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 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 گزارش نهایی طرح پژوهشی

 

 Dracocephalum کشی اسانس گیاه بادرشبواثرات حشره

moldavica L.  روی زنبور پارازیتوئید Habrobracon 

hebetor Say  های آنو میزبان Ephestia kuehniella 

Zeller   وPlodia interpunctella Hübner 

 

 

 عسگر عباداللهیدکتر مجري پژوهش: 

 دکتر وحید مهدويهمكار پژوهش: 

 
 کشاورزي و منابع طبیعی مغان دانشكده

 
 حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردیده است.این طرح با تصویب و حمایت مالی 
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 :چكیده

Habrobracon hebetor Say شود. در ها محسوب میپرهی الروی تعداد زیادی از شبمرحله، زنبور پارازیتوئید بیرونی

 Anagastaای آرد )ی مدیترانهپرهروی شب( .Dracocephalum moldavica Lاین مطالعه، سمیت اسانس گیاه بادرشبو )

kuehniella Zellerپره(، شب( ی هندیPlodia interpunctella Hübner و زنبور پارازیتوئید )H. hebetor  مورد ارزیابی

قرار گرفت. اسانس گیاه بادرشبو به روش تقطیر با بخار آب با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شد و ترکیبات شیمیایی 

 Piperitenone Oxide( شناسایی شدند. GC-MSسنج جرمی )آن با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف

عنوان ترکیبات اصلی اسانس بادرشبو درصد( به 79/9) Citralدرصد( و  74/13) Piperitone Oxideدرصد(،  03/19)

و حشرات  H. hebetor( اسانس مذکور علیه حشرات کامل زنبور پارازیتوئید 50LCدرصد ) 50ی باشند. غلظت کشندهمی

میکرولیتر بر لیتر هوا به دست  252/10و  631/9، 995/0ترتیب به P. interpunctellaو  A. kuehniellaهای پرهکامل شب

درصد اسانس گیاه  25منظور ارزیابی تاثیر زیرکشندگی، حشرات کامل زنبور پارازیتوئید در معرض غلظت زیرکشنده آمد. به

شناسی زنبورهای پارازیتوئید زنده مورد مطالعه قرار گرفتند. نرخ ذاتی های جمعیتبادرشبو قرار داده شدند و سپس شاخص

( و GRR(، نرخ ناخالص تولیدمثلی )0R(، نرخ خالص تولیدمثل )λ(، نرخ متناهی افزایش جمعیت )mrجمعیت )افزایش 

ی اسانس کاهش پیدا کرد. داری تحت تاثیر غلظت مورد مطالعهطور معنی( زنبور پارازیتوئید، بهTمتوسط زمان یک نسل )

ی هندی پرهای آرد و شبی مدیترانهپرهتواند در مدیریت شبنتایج تحقیق حاضر نشان داد که اسانس گیاه بادرشبو می

جهت مدیریت آفات مذکور،  H. hebetorزمان اسانس بادرشبو و زنبور پارازیتوئید موثر واقع شود. با این وجود، کاربرد هم

 شود.   با توجه به سمیت و اثرات دموگرافیکی منفی اسانس روی زنبور پارازیتوئید، پیشنهاد نمی

 

های پرهشب ،Habrobracon hebetorکشندگی، های گیاهی، سمیت تدخینی، تاثیر زیراسانس هاي کلیدي:واژه

Pyralidae. 
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 مقدمه-1-1

ی محصوالت کشاورزی از حشرات انباری آفاتی پلی فاژ هستند که دارای پراکنش وسیعی بوده و به هنگام مبادله برخی

(. در بین 1370کنند )زمردی، و با آب و هوای مختلف سازگاری پیدا میکرده ی دیگر انتقال ای به قارهبه سرعت از قاره

توانند در اندک زمانی در آیند که میترین دشمنان محصوالت انباری به شمار میمهمآفات انباری، بالپولکداران انباری از 

 ی آردپرهتوان به شب(. از جمله آفات انباری بالپولکی می1386ناپذیری ایجاد نمایند )باقری زنوز، های جبرانانبارها، زیان

(Anagasta Kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae)) گیر بوده و در سراسر دنیا پراکنده جایک آفت همه اشاره نمود که

باشد و به زندگی در نزدیکی انسان ی انسان دوست می(. این آفت یک گونه1393)اسماعیلی و میرکریمی،  شده است

های ی آرد به بسیاری از محصوالت از جمله غالت، ذرت، برنج، سورگوم، یوالف، جو، میوهپرهسازش پیدا کرده است. شب

 Plodia interpunctella) ی هندیپره(. شب1386کند )باقری زنوز، دار، خرما و غذای انسان و حیوان حمله میهسته

Hübner) بار، غالت، بذرها، حشرات خشک به انواعباشد که در تمام دنیا و در ایران از آفات انباری بالپولکی مهم دیگر می

تند که شامل ی ابریشمی میاین حشره با تغذیه از مواد غذایی شبکه . الروزندخسارت میشده و کندوی عسل خشک
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تواند سبب های ایجاد شده میدهد. آلودگیباشد و محصول آلوده شده بوی نامطبوعی میپوسته و فضوالت الروی می

 (. 1384خسارت مستقیم و غیر مستقیم گردد )سمیع و همکاران، 

های شیمیایی متداول مانند فسفین در انبارها که مشکالت کشفات انباری به آفتبا توجه به افزایش روزافزون مقاومت آ

محیطی را به دنبال دارند، نیاز به استفاده زیست و همچنین اثرات سوء زیستی سموم در مواد غذایی و محیطباقی مانده

(. Salwa  and Al Khalafi, 2011رسد )زیست و انسان ضروری به نظر میتر برای محیطهای جدیدتر و ایمناز ترکیب

با سموم گیاهی مانند نیکوتین و روتنون آغاز گردید و نتایج بسیار خوبی از  1850کش از سال استفاده از گیاهان حشره

توانند جایگزین مناسبی های گیاهی میکشآفت دهدکه نشان میدست آمده است ی کنترل آفات با ترکیبات گیاهی بهنحوه

های های شیمیایی تدخینی در دههکش(. در راستای جایگزینی آفتKeita et al., 2001های مصنوعی باشند )شکبرای آفت

های مختلف گیاهی روی آفات انباری مورد توجه های گیاهی استخراج شده از گیاهان معطر تیرهاخیر، استفاده از اسانس

 ,Enanباشند )ای میی اثرات کشندگی، دورکنندگی و ضدتغذیههای استخراج شده از گیاهان داراقرار گرفته است. اسانس

2001; Keita et al., 2001های انباری پرههای مختلف گیاهی روی شب(. تاکنون مطالعات مختلفی در ارتباط با تاثیر اسانس

اند که خاصیت نشان داده. از سوی دیگر مطالعات مختلف (1395، ابراهیمی و همکاران؛ 1392، زادهنقی) انجام گرفته است

 ,.Tozlu et al., 2011; Liao et alباشند )های گیاهی در ارتباط با ترکیبات شیمیایی موجود در آنها میکشی اسانسحشره

 باشد.  ها نیز ضروری میی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس( لذا مطالعه2017

شود. در عنوان راهکاری موثر در کنترل آفات پیشنهاد می( بهIPM)های مدیریت تلفیقی آفات امروزه استفاده از برنامه

د. از جمله عوامل کنترل گردایی و کنترل بیولوژیک توصیه میهای کنترل شیمیی همزمان از روشاین راستا استفاده

کند، زنبور پارازیتوئید فعالیت می Pyralidaeی عنوان پارازیتوئید داخلی الروهای آفات بالپولکی خانوادهبیولوژیک که به

Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae) می( باشدBrower et al., 1996 این زنبور دارای گسترش جهانی .)

 (. Baker et al., 1995کند )ی الروی میزبان خود، آن را فلج کرده و سپس روی آن تخمریزی میبوده و با حمله به مرحله

بایستی مورد ارزیابی نیز مستقیم آنها ها )بررسی سمیت کشندگی ترکیبات(، اثرات غیرکشآفت عالوه بر اثرات مستقیم

مثلی مانند تاثیر روی باروری، مستقیم این ترکیبات از طریق تاثیر بر روی پارامترهای زیستی و تولیدقرار گیرد. اثرات غیر
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ها، کشکه عالوه بر مطالعه و بررسی اثرات مستقیم آفت شدبامیباشند، بنابراین ضروری طول عمر، بقا و نسبت جنسی می

پذیرد، های زیرکشندگی انجام میمستقیم که از طریق بررسی تاثیر غلظتمستقیم آنها نیز بررسی گردد. اثرات غیراثرات غیر

( اثرات 1393ن )(. هاشمی و همکاراStark and Banks, 2003گیرد )شناسی دموگرافیک مورد بررسی قرار میدر علم سم

مطالعه نمودند. ایشان گزارش  H. hebetorهای زیستی زنبور را روی ویژگی (Ferula assafoetida) اسانس گیاه آنغوزه

د. دهمیشاهد کاهش کردند که اسانس گیاه مذکور میزان درصد خروج حشرات کامل زنبور پارازیتوئید را در مقایسه با 

های گیاهان آویشن، بومادران، رازیانه و ریحان را روی حشرات زیرکشندگی اسانس (، اثرات کشندگی و1396احمدپور )

ی کامل زنبور پارازیتوئید ارزیابی نمودند. مطالعات ایشان نشان داد که اسانس گیاه رازیانه کشندگی باالتری نسبت به بقیه

های خ ذاتی افزایش جمعیت برای شاهد و اسانسگیاهان مورد مطالعه روی زنبور پارازیتوئید داشته است. همچنین مقادیر نر

 دست آمد.روز به 25/0و  20/0، 26/0، 27/0، 29/0ترتیب آویشن، بومادران، رازیانه و ریحان به

، روی زنبور .Dracocephalum moldavica L ،کشی اسانس گیاه بادرشبوی اثرات حشرههدف از تحقیق حاضر، مطالعه

باشد تا در صورت می P. interpunctellaو  A. kuehniellaهای پرهشبشامل های آن میزبانو  H. hebetorپارازیتوئید 

های مدیریت آفات بالپولکی های تکمیلی بتوان از این اسانس همراه با زنبور پارازیتوئید در برنامهامکان بعد از انجام آزمایش

 بهره جست.

 

 بررسی منابع-1-2

 Habrobracon hebetor Sayزنبور -1-2-1

 بنديرده-1-2-1-1

باشند که اغلب آنها در کنترل بیولوژیک هزار گونه ی توصیف شده می 18تقریبا شامل  Braconidaeی زنبورهای خانواده

میالدی منتشر و تا  1901(. اولین گزارش از وجود این زنبورها در ایران در سال Yu et al., 2006) ارزشمند هستندآفات 

ایران گزارش شد. در فهرست آفات کشاورزی ایران و مختلف گونه از آن ها از نقاط  200میالدی نزدیک به  2010سال 
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توان ترین آنها میاست که از مهم گونه از زنبورهای این خانواده از نقاط مختلف ایران گزارش شده 64دشمنان طبیعی آنها 

اشاره نمود )مدرس اول،  H. hebetorو   Habrobracon iranicus ،H. johnson ،Bracon brevicornis ،B. lefroyiبه 

1390.)  

توصیف شده است. در ایران، این زنبور  Braconمیالدی در جنس  1836برای نخشتین بار در سال   H. hebetorزنبور

( و در حال حاضر، در 1387میالدی توسط فرحبخش گزارش گردید )فروزان و همکاران،  1961تین بار در سال سبرای نخ

های کشور به شکل انبوه پرورش می یابد و به منظور کنترل آفات مختلف بالپولکدار در مزارع تعداد زیادی از انسکتاریوم

 رهاسازی می شود.

 

 

 رفتار پارازیتیسم-1-2-1-2

باشد ترین پارازیتوئیدهای خارجی الروهای بالپولکداران آفت در انبارها و مزارع مییکی از مهم H. hebetorزنبور 

(Ghimire and Phillips, 2010 این زنبور یک پارازیتوئید گروهی است .)میزبان خود را به صورت ایدیوبیونت )فلج کردن  و

طور نماید. زنبورهای ماده، الروهای سنین آخر میزبان را با تزریق سم بهنما( پارازیته میودائم و متوقف ساختن کامل نشو

دهند و الروهای های خود را به شکل گروهی روی سطح بدن میزبان یا در نزدیکی آن قرار میکنند. سپس، تخمدائم فلج می

(. Ghimire, 2008کنند )ا کامل میونمای خود رعنوان یک منبع غذایی تغذیه کرده و نشوبدن میزبان بهزنبور از محتویات 

ها را فقط ریزی روی تعدادی از آنها، برخی دیگر از میزبانزنبورهای ماده به هنگام جستجوی الروهای میزبان عالوه بر تخم

ها ریزی کنند( و گاهی نیز از طریق تغذیه از همولنف برخی از میزبانها تخمکنند )بدون آن که روی آنبا تزریق زهر فلج می

و چندنسلی بودن آن ها موجب افزایش قدرت انهدامی  Habrobraconافزایند. این رفتار زنبورهای جنس ها میبر تلفات آن

 (.1376ها شده است )شجاعی، نآ
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 ي میزبانیدامنه-1-2-1-3

( و Eliopoulos and Stathas, 2008) Pyralidaeویژه خانواده های الروهای تعداد زیادی از آفات بالپولکدار به

Noctuidae  ،گیرند. تاکنون فعالیت این زنبور از روی ی این زنبور قرار می( مورد حمله1388)رفیعی دستجردی و همکاران

(، برگ خوار تک نقطه ای ذرت Helicoverpa armigeraی پنبه )های مهمی از آفات بالپولکدار از جمله کرم غوزهگونه

(Mthimna loreyiشب ،)ی کوچک خرما پره(Batrachedra amydraulaو برگ )( خوار چغندرقندSpodoptera exigua) ،

 1980(. در اروپا این زنبور از سال 1391گزارش شده است )مدرس اول، ای آرد ی مدیترانهپرهشب و ی هندیپرهشب

 (.Van Lenteren, 2008)شود میالدی جهت کنترل بالپولکداران آفت به صورت تجاری و انبوه پرورش داده می

 

 

 شناسیریخت-1-2-1-4

گذران که در اما زنبورهای زمستان ،باشندای تیره تا روشن میمتر و به رنگ قهوهمیلی 4تا  3حشرات کامل به طول 

 شود. ماده هاشوند، نسبتا تیره رنگ هستند. در این گونه دو شکلی جنسی بارزی مشاهده میابتدای فصل زراعی ظاهر می

ی نرها معموال که جثهباشند در حالیبندی می 16ریز باریک، بلند و تیره رنگ در انتهای شکم و یک شاخک دارای یک تخم

ها کشیده، . تخم(1-1)شکل  باشدبندی )با احتساب پایه و ساقه( می 21تر و شاخک آنها ها باریکتر، شکم آنکوچک

متر هستند که اغلب به شکل گروهی روی سطح بدن میزبان یا در نزدیکی  میلی 2/0باریک، شیری رنگ و به طول تقریبی 

ها باشند. شفیرهرنگ میگذرانند و به رنگ شیری تا صورتی کمشوند. الروها سه سن الروی را پشت سر مین گذاشته میآ

-1)شکل  تشکیل می شوند میزبانمتر و اغلب در اطراف الروهای میلی 4تا  3های سفید رنگی به طول تقریبی درون پیله

2) . 
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 شناسیزیست-1-2-1-5

دهند. براساس نمای این زنبور را تحت تاثیر قرار میوی نوری، نشوعوامل غیرزنده مانند دما، رطوبت نسبی و طول دوره

ی نوری دوره درصد و 60، رطوبت نسبی لسیوسی سدرجه 25( در دمای Dabhi et al., 2011مطالعات دابی و همکاران )

روز به  68/4ی الروی آن روز تفریخ شدند و دوره 54/1های این زنبور پس از ساعت تاریکی، تخم 8ساعت روشنایی و  16

ی سفید رنگ به شفیره تبدیل طول انجامید. الروهای سنین آخر زنبور روی یا در کنار بقایای بدن میزبان با تولید یک پیله

ی ونمایی آن از تخم تا ظهور حشرهروز اندازه گیری شدند و طول دوره ی نشو 37/8ین زنبور ی شفیرگی اشوند. دورهمی

روز محاسبه گردید. طول عمر حشرات کامل و میانگین زادآوری  15ی نشو ونمای مراحل نارس( تقریبا کامل )طول دوره

ی پرهدر صورتی که میزبان زنبور، الروهای شب ی الروی، متغیر گزارش شده است.ی میزبان در دورهاین زنبور بر حسب گونه

 3/66روز و میانگین زادآوری زنبور ماده  25/17و  71/13ای آرد باشد، طول عمر حشرات کامل نر و ماده به ترتیب مدیترانه

 (.Amir-Maafi and Chi, 2006عدد تخم در طول عمر گزارش شده است )
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 ها روي دشمنان طبیعیکشاثرات آفت-1-2-2

های شیمیایی وابسته شده است و هزاران ترکیب از کشکشاورزی مدرن برای کنترل آفات به شدت به استفاده از آفت

ها و ها، ویروسهای هرز، باکتریها، نماتدها، علفها گروه شیمیایی جهت کنترل آفات گوناگونی شامل حشرات، کنهده

های کشباشد، اما بسیاری از آنها زندهها کنترل آفات میکشن هدف آفتتریرغم اینکه مهمشوند. علیها استفاده میقارچ

 (. Croft, 1990برند )های غیر هدف را نیز از بین میبا طیف اثر وسیع هستند که گونه

های آفت در بسیاری از ترین عوامل طبیعی کنترل بیولوژیک حشرات و کنهشکارگرها و پارازیتوئیدهای بندپا، مهم

ها معموال کشهای اساسی فیزیولوژیکی بین آفات و دشمنان طبیعی بندپا، آفتها هستند. به خاطر مشابهتماکوسیست

 (. Croft, 1990کنند )مرگ و میر باالیی روی هر دو گروه ایجاد می

کش به طور مستقیم ها روی دشمنان طبیعی یا به صورت مستقیم است )اثرات کشندگی(، یعنی آفتکشتاثیر آفت

باشد )اثرات زیرکشندگی( که طی شود و یا به صورت غیرمستقیم میها و سایر بندپایان مفید میباعث مرگ حشرات، کنه

(. اثرات 1386گردد )طالبی جهرمی، کشنده در نهایت باعث کاهش جمعیت دشمنان طبیعی میکش در دزهای زیرآن آفت

طوالنی این ترکیبات با عوامل کنترل بیولوژیک ناسازگار تلقی  هایها موجب شده است که به مدتکشمنفی کاربرد آفت

وسیع مشخص شد )طالبی جهرمی، های طیفکشو آفت DDTشوند. این ناسازگاری به ویژه به دنبال استفاده وسیع از 

ل بیولوژیک باشند: گروهی روش کنترل شیمیایی را قبول دارند و گروهی دیگر کنترشناسان اغلب دو گروه می(. حشره1386

(. مشخص شده است که هر دو روش کنترل آفت، مشکالتی دارند. در اغلب موارد، کنترل Croft, 1990دهند )را ترجیح می

(. در Suh et al., 2000دهند )هدف را تحت تاثیر قرار میهای غیرها هنوز گونهکشبیولوژیک به تنهایی موثر نبوده و آفت

های کشهای شیمیایی و کنترل زیستی، مدیریت تلفیقی آفات به وجود آمد که با عرضه آفتکشواکنش به ناسازگاری آفت

(. در Croft, 1990باشد )برداری از بر هم کنش بین عوامل زیستی و عوامل شیمیایی کنترل آفات میانتخابی به دنبال بهره

بیولوژیک اغلب بر پایه آزمایشات ناقص انجام کش با کنترل های مدیریت تلفیقی آفات، میزان سازگاری یک آفتبرنامه

ها محاسبه شده و اغلب اثر کشگیرد به طوریکه فقط میزان مرگ و میر دشمنان طبیعی در اثر تاثیر مستقیم آفتمی

لت شود. عآور باشد، مورد غفلت واقع میمیر زیانوتواند به اندازه مرگکشنده بر عوامل کنترل بیولوژیک که میدزهای زیر
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کش با کنترل بیولوژیک اغلب بر پایه آزمایشات ناقص های مدیریت تلفیقی آفات میزان سازگاری یک آفتاینکه در برنامه

 باشد:شود به دلیل نادیده گرفتن سه فاکتور زیر میانجام می

ا صرف هکشمستقیم آفتشود ولی از بررسی اثرات غیرکش روی حشرات مفید آزمایش میتاثیر مستقیم آفت -1

 شود.نظر می

شود که اغلب مرحله بالغ است در حالیکه ی رشدی حشره انجام میها فقط روی یک مرحلهبسیاری از آزمایش -2

 سایر مراحل رشدی نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند.

قابل توجه شوند در حالیکه اثرات واضح و ها براساس آن غربال میکشمیر اغلب تنها تاثیری است که آفتومرگ -3

ی زندگی در اکثر کشنده روی حشرات مفید مثل تغییر در رفتار، کاهش تولیدمثل و کاهش طول دورهدزهای زیر

 (.Stapel et al., 2000شود. )موارد نادیده گرفته می

 اثرات حاد-1-2-2-1

عت پس از تماس( به اثرات سا 24مدت )تا میر حاصل در کوتاهوها بر روی دشمنان طبیعی، مرگکشدر بررسی اثر آفت

مدت، با قرار دادن افراد یک جمعیت دشمن طبیعی در معرض یک میر در کوتاهوکشندگی حاد موسوم است. میزان مرگ

. اگر از (Croft and Brown, 1975شود )ای ارزیابی میهای آزمایشگاهی و مزرعهکش و با استفاده از روشیا چند دز آفت

 2(LCیا غلظت کشنده ) 1(LDعنوان دز کشنده )ها استفاده شود، واکنش جمعیت می تواند بهیک سری دزها یا غلظت

ها، میزان درصد کشنده است. در برخی از آزمایش 90یا  50مطرح گردد که برای درصد مشخصی از جمعیت مانند 

شود )صابر و همکاران، ای ماده سمی تعیین میطبیعی در اثر تنها یک غلظت مثل میزان مصرف مزرعهمیر دشمنومرگ

 طبیعی صورت گرفته است. ها بر روی دشمنانشک(. تاکنون تحقیقات متعددی به بررسی اثرات حاد آفت1381

 :Anisopteromalus calandrae (Hym( در ارزیابی حساسیت زنبور پارازیتوئید1389مهدوی و همکاران ) 

Peteromalidae)  های کلرپایریفوس، آبامکتین و دلتامترین گزارش کردند که این زنبور نسبت به کشبه حشره

خان و همکاران ده در صورتیکه در تیمار دلتامترین تلفات کمتری مشاهده گردید.  رسولکلرپایریفوس بسیار حساس بو

                                                                                                                                                                                                                      
27 Lethal dose 28 Lethal concentration 
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(Rasool Khan et al., 2005اثر کشندگی چندین حشره ) کش رایج و زیستی را رویBracon hebetor  بررسی کردند و

تین بنزوآت دارای کمترین تلفات بر درصد تلفات را نشان داد و امامک100ساعت،  24نشان دادند که کلرپایریفوس بعد از 

 کامل بود. روی حشرات

صورت گرفته  H. hebetorمطالعات اندکی در ارتباط با اثرات متابولیت های ثانویه گیاهان بر روی زنبور پارازیتوئید 

ور (، تاثیر عصاره های گیاهان دارویی اسطوخودوس، ریحان، گلپر و بومادران را روی زنب1395است. فرهومند )

مورد ارزیابی قرار دادند. ایشان گزارش کردند که این ترکیبات تلفات بارزی روی حشرات   H. hebetorاکتوپارازیتوئید 

درصد تلفات  10و  25های اسطوخودوس و گلپر به ترتیب درصد عصاره 20کامل پارازیتوئید نداشتند. به طوریکه در غلظت 

های گیاهی بومادران و ریحان نیز تلفاتی را نشان ندادند. همچنین ایجاد شد و عصارهبر جمعیت افراد ماده ی پارازیتوئید 

 نتایج اثرات کشندگی، حساسیت باالی افراد نر را در مقایسه با افراد ماده نشان دادند. 

 اثرات زیرکشندگی-1-2-2-2

مدت تاکید داشته و اثرات درازمیر وها روی دشمنان طبیعی از ابتدا بر محاسبه مرگکشسنجی اثر آفتزیست

توانند فیزیولوژی و رفتار ها میکشی آفتکشنده. مشخص شده است که دزهای زیرها کمتر مورد توجه بوده استکشآفت

طور کلی اثرات زیرکشندگی باعث سه نوع (. بهCroft, 1990هدف را تحت تاثیر قرار دهند )های بندپای هدف و غیرگونه

  شود:تغییر می

کشنده روی زادآوری و باروری، ی تاثیر دزهای زیراین نوع تغییرات، نتیجه :3تغییر در نرخ ذاتی افزایش جمعیت -1

 عمر و نسبت جنسی دشمن طبیعی است.نشو و نما، طول

تغییر در رفتار : دزهای زیرکشنده ممکن است در تحرک، رفتار جستجوگری، تغذیه، تخمگذاری دشمنان طبیعی  -2

 و آنها را تغییر دهد. اثر گذاشته

 اثرات زیرکشندگی بر آفت ممکن است رفتار و فیزیولوژی دشمن طبیعی زا نیز تحت تاثیر قرار دهد. -3

 (.Croft, 1990گذارد )ر میثای کنترل جمعیت میزبان یا شکار ای این تغییرات بر توانایی دشمن طبیعی برمجموعه

                                                                                                                                                                                                                      
3 Intrinsic rate of increase 
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منفی باشد اما اثرات منفی آنها، بیشتر گزارش شده است. اثرات مثبت  تواند مثبت یاها میکشی آفتاثرات زیرکشنده

(. از اثرات منفی 1381باشد ) صابر و همکاران، افزایش تحرک می و شامل: افزایش باروری، افزایش کارایی پارازیتوئید

ی زبان، کاهش دورهتوان به کاهش باروری روزانه، کاهش تولیدمثل، از دست دادن توانایی تشخیص میها میکشآفت

 (.Van Driesche and Bellows, 1996نما و عدم تغذیه اشاره کرد )ونشو

 

 زیستیشناسی دموگرافیک و جداولسم-1-2-2-3

شناسی تلفیق زیستی را با مفاهیم سمشناسی محیطی است که پارامترهای جدولشناسی دموگرافیک، روشی در سمسم

های شاهد مقایسه اند را با جمعیتکش قرار گرفتههایی که در معرض آفتکند و پارامترهای جدول زیستی جمعیتمی

کش روی ی سموم آفتبه منظور بررسی اثرات زیرکشنده 4شناسی دموگرافیک(. از سم ,1982Alan and Danielکند )می

شناسی دموگرافیک عالوه بر بررسی اثرات کشندگی، (. از آنجایی که در سمSibly, 2000گردد )دشمنان طبیعی استفاده می

ابزار مناسبی  عنوانتوان گفت که مطالعات دموگرافیک بهبنابراین می ،گیردنیز مورد ارزیابی قرار می 5اثرات غیرکشندگی

دهند. بنابراین، عمر و مراحل مختلف موجود را مورد بررسی قرار میبرای بررسی اثرات کلی سموم بوده و معموال کل طول

سنجی که عنوان یک پارامتر زیست( بهmrدهند. استفاده از نرخ ذاتی افزایش جمعیت )می مدنظر قراریک سمیت کامل را 

شناسی توصیه شده است. چون نرخ ذاتی افزایش جمعیت براساس باشد، برای مطالعات سممیاز نظر اکولوژیکی مهم 

 گردد.باشد،  لذا شاخص ارزشمندی از توانایی یک جمعیت برای افزایش در محیط زیست تلقی میمانی و نتاج ماده میزنده

های عمیق دموگرافی کالسیک، که پایه( به دلیل رشد 1شناسی اهمیت دارد: )دموگرافی حداقل به سه دلیل در حشره

یدی را برای استفاده از ( امکانات جد2) .کندآماری مطمئنی را در اکولوژی حشرات از نظر کاربردی و نظری تهیه می

شناسی را در ( حشره3) .کندمیر تهیه میوو مرگ پیر شدنهای دوره زندگی، طالعه نظریهعنوان یک مدل در محشرات به

دموگرافی در  (.Carey, 2001دهد )های جدید قرار میی فنون آماری و نظریهالت جدید و متعددی در زمینهمقابل مقا

                                                                                                                                                                                                                      
4 Demographic toxicity 5 Sublethal effects 
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های گذشته  عمق و توسعه یافته است و در طول سال Tephritidaeهای ( روی مگس1982شناسی با کارهای کری )حشره

 وجود آمده است.های نظری جدیدی برای این روش بهها، کاربردها و پیشرفتداده

 

 کنترل آفات بالپولكی انباري-1-2-3

های انباری این ی کنترل نمود. اما در محیطود زیادحد را تابالپولکی توان این آفات با استفاده از ترکیبات شیمیایی می

تمایل به استفاده های ترکیبات شیمیایی مصنوعی، های اخیر با توجه به خطرات و آسیبهایی دارد. در سالروش محدودیت

از سموم گیاهی بیشتر شده است که این موضوع یکی از اهداف مهم برنامه های مدیریت تلفیقی آفات در راستای استفاده 

 (.Hull and Beers, 1985) از ترکیبات کم خطر می باشد

 هاي گیاهیاسانس-1-2-4

های ثانویه نقش گویند. متابولیتهای ثانویه میالحا به آنها متابولیتطشوند که اصدر گیاهان مواد خاصی سنتز می

صورت ریزی و بهی تخمعنوان دورکننده حشرات، بازدارندهمهمی در دفاع گیاهان در مقابل حشرات گیاهخوار داشته و به

در  بقای موجود،ی کنندهکنند. این ترکیبات برای زنده ماندن سلول ضروری نیستند اما تامینترکیبات سمی فعالیت می

های ثانوی در گیاهان هستند که معطر های گیاهی یک گروه از متابولیت(. اسانسVerpoorte, 2000اکوسیستم هستند )

که تازه تهیه شده خصوص هنگامیرنگ هستند بهطور کلی بیبه شوند.های مختلف گیاهان یافت میو فرار بوده و در اندام

گردد. به علت تبخیر آنها در اثر مجاورت نها تیره میآیداسیون و رزینی شدن، رنگ باشند، ولی در اثر مرور زمان به علت اکس

ها کمیت و کیفیت اسانس .نامندهای روغنی میهای اتری و یا اسانسهای فرار یا روغنها را روغنبا هوا در حرارت عادی، آن

زیست گیاه دارد که تابع شرایط اقلیمی محیطهای بیولوژیک گیاه ی مستقیمی با بیوسنتز، متابولیسم و فعالیترابطه

های فرار با وزن مولکولی کم بوجود آمده اند به یک گروه خاص از گیاهان های گیاهی که از تجمع ترپنباشد. اسانسمی

 (. 1379های گیاهی وجود دارند )بقالیان و نقدی بادی، ی سلسلهشوند و در همهمحدود نمی
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 گیاهی در مبارزه با آفات انباري هاياهمیت اسانس-1-2-4-1

خصوص در هی آفات انباری بمنظور حفاظت غالت از حملههای دور بههای گیاهی از گذشتهها و اسانسکشحشره

ها بسیار محدود و که در سال های اخیر کاربرد آنگرفتند. با وجود اینکشورهای آسیایی و آفریقایی مورد استفاده قرار می

ته های شیمیایی استفاده از این ترکیبات رو به فزونی گذاشکشدلیل مشکالت روزافزون حشرهست، ولی بهکمرنگ گشته ا

خصوص در کشورهای توسعه یافته به بررسی اثر این ترکیبات و کاربرد آنها علیه آفات است. امروزه محققان بسیاری به

های گیاهی نظیر خواص کشندگی، سمیت ز اسانسهای گیاهی و اثرات بیولوژیک بسیاری اکشاند. حشرهپرداخته

ریزی علیه بسیاری آفات به صورت فرموالسیون پودر، عصاره، اسانس و ... ونما و تخمدورکنندگی، بازدارندگی تغذیه، نشو

 (.Isman et al., 2005; Moreno et al., 2009مورد مطالعه قرار گرفته است )

یبات گیاهی به علت داشتن اثرات سمیت تنفسی، پتانسیل باالی تدخین شوندگی، بنا به نظر بسیاری از محققان اثر ترک

ای نزدیک عدم به جا گذاشتن بقایای سمی و عدم سمیت برای پستانداران و عملکرد اختصاصی آنها علیه حشرات، در آینده

عنوان های گیاهی آنها را بهانس(. قابلیت تبخیر اسIsman et al., 2010های شیمیایی خواهند شد )جایگزین تدخین شونده

ای، کشندگی ها دارای اثرات ضدتغذیههای شیمیایی تبدیل کرده است. عالوه بر این، اسانسشوندهمناسب تدخین جایگزین

ونما، تولیدمثل و ی نشوهایی نظیر طول دورهباشند. برخی نیز دارای اثرات بیولوژیک هستند و شاخصو دورکنندگی می

میر پارازیتوئیدها و و(. میزان مرگIsman et al., 2005; Isman, 2008دهند )ریزی را تحت تاثیر قرار میمیزان تخم

-ها بسیار پایین است. اخیرا گسترش آفتهای گیاهی و اسانسکششکارگرهای موجود روی گیاهان تیمار شده با حشره

 IIهای گیاهی در کشورهای اروپایی و خصوصا آمریکایی گسترش یافته است. شرکت مایکوتک هایی بر پایه اسانسکش

ی موثره فعال آن سینام آلدهید )با فرموالسیون کش بر پایه اسانس دارچین و مادهقارچ -کشکنه –کشیک ترکیب حشره

EC4-30%راوان دارد. چندین شرکت در آمریکا ای کاربرد ف( تولید کرده است که برای حفاظت محصوالت باغی و گلخانه

اند. منتول در شمال آمریکا برای کنترل کنه شکارگر کندوی و روسیه محصوالتی بر پایه اسانس سیر به بازار عرضه کرده

باشد می Apilife VARTMرود. محصول دیگر برای کنترل کنه واروآ در زنبور عسل ترکیب تجاری زنبور عسل به کار می

 (.Isman, 2006; Isman, 2008وی تیمول و مقادیر جزیی سینئول، منتول و کامفور است )که عمدتا حا
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 ها در گیاهمحل اسانس-1-2-4-2

ها یا هیدرولیز طور مستقیم توسط پروتوپالسم گیاه که به شکل تجزیه مواد رزینی سلولاسانس ممکن است به

های گیاهی ها بسته به نوع تیرههای فرار اسانسجایگزینی روغنوجود آید. محل تشکیل و هشود، بگلیکوزیدها حاصل می

 ممکن است در اندام های زیر تجمع یابند:

 های غده ای )در تیره ی نعناعیان(های ترشحی مانند کرکاندام -

 سلول پارانشیم تغییر یافته )در تیره فلفل( -

 )در تیره چتریان( Vittaeلوله های اسانسی به نام  -

 وژن )در تیره کاج و مرکبات(کانال های لیز -

ها وجود داشته باشند. در گل سرخ اسانس به مقدار قابل توجهی گیاهان تیره ی کاج، اسانس ممکن است در تمام سلولدر 

 در گلبرگ وجود دارند.

 

 هاي اسانسهمواد شیمیایی تشكیل دهند-1-2-4-3

های شناخته شده است که سی هزار نوع آن جزو متابولیتدر حال حاضر بیش از هفتاد هزار ترکیب شیمیایی در گیاهان 

ای، دارویی و عطرسازی هستند، اغلب از دو گروه ی ادویهعمدهها، دارای مصارف (. اسانس1382نویه هستند )غالمی، ثا

تر و ها فراوانها. از بین این دو گروه، ترپنها و فنیل پروپرناند که عبارتند از: ترپنب شیمیایی عمده تشکیل شدهیترک

ها را عامل اصلی طعم و عطر دانست مانند رازیانه، میخک هندی ها، باید آنتر هستند ولی در صورت حضور فنیل ترپنرایج

 و ریحان.

 

 هاي گذشتهمروري بر پژوهش-1-2-5
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سال اخیر مورد های شیمیایی در چند کشعنوان ترکیبات جایگزین آفتاستفاده از مواد استخراج شده از گیاهان به

شوند، به صورت سموم گازی که باعث مرگ حشرات میهممکن است ب گیاهیهای توجه محققین قرار گرفته است. اسانس

گیرند. از سوی دیگر این ترکیبات ممکن است نده از تغذیه مورد استفاده قرار عنوان دورکننده و همچنین جلوگیری کن

مثل آنها اثر نمایند. مطالعات مختلفی در مانند نرخ رشد، طول عمر و تولیدروی پارامترهای زیستی و جمعیتی حشرات 

( 1389های گیاهی روی آفات انباری انجام شده است. رفیعی کرهرودی و همکاران )کشی اسانسارتباط با اثرات حشره

 ،ی هندیپرهفات انباری شبسمیت تنفسی اسانس گیاهان دارویی رزماری، افسنطین، دارچین، بومادران و رازیانه را روی آ

 (.Callosobruchus chinensis L) و سوسک چینی حبوبات (Tribolium confusum Jacquelin Duval) ی آردشپشه

درصد تلفات  100کشی توسط اسانس دارچین با مورد مطالعه قرار دادند. نتایج ایشان نشان داد که بیشترین میزان حشره

درصد تلفات مشاهده  10ی آرد با ن میزان در مورد اسانس افسنطین و رزماری روی شپشهتریی هندی و کمپرهروی شب

 ایو سرو نقره (Pinus eldarica) ( در بررسی سمیت تنفسی اسانس کاج تهران1391شد. حبیبی قوزلو و همکاران )

(Cupressus arizonica) 50ای با هی آرد گزارش کردند که اسانس سرو نقرپرهروی حشرات بالغ شبLC  06/38معادل 

میکرولیتر اسانس بر لیتر هوا  11/3معادل  50LCمیکرولیتر اسانس بر لیتر هوا کمترین سمیت و اسانس کاج تهران با 

بیشترین سمیت را روی این حشره داشتند. نتایج ایشان نشان داد که در بررسی سمیت تنفسی اسانس، با افزایش غلظت 

کشی ( فعالیت حشرهEbadollahi et al., 2010یابد. عباداللهی و همکاران )حشرات افزایش میو گذشت زمان، مرگ و میر 

مورد مطالعه قرار دادند.  ای و هندی آردمدیترانههای پرهرا روی شب (Agastache foeniculumگل مکزیکی )اسانس گیاه 

ی آرد پرهمیکرولیتر بر لیتر هوا( در مقایسه با شب 535/16برابر  50LCی هندی )مقدار پرهنتایج ایشان نشان داد که شب

 Maroufpoorپور و همکاران )باشد. معروفتر میمیکرولیتر بر لیتر هوا( نسبت به اسانس حساس 075/23برابر  50LC)مقدار 

et al., 2016های گشنیز(، سمیت اسانس (Coriandrum sativum L.) و جعفری (Petroselinum crispum L.) روی  را

مطالعه کردند.  ای و هندی آردمدیترانههای پرهشب، (.Callosobruchus maculatus F) ای حبوباتسوسک چهارنقطه

 167/72ترتیب ای حبوبات بهروی سوسک چهارنقطههای گشنیز و جعفری اسانس 50LCایشان گزارش کردند که مقادیر 

میکرولیتر بر لیتر  197/55و  956/50ی هندی به ترتیب پرهبرای شبمیکرولیتر بر لیتر هوا بود. این مقادیر  071/71و 

میکرولیتر بر لیتر هوا به دست آمد. نتایج ایشان نشان داد که  412/52و  633/62ترتیب ی آرد بهپرههوا و برای شب
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رکیبات اصلی عنوان تدرصد( در اسانس گیاه جعفری به 18/17درصد( و میریستیسین ) 83/18لیمونن )-دیترکیبات 

عنوان درصد( را به 28/35کارن )-4درصد( و  55/39کارون )-)اس(-باشند. همچنین مطالعات ایشان ترکیبات )+(می

ی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه بادرشبو توسط مهام و ترکیبات شیمیایی اصلی اسانس گشنیز معرفی کردند. مطالعه

عنوان ترکیب اصلی اسانس گیاه مذکور درصد به 14/31سیترال با میزان ( نشان داد که Maham et al., 2013همکاران )

صورت گرفته  H. hebetorهای گیاهی روی زنبور پارازیتوئید باشد. همچنین مطالعات مختلفی در ارتباط با تاثیر اسانسمی

و زنبور  ی آردپرهرا روی شب (Ferula gummosa) کشی اسانس صمغ گیاه باریجه( اثر حشره1390است. سیدی )

های سمیت تنفسی نشان دادند که اسانس صمغ مطالعه کردند. ایشان در بررسی آزمایش H. hebetorپارازیتوئید الروی آن 

درصد مرگ و میر در  50ساعت باعث  24میکرولیتر بر لیتر هوا پس از  168/9و  784/30گیاه باریجه به ترتیب در غلظت 

( در بررسی اثرات Asadi et al., 2018بور پارازیتوئید آن شده است. اسدی و همکاران )ی آرد و زنپرهحشرات کامل شب

روی پارامترهای  (.Salvia officinalis L) گلیو مریم (.Rosmarinus officinalis L) های گیاهی رزماریاسانس

 36/18و  15/4مریم گلی به ترتیب های رزماری و اسانس 50LCگزارش کردند که مقادیر  hebetor .H زنبور دموگرافیک

گیری کردند که اسانس گیاه رزماری در مقایسه با اسانس گیاه مریم گلی، میکرولیتر بر لیتر هوا بوده است. ایشان نتیجه

های گیاهی اند. همچنین مطالعات ایشان نشان داد که اسانسهای زنبور پارازیتوئید داشتهسمیت حاد باالتری روی ماده

 را کاهش دادند. H. hebetorهای جمعیتی و تولیدمثلی زنبور پارازیتوئید پارامتر

 
-ROM. Vancouver. 



 
 

Insecticidal effects of Dracocephalum moldavica L. essential oil on the 

parasitoid wasp Habrobracon hebetor Say and its hosts Ephestia 

kuehniella Zeller and Plodia interpunctella Hübner 

 

Abstract 

Habrobracon hebetor Say is a larval ecto-parasitoid of several moths. In this study, toxicity of 

Moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) essential oil on Mediterranean flour moth 

(Anagasta kuehniella Zeller), Indian meal moth (Plodia interpunctella Hubner) and H. hebetor 

parasitoid wasp were assessed. Essential oil of D. moldavica was extracted by hydrodistillation 

method using a Clevenger apparatus and its chemical constituents were detected by Gas 

Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). Piperitenone Oxide (19.03%), Piperitone Oxide 

(13.74%) and Citral (9.79%) were identified as the main constituents of the essential oil. It was 

found that 50% lethal concentration (LC50) values of the essential oil against H. hebetor, A. 

kuehniella and P. interpunctella adults estimated were 0.995, 9.631 and 10.252 μl/l air, 

respectively. In order to assess the sub-lethal effects, adult wasps were exposed to LC25 of D. 

moldavica essential oil and then the demographic parameters of live parasitoids were evaluated. 

The intrinsic rate of increase (rm), finite rate of increase (λ), net reproductive rate (R0), gross 

reproductive rate (GRR) and mean generation time (T) were significantly decreased by essential 

oil. Results of the present study indicated that the essential oil of D. moldavica can be effective in 

the management of A. kuehniella and P. interpunctella. However, simultaneous application of D. 

moldavica essential oil and the parasitoid wasp H. hebetor in the management of aforementioned 

pests, based on toxicity and negative demographic effects of essential oil on this parasitoid wasp 

is not recommended.    

Key words: Plant essential oils, fumigant toxicity, sub-lethal effects, Habrobracon hebetor, 

Pyralidae moths.  
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