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  :چکیده

در مناطق  زمینیاي سیبمترین آفات حشرهیکی از مه Phthorimaea operculella (Zeller)زمینی، بید سیب

اما بیشترین خسارت آنها به  ،ها تغذیه می کنندها و ساقهالروهاي آفت از برگ. باشدگرمسیري میگرمسیري و نیمه

السیون گیاهان نوفرموهاي خالص و ناکشی و دوام اسانسدر این مطالعه، اثرات حشره. باشدمی زمینیهاي سیبغده

سبز، اي، پرتقال، گشنیز، جعفري، شوید، زیرهلیمو، سرو نقرهانگشت، بهخون، بابونه، پنجرکوهی، مرزه، تدرمنه، کاکوتی

 .Pزمینی بید سیب )شرات کامل نر و مادهتخم، الرو سن اول، ح( زیستیزنجبیل و دارچین روي مراحل مختلف 

operculella هاي گیاهی با استفاده از دستگاه کلونجر اسانس. در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت

-ریخت. تهیه شدند )PVA(مر پلی وینیل الکل ها به روش الکتروریسی با استفاده از پلینانوالیاف. استخراج شدند

ها با ترکیبات شیمیایی اسانس. مطالعه شدند )SEM(ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی شناسی نانوالیاف

نتایج . ، استقرار اسانس در ساختار نانوالیاف را تایید کردندFTIRو  SEMنتایج . شناسایی شدند GC-MSاستفاده از 

GC-MS انگشت، بهکوهی، مرزه، ترخون، بابونه، پنجهاي گیاهان درمنه، کاکوتینشان داد که ترکیبات اصلی اسانس -

، Thujeneβ ،Pulegone-سبز، زنجبیل و دارچین به ترتیب اي، پرتقال، گشنیز، جعفري، شوید، زیرهلیمو، سرو نقره

Thymol ،trans-Anethole ،-Bisabolol oxide Aα ،1,8-Cineole ،Geranial ،l- Limonene ،l- Limonene ،Linalool 

L ،Myristicin ،Linalool L ،Cuminaldehyde ،α-Zingiberene  وCinnamaldehyde هاي سنجینتایج زیست. بودند

هاي خالص تر از اسانسهاي حاوي اسانس در تمامی مراحل بید سیب زمینی سمیتدخینی نشان داد که نانوالیاف

) میکرولیتر بر لیتر هوا LC50 )92/4میزان ي تخم داراي کمترین نتایج نشان داد که اسانس دارچین در مرحله. بودند

هاي دوام نشان دادند نتایج آزمایش .بود) میکرولیتر بر لیتر هوا LC50 )68/122و اسانس شوید داراي بیشترین میزان 

هاي براساس نتایج آزمایش. هاي خالص گیاهان داشتندهاي حاوي اسانس دوام باالتري نسبت به اسانسکه نانوالیاف

همچنین بیشترین میزان . بوده است) روز 67(باالترین میزان دوام در حالت فرموله شده مربوط به اسانس بابونه دوام، 

PT50  کند که نانوفرموالسیوننتایج ما پیشنهاد می .مشاهده شد) روز 77/32(در نانوفرموالسیون اسانس گیاه بابونه -

  . زمینی استفاده شوندمدیریت بید سیب توانند به عنوان یک ابزار جدید موثردرهاي اسانس می

  زمینی، سمیت تدخینی، نانوالیافاسانس هاي گیاهی، بید سیب: هاواژه کلید
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  :فصل اول

مقدمه و مروري بر تحقیقات 

  شتهگذ



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه  -1-1

منشاء این گیاه . باشدمی 1اي از تیره بادنجانیانگیاهی علفی، یکساله و دولپه ,.Solanum tuberosum Lزمینی سیب

این گیاه در بیشتر نقاط . هاي آند در آمریکاي جنوبی بوده و اولین بار از حدود دو قرن پیش وارد ایران شده استکوه

شود شرقی و غربی، همدان، کرمانشاه، خراسان و تهران کشت میهاي اردبیل، اصفهان، آذربایجاننکشور از جمله استا

هکتار برآورد شده  160217، 94-93زمینی کشور در سال زراعی سطح زیر کشت سیب). 1387پناه و همکاران، حسن(

هاي اردبیل، اصفهان، آذربایجان ارد و استاندرصد تعلق د 31/16مقاوم اول در تولید این محصول به استان همدان با . است

هاي دوم تا پنجم را به زمینی رتبهدرصد سهم در تولید سیب 31/6و  43/6، 67/7، 93/13شرقی و کردستان به ترتیب با 

  ).1394نام، بی(اند خود اختصاص داده

زمینی، زمینی، بید سیبسیب گیرد که سوسک کلرادويزمینی توسط آفات متعددي مورد حمله قرار میگیاه سیب

بید ). 2003و همکاران،  2نایمو(باشد خوار اروپایی ذرت از جمله آنها میزمینی و کرم ساقهي سبز هلو، زنجرك سیبشته

ي شود، از خانوادهزمینی هم نامیده میي سیبکه بید غده Phthorimaea operculella (Zeller)زمینی سیب

Gelechiidae 1998، 3گور و سیمینگتون(باشد زمینی در مزارع و انبارهاي دنیا میاز مهمترین آفات سیب بوده و یکی .(

زمینی، جمعیت آن افزایش یافته و با انتقال و ي کشت سیبباشد، اما با توسعهموطن اولیه این آفت آمریکاي جنوبی می

ر در اکثر کشورهاي جهان گسترش یافته است زمینی به دیگر مناطق منتقل شده و در حال حاضهاي سیبجابجایی غده

شد و اولین بار در مهرماه سال اي در ایران محسوب میاین آفت قبال به عنوان آفت قرنطینه). 1383حبیبی و همکاران، (

فرنگی، زمینی، گوجهسیب). 1365حبیبی، (زمینی در مزارع کرج دیده شد هاي در حال برداشت سیبروي غده 1364

زراعی مانند گل اطلسی، تاجریزي این آفت همچنین به محصوالت غیر. باشندهاي این آفت میو توتون از میزبانبادنجان 

                                                
1 Solanaceae 
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و ) 1998و همکاران،  1وستت(یابد خسارت این آفت از مزرعه شروع شده و در انبار ادامه می. کندو تاتوره نیز حمله می

  ). 1995، 2داس(شود در محصوالت انبار شده مشاهده می بیشترین خسارت آفت. شودباعث کاهش کیفیت محصول می

ها و خسارت باالي آفت مذکور، بایستی تمهیداتی در ي انسانزمینی در تغذیهبا توجه به اهمیت محصول سیب

از باشد، لذا استفاده ي زندگی آفت مذکور در داخل غده میبه دلیل اینکه بخشی از چرخه. راستاي کنترل این آفت اندیشید

هاي شیمیایی گازي نیز معایبی دارد که استفاده از آنها را کشاستفاده از حشره. باشدآمیز نمیهاي شیمیایی موفقیتکشآفت

تواند جایگزین مناسبی در این راستا استفاده از ترکیبات گیاهی می). 2001، 3راجا(رو کرده است هایی روبهبا محدودیت

ها محصوالت فرعی متابولیسم گیاهی هستند و تحت عنوان اسانس). 1998، 4انکل و سیرزد(براي ترکیبات شیمیایی باشد 

هاي ترشحی و مجاري ترشحی هاي ترشحی، غدهها و کركاین ترکیبات در سلول. شوندهاي ثانویه شناخته میمتابولیت

ها ي ترکیبات اسانسعمده). 1384امید بیگی، (هاي مختلف گیاه وجود دارند هاي سطحی و درونی اندامموجود در قسمت

با توجه ). 2008و همکاران،  5ایسمان(باشند باشند که در کنترل آفات مختلف موثر میها میترپنها و سسکوئیمونوترپن

ها گیرنده هاي اکتوپامین می باشند، لذا این ترکیبات به صورت انتخابی عمل کرده و معموال اثر به اینکه محل اثر اسانس

ها، این ترکیبات داراي معایبی با وجود فواید زیاد اسانس). 2006، 6شایا و کوستیوکوویسکی(بر پستانداران ندارند  سوئی

توان به خاصیت ها میاز جمله معایب اسانس. رو کرده استبههایی روهستند که استفاده از این ترکیبات را با محدودیت

راجندران و (میایی  این ترکیبات در برابر عوامل محیطی اشاره نمود ثباتی شیفرار بودن، اکسید شدن سریع و بی

  ).2008، 7سریرانجینی

تر شده است و این امر منجر به حضور ي آزمایشگاهی به مرحله کاربردي نزدیکاز مرحله فناوري نانوامروزه علم 

وري هاي جدید بر مبناي بهرهموالسیوندر این راستا، استفاده از فر .گردیده استتر این علم در بخش کشاورزي محسوس

 .اندگیاهی مورد توجه جدي قرار گرفته هايکشآفتویژه به هاکشآفتاز فناوري نانو به منظور افزایش راندمان 

شود ي آنها میهاي گیاهی در مقیاس نانو منجر به افزایش کارایی این ترکیبات و رهایش کنترل شدهفرموالسیون اسانس

  ).2006مکاران، و ه 8الي(
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انگشت، ترخون، بابونه، هاي مرزه، دارچین، زنجبیل، پنجي حاضر به منظور بررسی اثرات تدخینی اسانسمطالعه

اي و نانوفرموالسیون آنها روي مراحل لیمو و سرو نقرهسبز، بهکوهی، درمنه، گشنیز، شوید، جعفري، پرتقال، زیرهکاکوتی

انجام گرفت تا در صورت موفقیت در افزایش کارایی  Phthorimaea operculellaزمینی مختلف زیستی بید سیب

هاي گیاهی به صورت نانوفرموالسیون بتوانیم گام مهمی در مدیریت آفات انباري با استفاده از ترکیبات گیاهی اسانس

  .برداریم

  :اهداف کلی پژوهش شامل موارد ذیل می باشند

 زمینیهاي مختلف روي مراحل مختلف زیستی بید سیباز تیره هاي گیاهیبررسی سمیت تدخینی اسانس - 

 هاي گیاهیبررسی حساسیت مراحل مختلف زیستی تخم، الرو و حشرات کامل نسبت به اسانس - 

- شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گیاهان دارویی مورد مطالعه با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی - 

 یسنج جرمگازي متصل به طیف

 هاي آنهاهاي گیاهی و بررسی ویژگیساخت نانوفرموالسیون اسانس - 

 سنجی و مطالعات دوام آنهاهاي زیستهاي گیاهی از طریق آزمایشارزیابی نانوفرموالسیون اسانس - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 Phthorimaea operculellaزمینی بید سیب -2-1

توصیف شده و   Gelechia operculellaعنوان با 1873در سال  ،Phthorimaea operculellaزمینی بید سیب

 2بندي تریپلهورن و جانسونبراساس رده). 1964، 1پولنی(تغییر یافته است  Phthorimaeaبه جنس  1964در سال 

  . تعلق دارد Gelechiidaeي این حشره به خانواده) 2005(

هاي این آفت کوچکتر از یک خمت). 1- 1شکل (باشد ي زندگی مشخص میزمینی داراي چهار مرحلهبید سیب

- این آفت داراي پنج سن الروي می. باشداي روشن میشفاف و به رنگ سفید یا زرد مایل به قهوهمتر، کروي، نیمهمیلی

باشد که به رنگ سفید متمایل به صورتی یا سبز روشن و با سر قهوهمتر میمیلی 10طول بدن در الرو کامل حدود . باشد

زمینی تغذیه کنند به رنگ سبز و هاي هوایی سیبالروهاي این آفت در صورتیکه از برگ و یا سایر اندام. دباشاي رنگ می

ي شفیره). 2007و همکاران،  3راندون(شوند اي صورتی دیده میدر صورتی که از غده تغذیه نمایند به رنگ کرم و با هاله

ي ابریشمی که توسط الرو سن پنجم تنیده متر بوده و داخل پیلهیمیل 5/6تا  5/5اي رنگ و به طول زمینی قهوهبید سیب

. باشداي مینقره-اي به رنگ خاکستريپرهي کامل، شبحشره). 2009، 4کوماکو و کوزنتسوا(باشد شود، محصور میمی

باشد می) ماده يمانند در حشره xي ي نر و یک لکهدو تا سه لکه در حشره(اي هاي تیرههاي جلویی داراي لکهبال

باشد ي نر باریک و در انتها کمی پهن میي کامل ماده متورم ولی در حشرهشکم در حشره). 2007راندون و همکاران، (

  ).2005تریپلهورن و جانسون، (

  

  

  )اصلی(زمینی مراحل مختلف زیستی بید سیب: 1-1شکل 

  )ي کاملحشره: شفیره، د: الرو، ج: تخم، ب: الف(
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پرواز بوده و تخمگذاري اي شباین آفت حشره). 1988، 1فنمور(باشد جایی و الیگوفاژ میینی آفتی همهزمبید سیب

ي گیاهان یا ها و باقیماندهتخمگذاري حشرات ماده در مزرعه روي برگ). 1939، 2آتیا و متر(گیرد در هنگام شب انجام می

ي یک نسل این آفت در فصول گرم طول دوره). 2007دون، ران(گیرد اند، صورت میهایی که از خاك بیرون زدهغده

زمستانگذاري این آفت در شرایط ). 1999، 3حنفی(حدود سه هفته و در زمستان ممکن است هفت ماه به طول انجامد 

شود مزرعه به صورت الروهاي سنین باال و شفیره زیر خاك و در محیط انبار به صورت مراحل مختلف زیستی سپري می

ها، اپیدرم باالیی و پایینی هایی در برگزمینی معموالً با حفر کانالالروهاي بید سیب). 1999؛ حنفی، 1385جانی، خان(

ها، در اواخر تابستان و اوایل پاییز پس از تشکیل و رشد غده). 2010راندون، (گذارند برگ را دست نخورده باقی می

هاي غده به داخل آن نفوذ کرده و پس از هاي نزدیک چشمکگودي ها شده و الروها از محلي آفت متوجه غدهحمله

  ). 1385خانجانی، (کنند ها، داالنی در داخل آن ایجاد میورود به غده، از طریق تغذیه از محتویات غده

زمینی توسط این آفت معموالً کم اهمیت است و هاي محصول سیباي حاصل از آسیب برگخسارت مزرعه

زمینی از نظر اقتصادي خسارت این آفت روي سیب).  1995داس، (باشد به مراتب شدیدتر از مزرعه می خسارت در انبار

ي دوم اهمیت قرار دارد و خسارت اصلی آن مربوط به حفر داالن زمینی، در رتبههاي سیبپس از حشرات ناقل ویروس

ي الروي، از غده بیرون آمده و ا، پس از تکمیل دورهالروهاي سن آخر این آفت در انباره. باشدزمینی میهاي سیبدر غده

  ). 1385خانجانی، (شوند هاي داخل انبار به شفیره تبدیل میها و یا قفسهها، کیسهروي غده

- آمیز نمیها موفقیتي زندگی آفت در داخل غدهکنترل شیمیایی آفت مذکور به دلیل مخفی شدن بخشی از چرخه

ترکیبات شیمیایی گازي متداول مانند متیل بروماید و گاز . بات با خاصیت تدخینی استفاده گرددلذا بایستی از ترکی. باشد

بنابراین بایستی به دنبال جایگزین ). 2001و همکاران،  4لی(کنند فسفین اثرات سوئی بر انسان و محیط زیست وارد می

هاي مختلف گیاهانی که داراي ترکیبات ه از انداماستفاد. مناسبی براي ترکیبات شیمیایی در کنترل آفات انباري باشیم

ي مناسبی براي تواند گزینهمحیطی میشیمیایی ثانویه هستند، به دلیل سمیت کم براي انسان و کاهش اثرات زیست

  ). 2009و همکاران،  5شارابی(جایگزینی با ترکیبات شیمیایی باشند 
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  اهمیت ترکیبات گیاهی -3-1

مصرف . باشدوري بهتر ضروري میي بهینه از مزارع کشاورزي و بهره، نیاز به استفادهبا افزایش جمعیت بشر

ها، آلودگی کشي سموم شیمیایی سنتتیک در مزارع مشکالت دیگري چون مقاومت حشرات به بعضی از آفتگسترده

سموم، طغیان آفات از طریق نابود ها به اي دامي محیط زیست به مواد شیمیایی پایدار، آلودگی آب و منابع تغذیهگسترده

  ).2008و همکاران،  1کول(ي نهایی را پدید آورده است کنندههاي سموم به مصرفماندهطبیعی و انتقال باقیکردن دشمنان

بر اثر آگاهی نداشتن از . اندکش مقاومت نشان دادهاي نسبت به یک یا چند آفتآفت حشره 500تاکنون بیش از 

محافظت از گیاهان با در . شوندرویه مصرف میهاي شیمیایی این مواد خطرناك اکثراً بیکشربرد آفتي صحیح کانحوه

گیاهان به . ها را ضرورت بخشیده استکشنظر گرفتن مالحظات زیست محیطی نیاز به جستجوي نسل جدیدي از آفت

؛ 2004و همکاران،  2جیمز(علیه آفات دارند اي ي داشتن ترکیبات فعال بیولوژیکی سیستم دفاعی بسیار پیشرفتهواسطه

این ترکیبات در فرآیندهاي بیوشیمیایی گیاه نقش مهی نداشته ولی در روابط اکولوژیکی گیاه ). 2010و همکاران،  3آیواز

 رسددار وجود داشته و به نظر میبخش مهمی از این ترکیبات ترپنوئیدها هستند که در گیاهان اسانس. نقش حیاتی دارند

باشند کشی میاین ترکیبات داراي خاصیت حشره. که جایگزین مناسبی براي سموم شیمیایی در کنترل آفات انباري باشند

  ). 2009شارابی و همکاران، (

  

  هاي گیاهیاسانس -4-1

 و دار وجود دارندهاي مختلف گیاهان معطر و اسانسهاي ثانویه هستند که در بخشها گروهی از متابولیتاسانس

بسیاري از  در هاي گیاهی ممکن استها با توجه به نوع تیرهاسانس. باشدوجود آنها مسئول بوي خوش یا مزه در گیاه می

هاي فرار کنند، معموالً ترپنجلوگیري می موادي که تحت نام اسانس در گیاه از فعالیت آفات .دهاي گیاهان یافت شونتیره

توان گیاهی می مختلف هايتیرهشوند و در محدود نمی یک گروه خاص از گیاهان با وزن مولکولی کم هستند که تنها به

ریزي روي طیف ي تخمعنوان سم، ضد تغذیه و بازدارندهوست هستند که بهداین ترکیبات چربی. تعدادي از آنها را یافت

رکیباتی تگیاهی  هاياسانس ).2008؛ کول و همکاران، 2001و همکاران،  4جوي( کنندوسیعی از حشرات آفت عمل می

ترین ها هستند که از برجستهترین ترکیبات اسانس، مونوترپنحالت مایع دارند و از اصلی هستند که در دماي اتاق
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-دوست بودن به راحتی به جلد حشرات نفوذ میاین ترکیبات به علت چربی .ها می باشدتبخیر سریع آنآنها خصوصیات 

  ).2011و همکاران،  1؛ آلزوگاري2008کول و همکاران، ( کنند

ها از نظر ترکیب اسانس. گیرندهاي چربی قرار میباشد و روي آب مانند لکهوزن مخصوص اسانس کمتر از آب می

طور کلی از گروه شیمیایی موسوم به ترپنها  به. شوندشیمیایی همگن نیستند، بلکه به صورت ترکیبات مختلفی مشاهده می

هاي ترشحی ها در سلولها و کركاسانس. برخوردارند این ترکیبات معموالً از بو و مزه تندي. نی دارندبوده و یا منشأ ترپ

هاي مختلف شامل برگ، گل، هاي سطحی و درونی اندامقسمت هاي ترشحی، مجاري ترشحی، درمنفرد یا مجتمع، غده

ترشحی مذکور ممکن است تنها در یک اندام گیاه  هايها و بافتسلول .هاي گیاهان وجود دارندها و شاخهمیوه، جوانه

هاي حاصله از نظر در این صورت اسانس. اندامهاي مختلف گیاهان پراکنده باشند وجود داشته باشند یا ممکن است در

ها در الکل و دیگر اسانس. دهنده از اندامی به اندام دیگر تفاوت دارنداجزا و عناصر تشکیل کیفیت و کمیت و همچنین

هاي شیمیایی الکلها، استرها، آلدهیدها، فنلها، اترها و یا پراکسیدها را ها معموالً گروهاسانس. شوندمی حاللهاي آلی حل

آور اشتها نفخ،بخش، ضدضد دل درد، آرام خاصیت ضد تورم،. گردندها میاین مواد غالباً مانع رشد باکتري. باشندمی شامل

تیره ي دار از دانگان، بیشترین گیاهان اسانسدر میان نهان). 1384امیدبیگی، ( دارند آوريو گاهی اوقات خاصیت خلط

Asteraceae ،Lamiaceae  وApiaceae تیره هاي . هستندMyrtaceae  وLauraceae  داراي مواد فرار ترپنوئیدي ونیز 

   ).2007، ایسمان و همکاران، 2001جوي و همکاران، (باشند غیر ترپنوئیدي می

آسیب پذیرند اما به  هاي گیاهی و مشتقات آنهااسانس افشانها در برابرطبیعی و گرده دشمنان ،وسیعه علت طیفب

دهی، رهاسازي گردند بعد از اسانس یک تا دو روز صورتی که دشمنان طبیعی هاي گیاهی، دردلیل فراریت باالي اسانس

  ). 2006ایسمان، ( شوند، مسموم نمیاي شیمیاییهکشآفتبرخالف دیگر  از طریق تماس با بقایاي اسانس

 

  هاي گیاهی هاي اسانسمحدودیت -5-1

. ها در کنترل آفات مختلف، انجام شده استدر چند سال گذشته، مطالعات متعددي در مورد استفاده از اسانس

ند و همچنین اثرات اندکی روي شوتر از ترکیبات مصنوعی تجزیه میها به دلیل اینکه در محیط طبیعی بسیار سریعاسانس

  ). 1993، 2پیلمور و همکاران(اند سایر حشرات غیرهدف دارند، توجه بسیاري از محققان را به خود جلب کرده
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باشند که مانع هایی میهاي شیمیایی، این ترکیبات داراي محدودیتکشها در مقایسه با آفتبا وجود مزایاي اسانس

این ترکیبات به دلیل پایداري کمی که دارند با گذشت زمان . شودهاي انجام گرفته میهشاز کاربردي و عملی شدن پژو

ها به علت ماهیت روغنی که دارند توسط محصوالتی اسانس). 1998دانکل و سیرز، (کند اثر سمیت آنها کاهش پیدا می

شود و از سوي دیگر یر در طعم آن میي اسانس در محصول و تغیشوند که منجر به افزایش باقیماندهمثل غالت جذب می

فراریت باال و اکسیداسیون بسیار ). 2003؛ لی و همکاران، 2002و همکاران،  1کتو(برد میزان مصرف اسانس را باال می

  ). 2002و همکاران،  2مورتی(باشند هاي دیگر این ترکیبات میسریع آن از محدودیت

  

  يفناوري نانو و کاربرد آن در کشاورز -6-1

- نانومتر واحد اندازه. کنندهایی که در ابعاد نانومتري عمل مینانو فناوري در تعریفی بسیار ساده، یعنی تکنولوژي

ها در این محدوده قرار دارند، بنابراین با ورود به ها و مولکولي اتماندازه. باشدگیري است و برابر یک میلیاردم متر می

ها دخالت کند و به ساخت مواد جدید و ها و مولکولي چینش و آرایش اتمحوهتواند در ناین فضاي کوچک بشر می

  . ساختارهایی متفاوت با آنچه تاکنون وجود داشته است بپردازد

از . فناوري نانو به عنوان یک فناوري قدرتمند، توانایی ایجاد تحول در سیستم کشاورزي و صنایع غذایی را دارد

ي هاي جدید آزاد کنندهتوان به سیستمي فناوري نانو در کشاورزي و صنایع غذایی میي بالقوههاجمله کاربردها و پتانسیل

هاي هرز، ابزارهاي جدید بیولوژي سلولی و مولکولی، امنیت زیستی و ها و علفها براي کنترل آفات، بیماريکشآفت

زا اشاره اده براي شناسایی عوامل بیماريتضمین سالمتی محصوالت کشاورزي و غذایی و تولید مواد جدید مورد استف

توان به تولید نانوکودها همچنین از موارد کاربرد فناوري نانو در کشاورزي می). 2006، 3تیجو و مارك(نمود 

)Nanofertilizers (صورت کامل جذب گیاه شده و به خوبی نیازها و سرعت و بهاین ترکیبات نانویی به. اشاره نمود

  ).1387ساالري و همکاران، (سازند ی آنها را مرتفع میکمبودهاي غذای
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  کاربرد فناوري نانو در مدیریت آفات -7-1

ها مطالعه نمود کشهاي آفتي تولید نانوفرموالسیونتوان در حوزهکاربرد فناوري نانو در مدیریت آفات را می

ي روشی توان به توسعهها میکشو در تولید نانوآفتاز جمله مزایاي استفاده از فناوري نان). 2014، 1رجائی و صبري(

 ).2006و همکاران،  2سواري(شود ي نامیده میشدهاشاره کرد که فرموالسیون رهایش کنترل

  

  ها و فرآیندهاي ساخت آنهانانوالیاف -8-1

ي هامرتواننـد از پلی می هافنانوالیـا. شوندنانومتر به عنوان نانوالیاف تعریف می 100امروزه الیافی با قطر کمتر از 

فـردي انگیز فیزیکی و شـیمیایی منحصربهفتشگالیـاف پلیمـري در ابعـاد نانومتري خـواص  .سـاخته شـوند لفمخت

کنند، د پیـدا میای کـه در این ابعصخا هـايمـري بـه دلیـل کاربردهـاي فـراوان و ویژگینانوالیـاف پلی. دهنـدنشـان می

 تـوان کاربردازجملـه کاربردهـاي آنهـا میکه ) 2012و همکاران،  3هونگ( اندقـرار گرفته فـله صنایـع مختمـورد توج

  .را نـام بـرد کشاورزي در

  4الکتروریسی -1-8-1

به صورت الکتروافشانی 1914جزئیات آن را در ســال  6زلنی و گزارش کردرا براي اولین بار  یسیالکترور 5ریلی

- از پلی ايي گستردهمحدوده این روش، براي. الکتروریسی را ثبت کرد 1934سال  در 7هالزفورم در نهایت،. مطالعه کرد

نوع پلیمر  200 دارد که تاکنون بیش از مرهاي طبیعی یا ترکیبی از هر دو کاربردمصنوعی، پلی مرهايمرها مشتمل بر پلی

  .اندنانوالیاف تبدیل شده به این روش به

اجزاي دسـتگاه . باشدمري میپلی محلول کیفراینـد تولیـد نانوالیـاف از جـت باردارشـده الکتری الکتروریسی 

- بـراي خـروج محلول پلینازل کیلوولت،  30تا  5ي  تأمیـن کننـده ولتـاژ در محدوده، الکتروریسـی شـامل منبـع تغذیه

- نمایی از دستگاه الکتروریسی را نشان می 2- 1شکل . )2012، 8تیواري و ونکاترامان( جمع کننده اسـتي مـري و صفحه

   .دهدمی
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  فرآیند الکتروریسی -2-1شکل 

  electrospinning-about/17-words-few-http://ppl.ippt.gov.pl/18: منبع 

  

  الکتروریسی اصول بنیادي فرآیند -1-8-1-1

از ي وسیعی گسترهقابـل اسـتفاده بـراي  این روش. اسـت مريپلی فراینـد الکتروریسـی، کشـش سـیال اسـاس

، بارهـاي الکتریکی به کیلوولت 30تا  10 ولتاژ به انـدازه کافی در حـدود اعمالدر اثـر . اسـتي مـرهـاي پلیمحلول

. شـودسـیال تشـکیل می جت ،ارهاي درون سـیال به مقـدار بحرانی رسـیدندوقتـی کـه ب .کننددرون سـیال نفـوذ می

شکل مخروط تیلور فوران  انـدازه اي شـد کـه بتواند بر کشـش سـطحی خود غلبـه کند، به زمانـی کـه بـار جـت بـه

ـول، مانـع فروپاشـی مـري در داخـل محلهـاي پلیزنجیره رفتگیدر هم ). 2005و همکاران،  1کووالسکی(خواهد کرد 

-ایـن امـر موجب پیوسـته بـودن جت محلـول می .شـودالکتروریسـی در اثـر چرخـش در میـدان الکتریکـی می جت

. شـودحـالل از آن خـارج می در طی این فرآیند، حین حرکت سریع جت الکتروریسی به سمت جمع کننده، .شـود

اي متصل به جمع کننده کـه غالبـاً ترجـت به سـمت ناحیه بـا ولتـاژ کم ،حـالل تبخیر شـدي عمـده کـه قسـمتقتـیو

و  نازلفاصلـه بیـن  ).2005؛ کووالسکی و همکاران، 2001و همکاران،  2دیتزل( خواهد کـرد حرکت ،اسـت قطب منفی

مایع نیاز نباشد، فرآیند می  مر در حالتاگر حرارتی براي نگه داشتن پلی. است سـانتی متر 30تا  5 جمع کننـده معمـوالً

  ). 2011و همکاران،  3سونسکا( تواند در دماي اتاق انجام شود

قطـر الیـاف تولیـد شـده بـه روش . دارد مر و شـرایط عملیاتیخـواص الیـاف نهایی بسـتگی به نـوع پلی

خشـک،  ي معمول ریسـندگیروش الکتروریسـی در مقایسـه با روشها. شدنانومتر با 100 الکتروریسـی، باید زیر
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).  2011و همکاران،  1کارچین(کند نانومتري ایجاد می کمتـر و تر و ریسـندگی مـذاب، الیافـی بـا قطـرریسـندگی

   ):2011؛ سونسکا و همکاران، 2005کووالسکی و همکاران، ( بـه شـرح زیر اسـت الکتروریسی ندآیمهمتریـن شـرایط فر

  .باید حالل مناسب انتخاب شودمر براي حل کردن پلی - 

مانـع تشـکیل جـت شـود و نبایـد آنقـدر کم باشـد تـا  نباید آنقدر زیاد باشـد که سطحی حالل گرانروي و کشـش -

 .سـرریز شـود نازلمـري به راحتی از پلی محلول

 مـري غلبههاي پلیمحلولشش سطحی نیروي گرانروي و ک بر داشته باشد تاتـوان ي کافی به اندازهمنبـع تغذیـه بایـد - 

 .کند و جت را به وجود آورد

این . شودي جمع کننده خیلی کم باشد، موجب ایجاد اتصال کوتاه میان دو الکترود میفاصله بین نازل و صفحه اگـر- 

  .شود اي باشد تا امکان تبخیر کامل حالل قبل از قرار گرفتن روي جمع کننده فراهمفاصله باید به اندازه

  شناسی الیافعوامل موثر بر ریخت -2-1-8-1

 :شودمري موثر است که به برخی از آنها اشاره میعوامل متعددي بر ریخت شناسی الیاف الکتروریسی شده از محلول پلی

 

  مريوزن مولکولی و گرانروي محلول پلی -1-2-1-8-1        

هاي پایین، در گرانروي. بر گرانروي محلول اثر می گذارد مر است وي طول زنجیر پلیدهندهلی نشانوزن مولکو

- در این حالت میزان در هم رفتگی زنجیره. ي جمع کننده، داراي ذرات گلوله مانند هستندالیاف قرار گرفته روي صفحه

حی هاي حالل به دلیل کشش سطمولکول. کشش سطحی تاثیر زیادي بر جت الکتروریسی دارد. مري کمتر استهاي پلی

رفتگـی زنجیـرهاي  میـزان درهم بـاال،هاي گرانروي در  .تبدیل شدن به شکل کروي را دارندو تمایل بیشتري به تجمع 

بنابرایـن . بیشـتر اسـت مـر و حاللهـاي پلیدر واقـع برهمکنـش میـان مولکول. اسـت پلیمـري در محلـول بیشـتر

گسـترش یافتـن در ه هـاي حـالل تمایـل بـمولکول ،شـودیکـی کشـیده میالکتر زمانـی کـه محلول تحـت تأثیـر بارهاي

آمـدن در اثـر  هـاي حـالل، بـه گـرد هـمدارنـد، در نتیجـه گرایـش مولکول مـري رارفتـه پلی هـاي درهممیـان مولکول

؛ 2011ین و همکاران، کارچ( شـوندقطـر یکنواختـی تشـکیل مـی کشـش سـطحی کاهش خواهـد یافـت و الیاف با

  ).2012تیواري و ونکاترامان، 
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  ولتاژ منبع تغذیه - 2-2-1-8-1

- ایـن بارهـا میـدان الکتریکی خارجـی را ایجاد می .کنـدولتـاژ بـاال، بارهـاي الکتریکـی الزم را وارد محلـول می

به شـکل مخـروط تیلـور تبدیل  ان،در هنگام شـروع فور سرنگ حالـت محلـول آویزان از نوك سـوزن در این. کننـد

تري را ایجاد به دنبال آن میدان قويشـود و میمحلول در اکثـر مـوارد ولتـاژ باالتـر موجـب کشـش بیشـتر  .شـودمی

اما در . کندکند که این موارد در کاهش قطر الیاف موثر است و به تبخیر سریعتر حالل و خشک شدن الیاف کمک میمی

و همکاران،  1؛ ترون2004هونگ و همکاران، ( ها وجود دارداژهاي باال گرایش بیشتري براي تشکیل گلولهعمل در ولت

2010(.  

  مريدماي محلول پلی - 3-2-1-8-1

در صورتـی . ي نیـز اثرگـذار اسـترممحلـول پلی دمـاي محلول عـالوه بر افزایش نرخ تبخیر بـر کاهش گرانروي

ایـن پدیـده ممکـن اسـت ناشـی از  .شوندتري تولید میالکتروریسی شود، الیاف با قطر یکنواخت در دماي باالمر کـه پلی

 دهداجـازه کشـش بیشـتري بـه محلـول می مـر در حـالل باشـد کـهکمتـر محلـول و حاللیـت بیشـتر پلی گرانـروي

  ).2012تیواري و ونکاترامان، (

  اثر جمع کننده - 4-2-1-8-1

آوري الیاف به صورت منظم ي مدور براي جمعجمع کننده. هـا بـه دو شـکل متحـرك و ثابـت هسـتنددهجمـع کنن

ي جوش نقطه DMF2مثالً . شودکند و این به عنوان مزیت شمرده میاست و به خشک شدن الیاف کمک بیشتري می

ي دوار، زمان بیشتري جمع کننده. شـودـا میدر آنه باعث ایجـاد رطوبت شوند،آوري میباالیی دارد و وقتی الیاف جمع

 .)2011و همکاران،  3شاي(دهد کند و میزان تبخیر را افزایش میبراي تبخیر حالل ایجاد می

  تا جمع کننده نازلبین ي فاصله – 5-2-1-8-1

، شدت میدان با کاهش فاصله. ي بین نازل تا جمع کننده بر زمان پرواز و شدت میدان تاثیر مستقیم داردفاصله

در این شرایط ممکن است زمانی که جت به جمع . شودکند و موجب افزایش شتاب در حرکت جت میافزایش پیدا می

. رسد، زمان کافی براي تبخیر حالل نبوده، حالل اضافی موجود در الیاف سبب ادغام الیاف در یکدیگر شودکننده می

اگر شدت میدان بسیار زیاد باشد، . فزایش شدت میدان را در پی داردکاهش فاصله، به طور همزمان افزایش ولتاژ و ا

                                                
1 Theron  
2  Dimethylformamide 
3 Shi  



 

 

اي باشد که شدت میدان در اگر فاصله به گونه. کندها کمک میافزایش ناپایداري جت را به دنبال دارد که به تشکیل گلوله

وي کششی مناسبی را به جت زیرا میدان الکترواستاتیکی، نیر. شودهاي کمتري تشکیل میحالت بهینه قرار گیرد، گلوله

شود محلول قبل از تشکیل روي کند که باعث میافزایش فاصله، زمان بیشتري را براي پرواز ایجاد می. وارد خواهد کرد

  .)2012و همکاران،  1ناتاراجی(شود جمع کننده، بیشتر کشیده شود و این منجر به کاهش قطر متوسط الیاف می

  شرایط محیط- 6-2-1-8-1

   .محیط مانند میزان رطوبت ممکن است بر فرآیند الکتروریسی اثرگذار باشد شرایط

  

  الیافهاي نانومشخصات اصلی الیه -1-8-2

  :هاي نانوالیاف عبارتند ازمشخصات اساسی الیه

  شناسیریخت -1-8-2-1

- ، وابسته به ریختهاي نانوالیاف و خاصیت آبگریزي نانوالیاف،قطر متوسط الیاف، خلل و فرج سطح لیف و الیه

ي میکروسکوپ الکترونی روبشی توان به وسیلهشناسی نانوالیاف الکتروریسی شده را میریخت. شناسی آنها است

)SEM ( و میکروسکوپ الکترونی عبوري)TEM (مورد بررسی قرار داد ) ،2011سونسکا و همکاران.(  

  ساختار مولکولی -1-8-2-2

ساختار بلوري . هاي نانوالیاف تاثیرگذار استمکانیکی، گرمایی و نوري الیه ساختار مولکولی نانولیف بر رفتار

  .شودمطالعه می) XRD(ي ایکش مري الکتروریسی شده با تفرق اشعهنانوالیاف پلی

  خواص مکانیکی-1-8-2-3
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Abstract: 

Phthorimaea operculella (Zeller) is one of the most common insect pests of potato 
in tropical and subtropical regions. The larvae feed on leaves and stems but they are 
most harmful to potato tubers. In this study, insecticidal and residual effects of pure 
essential oil and nano-formulation of Artemisia sieberi, Ziziphora cliniopodiodes, 
Satureia hortensis, Artemisia dracunculus, Matricaria chamomilla, Vitex agnus-castus, 
Lippia citriodora, Cupressus arizonica, Citrus sinensis, Coriandrum sativum, 
Petroselinum crispum, Anethum graveolens, Cuminum cyminum, Zingiber officinale and 
Cinnamomum zeylanicum were assessed on different life stages of potato tuber moth 
(egg, first instar larvae, male and female adults) under laboratory conditions. The 
essential oils were obtained by using a modified Clevenger type apparatus. The 
nanofibers were made by the electrospinning method using polyvinyl alcohol (PVA) 
polymer. The morphological characteristics of the nanofibers were evaluated by 
scanning electron microscopy (SEM). The chemical constituents of essential oils were 
detected by GC/MS. SEM and FTIR analyses confirmed the presence of essential oils on 
the nanofiber structure. GC/MS analysis showed that β-Thujene, Pulegone, Thymol, 
trans-Anethole, α-bisabolol oxide A, 1,8-Cineole, Geranial, l- Limonene, l- Limonene, 
Linalool L, Myristicin, Linalool L, Cuminaldehyde, α-Zingiberene and Cinnamaldehyde 
were the primary constituents of Artemisia sieberi, Ziziphora cliniopodiodes, Satureia 
hortensis, Artemisia dracunculus, Matricaria chamomilla, Vitex agnus-castus, Lippia 
citriodora, Cupressus arizonica, Citrus sinensis, Coriandrum sativum, Petroselinum 

crispum, Anethum graveolens, Cuminum cyminum, Zingiber officinale and 
Cinnamomum zeylanicum essential oils, respectively. Fumigant bioassays revealed that 
nanofibers loaded with essential oils were more toxic than pure essential oils against at 
all stages of P. operculella. The results showed that the C. zeylanicum essential oil had 
the lowest value of LC50 (4.92 μl/1 air) and the highest value was related to A. 
graveolens essential oil (122.68 μl/1 air). Persistence test results showed that nanofibers 
loaded with essential oils in comparison with pure essential oils have been higher 
persistence. Based on the results of the persistence tests, the highest persistence in the 
formulation was related to M. chamomilla essential oil (67 days). The highest value of 
PT50 was observed in essential oil of M. chamomilla (32.77 days). Our results suggest 
that nanofibers loaded with essential oils can be used as an effective new tool for the 
management of P. operculella. 

Keywords: Essential oils, Fumigant toxicity, Nanofiber, Potato tuber moth.  
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