرد بررسی کردند. اسانس فلفل سیاه به طور معنیاسانس فلفل سیاه را در برابر شپشه

اسانس فلفل سیاه برای الرو و حشرات  LC50ی آرد دورکننده بودند. درصد برای حشرات بالغ شپشه 5/1

افزایش غلظت اسانس،  البته متناسب بابود.  بر لیتر هوا میکرولیتر 515/62و  155/64بالغ به ترتیب 

های گیاهان اسانساثرات تدخینی ( 5113) 5و همکاران سئوالرو و حشرات بالغ افزایش یافت.  میرومرگ

 ،(C. carvi)ی سیاه ، زیره(.Pimenta dioica L)، فلفل افرنجی (.Trachyspermum ammi L) زنیان

را نسبت به  (L. Pelargonium graveolens)و گل شمعدانی  (L. Anethum graveolens) شوید

ی گیاهان ذکر های اسانسارزیابی کردند. در همه (Reticulitermes speratus Kolbe)ی ژاپنی موریانه

 GC-HPLCکشی قوی مشاهده شد. ترکیبات شیمیایی این شش اسانس با استفاده از شده فعالیت حشره

های متفاوتی در موریانه ایجاد مشخص شد. نتایج نشان داد که دزهای مربوط به هر ترکیب واکنش

نشان کشی قوی را فنیک( فعالیت حشرهترکیبات فنولی )اسیددر میان ترکیبات آزمایش شده . کند می

( 5161) 9ها داشتند. فانگ و همکارانیت بیشتری نسبت به هیدروکربنهای الکل و آلدهید سمّداد. گروه

 (Triboliumآرد یی شپشهی سیاه را روی مراحل بالغ دو حشرههای زیرهکشی اسانسفعالیت حشره

                                                             
1  - Upadyay & Jaiswal 

2 - Seo et al 

3 - Fang et al 
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castaneum Herbst) و سرخرطومی ذرت(Sitophilus zeamais Mots)  .یاجزای عمده بررسی کردند 

درصد(،  22/51لیمونن )-درصد(، دی 38/92کاروون )-بررسی شدند و آر   GC-MSبه روشها اسانس این

درصد( بیشترین ترکیبات  12/4میرسن )-درصد( و بتا  16/2کاروول )-درصد(، سیس  56/2پینن )-آلفا 

 ستی و بیوشیمیایی اسانس( در بررسی اثرات زی5166) 6عبدالعزیز حاضر در اسانس مورد نظر بودند.

را نسبت به مراحل بالغ و  زمینی اثرات این اسانسروی بید سیب (.Origanum vulgar L) مرزنجوش

کشی گازی و سمیّت ها فعالیت حشرهنابالغ این حشره ارزیابی کرده و مشاهده کردند که این اسانس

داشت. نتایج نشان داد که این تماسی قوی در مراحل مختلف رشدی هر دو جنس نر و ماده حشره 

شود. همچنین مقدار پروتئین و تری اسیل گلیسرال حشرات های بدشکل میها باعث ایجاد بالغاسانس

أثیر اسانس افزایش یافت و افزایش ناچیزی در فعالیت استیل کولین استراز و کیتیناز تیمار شده پس از ت

زمینی در انبار توان برای کنترل بید سیبرزنجوش میم مشاهده شد. لذا او پیشنهاد کرد که از اسانس

( اسانس استخراج شده از گیاه فلفل سیاه را برای کنترل 5166) 5خان طیب نسیم و رسول .استفاده نمود

و اسانس فلفل  ی میوهکشی عصاره( اهمیت حشره5166) 9فان و همکاراناند.  ی آرد به کار برده شپشه

سنجی کاربرد با استفاده از زیست (Spodoptera litura Fabricius)کرم برگخوار توتون سیاه را نسبت به 

 93ی فلفل سیاه ی تازههای میوهموضعی روی الرو سن دوّم در آزمایشگاه بررسی کردند. از اسانس

درصد،  11/92ای بود که حدود استخراج شدند. لیمونن ترکیب عمده GC-MSترکیب شیمیایی به روش 

خانی و شد. درصد از کل اسانس را شامل می 22/3درصد و لینالول  32/65د بتاپینن در حدود بع

را به  (.Mentha piperita L) های دو گونه گیاه فلفل سیاه و نعناع فلفلی( اسانس5165) 4همکاران

تعیین کرده و  GC-MSی دستگاه کلونجر و تقطیر آبی تهیّه و ترکیبات اصلی اسانس را به روش وسیله

و الرو سن  (.Sitophilus oryzae L) برنجحشرات بالغ سرخرطومی  نسبت بهها را کشی آنفعالیت حشره

بررسی کردند. نتایج نشان داد که ترکیبات  (Corcyra cephalonica Stainton)ی آرد برنج  سوّم پروانه

                                                             
1 - Abd-El Aziz 

2 - Tayyib Naseem & Rasool Khan 

3 - Fan et al 

4 - Khani et al 
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 منتول، (.Mentha piperita L) نعناع فلفلیفلفل سیاه لیمونن، آلفا و بتاپینن و کاریوفیلن و ترکیبات 

ساعت برای  25اسانس فلفل سیاه و نعناع فلفلی بعد از LC50  ایزومنتول، لیمونن و سینول بود.

ی آرد برنج به  الرو پروانه نسبت بهمیکرولیتر بر لیتر هوا و  82/1و  2/582سرخرطومی برنج به ترتیب 

های ( اثر اسانس5169) 6رفیعی دستجردی و همکارانمیکرولیتر بر لیتر هوا بود.  3/949و  2/291ترتیب 

اسطوخودوس  ،((.Glycyrrhiza glabra L بیان شیرین، (.Fumaria officinalis L)تره گیاهان شاه

(Lavandula stoechas L.) و پونهMentha pulegium L.) ) زمینی مورد ارزیابی قرار  ا روی بید سیبر

لیتر از محلول پنج درصد اسانس متانولیک زمینی در یک میلی های سیبدادند. در این بررسی غدّه

درصد از الروهای سن اوّل  9/63ور شدند. نتایج نشان داد که فقط استخراج شده از گیاهان نامبرده غوطه

مینی آغشته شده با اسانس متانولیک استخراج شده از اسطوخودوس نفوذ زهای سیبتوانستند به غدّه

های هوایی سه گیاه های اندام( اسانس5169) 5پورسعیدی و محرّمی ها تلف شدند. ی آن کنند و بقیه

و  ( (.Rosmarinus officinalis Lرزماری ، (Artemisia khorassanica Podi)ی خراسانیدارویی درمنه

یت تنفسی و را به روش تقطیر با آب استخراج کرده و سمّ (.Mentha longifolia L)ی کوهی پونه

مورد بررسی قرار   (Tribolium confusum Jacquelin du Val)ی آرد را روی شپشه ها دورکنندگی آن

 54تا  3 میکرولیتر بر لیتر هوا و پس از 6666تا  682ومیر حشرات کامل با افزایش غلظت از دادند. مرگ

ی آرد در معرض اسانس با غلظت ساعت قرار گرفتن در معرض اسانس افزایش یافت. قرارگیری شپشه

حشرات کامل شد. براساس درصد  611ومیر ساعت موجب مرگ 54میکرولیتر بر لیتر هوا در مدت  682

سانی و رزماری ی خرای آرد حساسیت مشابهی را به اسانس درمنهنتایج این تحقیق، حشرات کامل شپشه

رغم پایین یت کمتری نشان داد. علیی کوهی نسبت به این حشره سمّاز خود نشان دادند، اما اسانس پونه

  مورد هایت دورکنندگی آن نسبت به سایر اسانسکوهی، خاصیّ یت تنفسی اسانس پونهبودن خواص سمّ

روی حشرات کامل  را سیاه ی زیره اسانس تنفسی ( سمیت6988مروج و همکاران ) مطالعه باالتر بود.

 برایتوان  ه را میسیا ی هزیر اسانس ها نشان داد که و نتایج آن ی آرد مورد بررسی قرار دادند شپشه

                                                             
1 - Rafiee-Dastjerdi et al 

2 - Saeidi & Moharramipour 
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( 6931فرجی و همکاران ) مورد استفاده قرار داد. آرد ی شپشه توسط آلودگی از شده انبار غالت حفاظت

 (Myrtus ، مورد(Zattaria multiflora Boiss)شیرازی اثر دورکنندگی اسانس و پودر سه گیاه آویشن 

(communis L.  گلپرو (Desf Heraclum persicum) زمینی با استفاده از دستگاه را روی بید سیب

ها با دو نوع شاهد مختلف سنج چهار بازویی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند. آزمایش بویایی

و پودرهای گیاهان انجام شد. نتایج نشان داد که اسانس و پودر هر سه گیاه ها برای هر یک از اسانس

دارای فعالیت دورکنندگی هستند. اسانس گیاه آویشن شیرازی باالترین دورکنندگی را نشان داد. در دو 

آزمایش دیگر با دو شاهد مختلف مربوط به اثر پودر گیاه گلپر، دورکنندگی باالتری نسبت به دو گیاه 

آید که اسانس و پودر هر سه گیاه توانایی باالیی در ر مشاهده شد. از نتایج این تحقیق چنین بر میدیگ

 و کشنده های غلظت ( تاثیر6939خرمی و همکاران ) ی کنترل و مدیریت تلفیقی این آفت دارد. برنامه

 Origanum vulgare مرزنجوش  و .Lavandula angustifolia Lاسطوخودوس  های اسانس ی زیرکشنده

Mill. ها نرخ اند. در بررسی آن زمینی مورد بررسی قرار داده سیب بید زندگی جدول پارامترهای را روی 

 614/1و  616/1،  612/1ترتیب  به مرزنجوش اسطوخودوس و تیمارهای و شاهد در جمعیت افزایش ذاتی

 و شاهد بین ولی تفاوتدار  مرزنجوش غیر معنی و شاهد بین تفاوت شد، که زده بر روز تخمین

شاهد،  در تولد هنگام به آفت زندگی ها امید به همچنین در بررسی آن .بوده است دار معنی اسطوخودوس

عابدی و  روز برآورد شده است. 45/51و  86/61، 98/52به ترتیب  مرزنجوش و اسطوخودوس اسانس

ی هندی  پره ی خراسانی را برای کنترل شب ( اسانس استخراج شده از گیاه درمنه6932همکاران )

Hubner) (Plodia interpunctella  به کار برده و مشاهده کردند که اسانس این گیاه تأثیر منفی بر

 پارامترهای جدول زندگی آفت دارد.

 قیقتحدر این معرفی گیاهان مورد مطالعه  -1-2-9

 Artemisia khorassanica Podi ی خراسانینهدرم -1-2-9-1

(. جنس 5-6شکل)باشد  می Asteraseaeی  از تیره گیاهیWormwood  با نام انگلیسی درمنه

Artemisia، 511  ای )نیمهبه صورت یکساله، دوساله، چندساله و یا بوتهگونه دارد. این گیاه  411تا-
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های متعلق به جنس کند. تعدادی از گونهی شمالی جهان رشد میمعتدلهدرختچه( وحشی در نواحی 

Artemisia شود.ها، به عنوان گیاه زینتی کشت میای رنگ و معطّر بودن آنبه خاطر شاخ و برگ نقره 

های فقیر و خشک به سهولت در خاک دارند وسرما و یخبندان تحمل باالیی به  های مختلف درمنهگونه

های اخیر  موجود در درمنه طی سال 6الکتون ترکیبات سزکویی ترپن(. 6986کنند )کریمی، رشد می

اشاره نمود. در مطالعات  9و سانتونین 5توان به آرتمیزینین بسیار مورد توجه بوده است که در این میان می

پالسمودیوم مورد  های زا نظیر گونه های بیماری داروشناختی انجام شده اثرات آرتمیزینین روی برخی انگل

توجه قرار گرفته است. عالوه بر این خصوصیت ضد کرم سانتونین نیز ثابت شده است )قاسمی دهکردی و 

 (. 6982طالب، 

 

  Podi  Artemisia khorassanicaی خراسانی،درمنه -5-6شکل 

[https://www.google.com/search?source=hp&ei=axg-WtTPOtLSwALCkZXgDg&q] 

 

  .Carum carvi L ی سیاهزیره -1-2-9-2

باشد  می   (Apiacea)/Umbelliferaeجعفری  یتیرهاز گیاهی  Caraway نام انگلیسی باسیاه  یزیره

گیاهی است دو ساله و علفی، مانند هویج است.   گونه دارد. زیره 51حداقل  Carum. جنس (9-6)شکل

ی  ای است. دارای ساقه شکل و قهوه ی عمیق، دوکی یا مخروطی متر، دارای ریشه 2/6تا  2/1ارتفاع آن 

های سفید، صورتی  آذین چتری مرکب، گل دار، گل ای سبز دندانه های شانه کوتاه و توخالی، برگ

متر ظاهر  سانتی 21تا  91ای به طول  دهنده     ی گل باشد. در انتهای گیاه، ساقه ای می ا قهوهخاکستری ی

                                                             
1 - Sesquiterpen lacton 

2 - Artemisinin 

3 - Santonin 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj4-KjysbbVAhUCfRoKHaoHBHIQjRwIBw&url=http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201552852211.html&psig=AFQjCNH3qW-nLdTjKiCFwy7Ux-1_WGowew&ust=1501689059900478
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 2شکل و دوقسمتی و به طول  ی شیزوکارپ دراز، خمیده، داسی ا ی معطر، فندقه گردد. بذر یا میوه می

آمده و طولی و خط بر 2ای متمایل به خاکستری یا سیاه بوده و دارای  متر دارد. رنگ آن قهوه میلی

داروی ضدّ  های این گیاه در داروسازی به عنوان. از میوه(6936نژاد و بهادری،  باشد )هاشمی رنگ می کم

 2تا  9ی سیاه محتوی  . زیره(5161گ و همکاران، شود )فان ، عطرسازی و به عنوان غذا استفاده مینفخ

ها و  ها، نشاسته، قند، تانن آلبومن، 5لیمونن ،6اسانس دارای کاروندرصد اسانس روغنی است، که این 

 (. 6936نژاد و بهادری،  )هاشمی بوده و تمام گیاه معطر است دوفندقهی آن  باشد. میوه روغن می

 

 L. Carum carviی سیاه، زیره -9-6شکل 

[https://www.google.com/search?ei=xBk-WpvcGMvfwQKKtoewDg&q]  

 

  .Piper nigrum Lفلفل سیاه -1-2-9-3

این  (.4-6بوده )شکل Piperaceae یتیره گیاهی ازBlack pepper plant با نام انگلیسی فلفل سیاه 

ای بوده و  یا درختچه گیاهان گلدار و علفی وجزفلفل سیاه  .داردگونه  6411جنس و  65تیره بیش از 

 تیز، بیضی، نوک ،، منفردساده های متناوببرگی  وسیلهکه به  ی راست یا باالرونده است دارای ساقه

 -های فلفل سیاه نر گل .(5113، 9)فرانکویس و همکاران شود میشناخته و معطر  وارونه یا چتری شکل

هایی واقع در محور ساقه یا در قسمت انتهایی  ماده بوده و به صورت نوعی سنبله به نام شاتون یا دیهیمه

کند. این گیاه  خیز به درختان مجاور اتصال پیدا می ساقه های شود. این گیاه به کمک ریشه آن تشکیل می

                                                             
1 - Carene 

2 - Limonene 

3 - Francois et al 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm7rjwsrbVAhXGDBoKHdJdCtAQjRwIBw&url=http://www.pakanbazr.com/fa/%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87&psig=AFQjCNFXXNFn1mpj37HOWqmHoC63sQKdNA&ust=1501689342725718
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های فرعی است که هر دو از کنده  دو توع شاخه دارد که یکی تولید گل نموده و دیگری مولد شاخه

آذین به  عدد روی محور گل 91تا  51ها کوچک کروی و به تعداد  گیرند. میوه های ساقه منشأ می برگ

نژاد و بهادری،  شوند )هاشمی ن کامل به صورت خوشه از ساقه جدا میآیند و پس از رسید وجود می

کننده دارد که قسمت اعظم آن را فالندرون و  (. فلفل سیاه اسانسی با بوی مطبوع و تحریک6936

دهد. در فلفل عالوه بر اسانس، نوعی رزین محلول در اتر و الکل با طعمی سوزاننده و  نن تشکیل می کادی

کش نیز  های حشره ی فرآورده پرین در تهیه پرین وجود دارد. از پی آلکالوئید به نام پی تند و نیتریک

  (.6936نژاد و بهادری،  شود )هاشمی استفاده می

 

 L.  Piper nigrumفلفل سیاه، -4-6شکل 

[https://www.google.com/search?ei=hBg-WvCuDYjXwAKxiquIDw&q] 

 

 1یدیدمتیلکش شیمیایی  حشره -1-2-11

بروماید و فستوکسین  کش تدخینی متیل از دو حشره در گذشته برای کنترل آفات انباری عمدتاً

محیطی کاربرد این ترکیبات در اکثر کشورها ممنوع شده  به دلیل خطرات زیستگردید. ولی  استفاده می

خطر  تدخینی کم های کش کنند تا حشره ها امروزه تالش می کش آفتی  های تولیدکننده است. لذا شرکت

یدید است.  خطر متیل تدخینی کمهای  کش ه نمایند. یکی از حشرهزیست تهیه و عرض   برای انسان و محیط

بروماید غیر از  )مصرف سم متیل بروماید استجایگزین متیلهای شیمیایی کشیکی از آفت یدیدمتیل

نایتو و ) ثر استمؤکه بر روی آفات انباری بسیار  باشد( ممنوع می 5162ای از سال  موارد قرنطینه

کننده خاک  ی ضدّ عفونیبه عنوان یک ماده کش شیمیایی اخیراًاین حشره(. همچنین 5164، 5همکاران

                                                             
1 - Methyl iodide  

2 - Naito et al 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwidlsm7srbVAhVDMBoKHZlCDmgQjRwIBw&url=http://www.hidoctor.ir/54307_%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A2%D9%86.html/&psig=AFQjCNGwquS8N20ZCNtcqZJtVzBCQtDk-w&ust=1501689223956182
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ها های هرز و موریانه، علفزا بیماریهای از جمله قارچآور  زیان ی وسیعی از موجوداتبرای کنترل دامنه

یدید به عنوان یک سم تدخینی برای کنترل آفات بیشتر از . متیل(5111، 6و آرتور )زتلر شوداستفاده می

بروماید از نظر یدید در مقایسه با متیلمتیل. ولی قیمت باالی سال است که شناخته شده است 11

به  کشورها به جز ژاپندر بعضی  (.5111زتلر و آرتور، ) رواج مصرف آن در گذشته بوداقتصادی مانع از 

تحقیقات در عین حال  .کش غیر قابل دسترس استیدید، این آفتعلت صرف نظر کردن برای ثبت متیل

نایتو و همکاران، دارد ) پتانسیل باالیی به عنوان یک سم تدخینیکش این آفتکه  است نشان داده

 4سولفوریل فلورایدو (  (MIیدید، متیل(COS) 9سولفید ( سمّیت کربونیل5116) 5آنگ و همکاران(. 5164

(SF)  را نسبت به سپردار قرمز کالیفرنیا(Maskell Aonidiella aurantii) در روی لیمو و سمّیت متیل-

مورد آزمایش قرار ( L. Cydia pomonella)کرم سیب  نسبت بهسولفید را در روی هلو  یدید و کربونیل

رسیدگی میوه شد، اما  افتادنکش سبب تغییر رنگ هلو و به تأخیر داده و نتیجه گرفتند که هر دو آفت

 82گرم بر لیتر کربونیل سولفید سبب مرگ و میر تغییری در کیفیت میوه مشاهده نشد. هشتاد میلی

ومیر در کرم سیب مشاهده درصد مرگ 611یدید گرم بر لیتر از متیلمیلی 52درصد کرم سیب شد. در 

درصد  611گرم بر لیتر باعث  میلی 41وریل فلوراید با مقدار بیشتر یا مساوی یدید و سولفشد. متیل

گرم بر لیتر داری نیز به میوه وارد کرد. هشتاد میلیومیر سپردار قرمز کالیفرنیا شد، اما خسارت معنیمرگ

 اثر (5112نایتو و همکاران ) درصد تلفات در سپردار قرمز کالیفرنیا شد. 81کربونیل سولفید باعث 

 62ساعت در  54به مدّت  هوا گرم بر متر مکعب 21و  91، 62، 61، 2یدید را با دزهای  متیل تدخینی

 (Callidiellum rufipenneجنگلی ی سلیسیوس روی هشت گونه از حشرات درختاندرجه

Motschulsky،Monochamus alternatus Hope ،Semanotus japonicus Lacordaire ،Niisima  

Cryphalus fulvus ،Ips cembrae Heer،Xyleborus pfeili Ratzebury ،Blandford  Xylosandrus 

germanus،Pissodes nitidus Roel ) ی تخم پنج گونه از آفات  بررسی کردند. نتایج نشان داد که مرحله

 روی و شفیرگی ی الیدید و به طور کامل مرحلهگرم بر متر مکعب از متیل 61تا  2ذکر شده در غلظت 

                                                             
1 - Zettler & Arthur 

2 - Aung et al 

3 - Carbonyl sulfide 

4 - Sulfuryl flouride 
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Abstract:  

The potato tuber moth (PTM), Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: 

Gelechiidae), is one of the most destructive pests of potato in both fields and storage. 

Damage of the pest under suitable conditions in storage is more than in the field. In many 

storage systems, fumigant chemicals are the most economical and convenient tool for 

managing store pests, but the increasing problem with these fumigants makes it necessary 

for research to devise other control procedures. In this study, lethal and sublethal effects of 

essential oils of Artemisia khorassanica Podi, Piper nigrum L. and Carum carvi L. and 

toxicity of methyl iodide were tested on P. operculella. Adult potato tuber moth treated 

whit sub lethal concentration (LC20) of insecticide and essential oils and their effects on 

life table parameters such as life expectancy (ex), survival rate (lx), reproductive value (vx), 

fecundity and fertility and stable population growth parameters such as gross reproduction 

rate (GRR), net reproduction rate (R0), intrinsic rate of increase (rm), finit rate of increase 

(ƛ), mean generation time (T) and biological period were studied and compared with 

control. In order to investigate energy reserves of P. operculella, each sample was 

consisted of a cold-anesthethizd pupa (undefined sex). On each sampls, total protein, 

glycogen content, and lipit content were determined. In the lethal experiment, the essential 

oil of C. carvi was the least toxic (LC50 = 27/93 µLl
-1

) and methyl iodide was The most 

toxic (LC50 = 6/39 µLl
-1

). In life table parameters except of mean generation time (T) the 

most of significant was at control. In review energy reserves, the most of total protein and 

glycogen content was respectively at control, P. nigrum, C. carvi and the most of lipid was 

respectively at control, P. nigrum, C. carvi and A. khorassanica. It is necessary to mention, 

in this study, The chemical constituents of the essential oils were also assessed using gas 

chromatography–mass spectrometry. Assays showed Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-

trimethyl composition at essential of  A.khorassanica, Propanal, 2-methyl-3-phenyl  

composition at essentials of P. nigrum and C. carvi were The most percentage. 
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