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  چکیده

از این استان  .اند شناسایی شدهخانواده به عنوان گیاهان دارویی در استان آذربایجان شرق  45گونه گیاهی متعلق به  345 تا کنون
در معرض حمله نیز مانند هر محصول کشاورزي دیگر، گیاهان دارویی ه. باشد دارا می ایرانرا در  گیاهان جایگاه دومتنوع زیستی نظر 

انجام اي  مطالعات اندك و  پراکندهدر مورد آفات گیاهان دارویی در ایران برخالف سایر محصوالت، اما  گیرند آفت قرار می حشرات
این ند لذا بودآفات بالپولکی گیاهان دارویی ترین  فراوان Geometridaeهاي خانواده  پره شببا توجه به مشاهدات قبلی  .گرفته است

 هاي سالطی در این گیاهان  مزارع تولیدطبیعی و  هاي در عرصه آفت گیاهان دارویی هايآوري و شناسایی ژئومترید جمعمطالعه براي 
توسط شرقی  استان آذربایجانخانواده از گیاهان دارویی  17گونه متعلق به  41نشان داد که بررسی نتایج . گرفتانجام  1388تا  1387

قرار  ها نمورد تغذیه آمیزبان  انهاي مختلف گیاه قسمتمورد حمله قرار گرفته و  Geometridaeخانواده  گونه آفت بالپولکدار 22
  . ندریگ قرار میحمله مورد  آفتگونه گونه از گیاهان با بیش از یک  7. دیرگ می

  
  شرقی ژئومتریده، استان آذربایجانآفت، گیاهان دارویی، : هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

به دلیل اثبات اثرات مخرب و جانبی داروهاي شیمیایی گرایش عمومی جامعه بـه اسـتفاده از داروهـاي گیـاهی و بـه طـور کلـی        
کشـورهاي در  مـردم  % 80از طرفی طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بالغ بـر  . هاي اخیر روبه افزایش است هاي طبیعی در سال فرآورده

حجم گسترده تقاضـا بـراي   . کنند ترین نیازهاي درمانی خود را از گیاهان دارویی تأمین می حال توسعه و نواحی فقیر و دور افتاده عمده
اي جهـت   هـاي گسـترده   درصد از داروهاي متداول کنونی بـا منشـأ گیـاهی، پتانسـیل     25استفاده مستقیم ازگیاهان دارویی و نیز تهیه 

لذا بررسـی اقـالم تولیـدي و صـادراتی در گیاهـان دارویـی حکایـت از        . )3( است قتصادي در زمینه این گیاهان به وجود آورده فعالیت ا
  دیگـر، گیاهـان    از طرفی مانند هر موجـود زنـده  . هاي طبیعی دارد برداري از عرصه هاي سنتی و بهره اهمیت تولید صنعتی به جاي روش

هـرز و دیگـر     ، علفهـاي زا بیمـاري   يهـا  یا باکتري  ها قارچ  از عواملی نظیر آفات، شوند و  تلف آفت واقع میمیزبان حشرات مخنیز   داروئی
اغلـب موجـب   و شـده  داروئـی    در رشد و نمو گیاهان  ایجاد تغییراتی  خود  تأثیرپذیر بوده و عوامل مذکور سبب  پیرامون  زنده  موجودات

لذا با توجه به اهمیت ذکـر شـده در رابطـه بـا اسـتفاده از گیاهـان       . شوند ها می آنترکیبات مفید  کاهش مواد مؤثر گیاه یا تغییر نسبت
ها جهت تامین نیازهاي رو به رشد انسان،  الزم است در رابطه بـا شناسـایی و تعیـین اهمیـت      دارویی و نیز لزوم توسعه کشت و زرع آن

اسـتان آذربایجـان   . اقدامات الزم بعمـل آیـد  هاي آتی مدیریت کنترل،  ه برنامهبه عنوان مقدمآفات مختلف این گیاهان از جمله حشرات 
بوده و لـذا یکـی از   ) در رتبه دوم بعد از استان کردستان(هاي مهم و شاخص  شرقی از نظر تنوع و پراکنش گیاهان دارویی یکی از استان

ی و شناسایی آفات این گیاهان یکی از نیازهاي تحقیقاتی این بررس ). 4( باشد هاي حایز اهمیت تولید گیاهان دارویی در کشور می قطب
هـاي طبیعـی و    ایـن مطالعـه بـا مراجعـه بـه رویشـگاه      طی در . باشد که تا کنون هم اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است حوزه می

از روي  خانواده ژئومتریدهآفات  اساییو شن آوري اقدام به جمعداراي پراکنش و کاربرد بیشتر در استان، هاي کشت گیاهان دارویی  محل
  هاي منابع طبیعی استان بویژه در منطقه ارسباران، در رابطه با آلودگی گیاهان  با توجه مشاهدات قبلی در عرصه. دیگرد  مذکور انگیاه

سـی قـرار   راین خانواده در اولویـت بر   دادند لذا هاي خانواده ژئومتریده بیشترین تنوع و پراکنش را نشان می پره      دارویی به حشرات، شب
  .داده شد
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  ها مواد و روش

حشرات آفت، با مراجعه به  فعالیتو متناسب با زمان رشد گیاهان دارویی ، در طول فصول مساعد بررسیهاي اجراي  طی سال
ت اده به مراحل مختلف زیستی آفهایی از گیاهان آلو هاي کشت گیاهان مهم داروئی در استان، نمونه نقاط مختلف بویژه مراتع و محل

هاي  آوري شده در آزمایشگاه روي میزبان حشرات نابالغ جمع. ندگردیدده و ضمن ثبت مشخصات به آزمایشگاه منتقل شآوري  جمع
ند تا ضمن آگاهی از سیر تکاملی آفت، حشرات کامل آن خارج شده و شدهاي توردار پرورش داده  گیاهی مربوطه و در داخل قفس

هاي صحرایی، فعالیت یا خروج مراحل بالغ حشرات از  گاهی نیز در حین بررسی. بررسی و شناسایی مورد استفاده قرار گیردجهت 
در . ندآوري شد که در این صورت حشرات بالغ با ثبت مشخصات محل و میزبان جمع رفتگیاهان دارویی میزبان مورد مشاهده قرار گ
روي گیاهان دارویی، تغذیه و ایجاد خسارت توسط حشره بوده و در موارد الزم فعال در  راتهر حال مالك تشخیص آفات از سایر حش

  .پیگیري مراحل زیستی حشره مورد نظر در روي میزبان مربوطه انجام گرفت
 عیهاي گیاهان دارویی مورد بررسی و آلوده به آفات توسط همکاران گروه گیاهشناسی بخش تحقیقات منابع طبی شناسایی نمونه

آوري شده پس از مونته با استفاده از منابع و  حشرات بالغ جمع. انجام گرفت) 5و  4(و منابع مرتبط  مرکز تحقیقات کشاورزي استان
در موزه موجود هاي تعیین هویت شده  نمونهها از  دقیق گونه سپس جهت شناسایی. تعیین هویت مقدماتی شدندامکانات در دسترس 

  .   شد متخصصین ذیربط در خارج از کشور کمک گرفته نیز از و استفاده حشرات مرکز 
  

  و بحث نتایج
خانواده که آلوده به آفات  17گونه و  41 متعلق بهنمونه  120، یدر استان آذربایجان شرقپراکنده گونه گیاه دارویی  345 از 

هاي گیاهان  گونه Geometridaeگونه از آفات بالپولکدار خانواده  22نتایج بررسی نشان داد که . آوري و بررسی شدند جمع ،بودند
بیش از  توسطگونه از گیاهان میزبان  هفت. کنند ها خسارت وارد می هاي مختلف آن دارویی مذکور را مورد حمله قرار داده و به قسمت

گیاهان را اجزاء مورد مصرف د کمیت و کیفیت نتوان بطوري که اکثر این آفات می .گیرند یک گونه ژئومترید آفت مورد حمله قرار می
هاي  هاي ژئومتریده، تعداد آفات فعال در روي برخی از گونه پره البته با توجه وجود آفات مختلف دیگري غیر از شب .دنکاهش ده

از خانواده  .Urtica dioica Lعنوان مثال گیاه دارویی ب. ها اثري از گیاه باقی نخواهد ماند گیاهی بحدي است که بدون کنترل آن
Urticaceae ها  گیرد که تنها یکی از آن توسط شش گونه آفت برگخوار، بذرخوار، ساقه خوار  و غیره مورد تغذیه و خسارت قرار می

ها در  و گیاهان دارویی میزبان آن Geometridaeهاي آفت خانواده گونه .بود .Camptogramma bilineata  Lژئومتریده گونه 
  .اند جدول یک نشان داده شده

ها بر روي ارزیابی  در مورد آفات گیاهان دارویی انجام گرفته و بیشتر بررسی اي تا کنون در ایران مطالعات بسیار محدود و پراکنده
به اقدام در یک بررسی  1385تا  1380هاي  در محدوده سال ).8و  6(خاصیت آفت کشی تعدادي از گیاهان دارویی متمرکز شده است 

پارازیتوئید گونه زنبور  34گونه شته و  65در مجموع  وشده دارویی در ایران  اندر گیاه ها آن پارازیتوئید هايو زنبور ها شناسایی شته
ها در گیاهان دارویی استان  ها و زنبورهاي پارازیتوئید آن مظهر و همکاران شته رجبیهمچنین  ).7( است شدهو شناسایی جمع آوري 

مزارع و ) مراتع(طبیعی منابع هاي  عرصهدر  1381تا  1377 هاي سال طییک مطالعه انجام شده در ). 1(اند  همدان را بررسی کرده
  .)9(اند  معرفی شدهمورد مطالعه  اي برخی آفات حشرهتهران، قزوین و اصفهان هاي  استاندر تولید گیاهان دارویی 

 تنوعیدر انواع م وگیاهان دارویی وسیعی از حشرات آفت در روي انواع طیف  با وجود فقدان مطالعات کافی، آنچه که مسلم است
ها و نیز  لزوم کشت و زرع آنلذا با توجه به روند رو به رشد گرایش به مصرف گیاهان دارویی و . )4و  2( فعالیت دارند ها از زیستگاه

ها در مورد شناخت انواع و سیر تکاملی آفات گیاهان دارویی در  استفاده از گیاهان متعددي در تولید داروهاي شیمیایی، نیاز به بررسی
  .مدیریت کنترل آنها در راستاي تولید گیاهان سالم و عاري از سموم حاصل شودهاي مناسب در  اب ناپذیر است تا استراتژيکشور اجتن
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  در استان آذربایجان شرقیها  میزبان آنگیاهان دارویی هاي  و گونههاي ژئومتریده آفت  گونه - 1جدول 

  میزبانگیاهان  گونه آفت ژئومترید                      
Abraxas grossulariata L. Ribes oriental Desf. (Grossulariaceae) 

Ribes biebersteinii Berland (Grossulariaceae) 
Alcis repandata  L.  Achillea millefolium L. (Asteraceae) 

 Artemisia vulgaris L. (Asteraceae) 
Hypericum perforatum L. (Clusiaceae) 

Biston betularia L.  Quercus macranthera Fisc. & Mey. 
(Fagaceae) 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. 
(Fagaceae)  

Campaea margaritata L. Quercus macranthera Fisc. & Mey. 
(Fagaceae) 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. 
(Fagaceae) 

Epirrita christyi Allen                                                                                                                       Crataegus monogyna von Jacquin  (Rosaceae) 
Agriopis marginaria Fabricius                                                                   Corylus avellana L. (Betulaceae) 
Camptogramma bilineata  L.                                                          Urtica dioica L. (Urticaceae) 

Potentilla reptans (Rosaceae) 
Ectropis crepuscularia Denis & Schif.  Salix alba (Salicaceae) 
Ematurga atomaria  (L.) Trifolium dubium Sibthorp (Fabaceae) 

Trifolium repens L. (Fabaceae) 
Gandaritis [Eulithis] pyraliata (Denis & Schif.) Galium aparine L. (Rubiaceae) 

Prunus spinosa L. (Rosaceae) 
Plagodis pulveraria (L.) Quercus macranthera Fisch. & Mey. 

(Fagaceae) 
Xanthorhoe montanata (Denis & Schif.) Stellaria media L. (Caryophyllaceae) 

Galium aparine L. (Rubiaceae) 
Senecio vulgaris L. (Asteraceae) 

Eupithecia centaureata (Denis & Schif.)   Carpinus betulus L. (Betulaceae) 
Achillea filipendulina Lam. (Asteraceae)  

Ourapteryx sambucaria  (L.) Prunus spinosa L. (Rosaceae) 
Sambucus nigra L. (Caprifoliceae) 
Clematis vitalba L. (Ranunculaceae) 

Idaea subsericeata Haworth Polygonum aviculare L. (Polygonaceae) 
Taraxacum officinale F.H. Wigg (Asteraceae) 

Scopula floslactata Haworth  Rumex obtusifolius L. (Polygonaceae) 
Taraxacum officinale F.H. Wigg (Asteraceae) 

Siona lineata Scopoli Rumex acetosa L. (Polygonaceae) 
Timandra comae (Schmidt) Rumex acetosa L. (Polygonaceae) 

Stellaria media L. (Caryophyllaceae) 
Chiasmia clathrata L. Medicago lupulina L. (Fabaceae) 
Eupithecia satyrata (Hübner) Filipendula ulmaria (L.) Max. (Rosaceae) 

Thymus vulgaris L. (Lamiaceae) 
Orthonama vittata (Borkhausen) Menyanthes trifoliata L. (Menyanthaceae) 
Xanthorhoe fluctuata (L.) Capsella bursa-pastoris L. (Medik) 

(Brassicaceae) 
Thlaspi arvense L. (Brassicaceae) 
Alliaria petiolata Cav. & Gra. (Brassicaceae) 
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  سپاسگزاري

ها و شناسایی  آوري نمونه ها در جمع هاي بیدریغ آن که مدیون مساعدت بهمن صدقیان و محمدعلی قهرمانیمهندس از آقایان  
  .گیاهان هستم، کمال تشکر و قدردانی را دارم
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