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 چکیده:

، زیست محیطآلودگی های شیمیایی برای مدیریت حشرات آفت موجب بروز مسائلی از قبیل کشاستفاده از حشره     

کش ، جستجوی مواد حشرهرواز این ها شده است.مقاومت آفات، اثرات مضر روی موجودات غیرهدف و افزایش هزینه

در تحقیق رسد. نظر میهای شیمیایی متداول ضروری بهکشدلیل اثرات منفی حشرهطبیعی و سازگار با محیط به

 زنیان ،(E. spathulata و Eucalyptus microthecaی هاگونه)های اکالیپتوس کشی اسانسحاضر، فعالیت حشره

(Carum capticum)زیره ، (Carum carvi)،  نعناع(Mentha piperata) و پونه (M. pulegium) و قارچ حشره-

 Aphis gossypii Glov. (Aphididae)ی جالیز، روی شته Lecanicillium muscarium (Zare & Grams) کش

-فیی شیمیایی آنها توسط دستگاه گاز کروماتوگراها با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج و تجزیهارزیابی شد. اسانس

ی ( در اسانس اکالیپتوس گونه%14/11پینن )-و آلفا (%77/33سینئول )-8،1های سنج جرمی انجام شد. ترکیبطیف

E. microtheca ،8،1-( در اسانس اکالیپتوس گونه%90/19( و اکتان )%63/42سینئول ) یE. spathulata ، پولژون

ترپینن -( و گاما%13/29( در اسانس زنیان، کومینال )%41/20( و سایمن )%23/52( در اسانس پونه، تیمول )44/73)

عنوان اجزای اصلی شناسایی ( در اسانس نعناع به%71/24( و منتول )%28/27( در اسانس زیره و لیمونن )23/20%)

درصد برای  50ی های مورد مطالعه نشان داد و مقادیر غلظت کشندهی جالیز حساسیت باالیی به اسانسشدند. شته

، 366/12ترتیب ، زنیان و پونه بهE. microtheca ی، زیره، نعناع، اکالیپتوس گونهE. spathulataی پتوس گونهاکالی

یک درصد  50ی میکرولیتر بر لیتر محاسبه شد. غلظت کشنده 131/23و  320/16، 952/15، 255/15، 392/13

ی مقدار غلظت کشنده ،ورد شد. با افزایش زمانلیتر برآاسپور در میلی 203/5×910 مقدار L. muscariumروزه قارچ 

های اثرات سینرژیستی بین اسانسلیتر رسید. اسپور در میلی 583/8×210روز به  5درصد کاهش یافته و بعد از  50

ی های اکالیپتوس گونهوجود داشت. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، اسانس L. muscariumزیره، زنیان و پونه و قارچ 

E. microtheca ،یاکالیپتوس گونه E. spathulataکشحشره ، زنیان، زیره، نعناع و پونه و قارچ L. muscarium 

     ی جالیز معرفی شوند.مدیریت شتهخطر برای سموم شیمیایی در هایی بیعنوان جایگزینتوانند بهمی

 GC-MSینرژیستی، کش، اثر سشته، Lecanicillium muscariumهای گیاهی، اسانس کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1-1

 اصلی آفت ،حشره این. است جهانی شارانت دامنه با و چندخوار ایگونه ،Aphis gossypii Glover جالیز، یشته

 از ناشی خسارت بر عالوه و بوده زینتی گیاهان از بسیاری و زمینیسیب مرکبات، کدو، پنبه، قبیل از مهمی محصوالت

 یشته. (2000، 1بلکمن و استوپ) است گیاهی زایبیماری ویروس نوع 50 از بیش انتقال به قادر عسلک، ترشح و تغذیه

زمانی و  ؛2006 ،2باشد )رزمجو و همکارانمی ایگلخانه گیاهان و کدو انواع پنبه، آفات ترینمهم از یرانا در جالیز

 شناخته آفت این کنترل در روش ترینمتداول عنوانبه شیمیایی ترکیبات از استفاده حاضر حال در .(2006 ،3همکاران

 مواد از استفاده به تمایل و آفات مقاومت مختلف، محیطی هایآمدپی سالمتی، روی ترکیبات این آورزیان تاثیر. شودمی

 حال عین در و سالم زیستی هایکشآفت کاربرد راستای در بسیاری تحقیقات شدن برانگیخته باعث ارگانیک، غذایی

و  1962در سال  "6راشل کارسون"توسط  "5بهار خاموش"پس از انتشار کتاب  .(2011، 4دوی و ماجی) است شده موثر

ها در مورد اثرات مخرب زیستها نسبت به سموم، نگرانیهایی از ایجاد مقاومت آفات و بیماریهچنینن مشاهده نمونه

محیطی سموم و مشکل ایجاد مقاومت در بیمارگرها نسبت به این ترکیبات رو به فزونی گذاشت و باعث تجدید نظر در 

 های مبارزه شد.روش

 مختلف هایغلظت در ترکیب 60 تا 20 حدود انندتومی که هستند ایپیچیده بسیار عیطبی ترکیبات گیاهی هایاسانس

دارند  ترکیبات سایر به نسبت درصدی 70 تا 20 هایغلطت در عمده ترکیب سه یا دو معمول طوربهو  باشند داشته

 در (28%/63رازیانه و لینالول )( در اسانس 13%/65( و لیمونن )46%/73آنتول ) مثال برای. (2008، 7)باکالی و همکاران

 طبیعی عموما ترکیبات. (2015، 8ند )عباداللهی و همکاراناشده شناخته عمده هایترکیب عنوانبه اسطوخودوس اسانس

سمان و یدارند )ا را محلی صورتبه بودن دسترس در و پستانداران روی کم سمیت قبیل از هاییمزیت گیاهی منشا با

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Blackman & Eastop 
2 Razmjou et al. 
3 Zamani et al. 
4 Devi and Maji 
5Silent Spring 
6Rachel Carson 
7 Bakkali et al. 
8 Ebadollahi et al. 
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 آفات کنترل در گیاهی هایاسانس از استفاده امکان مورد در مختلفی هایمطالعه اخیر هایسال رد .(1201، 1همکاران

علیزاده و ) کشیقارچ  ،(2012، 3)الیسی کشیویروس ،(2012، 2)النگ و بوچبار کشیباکتری خواص. است شده انجام

-عامی) کشیکنه ،(2012، 6ما و همکاران)سال کشیحلزون ،(2013، 5گوپتا و همکاران) کشینماتد ،(2013، 4همکاران

 مختلف تحقیقات در گیاهی هایاسانس( 2015، 8عباداللهی و جاللی سندی) کشیحشرهو ( 2013، 7زاده و همکاران

 .است شده اثبات

 از یکی عنوانبه و بوده طبیعت در حشرات جمعیت تنظیم برای مهمی کلیدی عوامل عنوانبه حشرات بیمارگر هایقارچ

 به متعلق غالبا حشرات بیمارگر هایقارچ(. 2005، 9گو و همکارانیوی) شوندمی گرفته نظر در آفت حشرات کنترل واملع

 بیماریزای عوامل عنوانبه شده شناخته هایمیکروارگانیزم اولین حقیقت در که باشندمی 10ناقص دئوترومیست هایقارچ

 شناخته قارچی عوامل جمله از Lecanicillium muscarium (Zare & Grams) (.1375 عباسی،) باشندمی حشرات

برخی  حشرات، دیگر هایراسته از اما شد شناخته جورباالن بیمارگر عنوانبه ابتدا در قارچ این. است آفات کنترل در شده

عسگری ) باشدمی هم سطحی هایسفیدک و هازنگ هیپرپارازیت قارچ، این البته. است شده جدا هم عنکبوتیان و هاکنه

 (.1998، 11و همکاران

 مستخرج هایاسانس کشندگی اثر جالیز، یشته کنترل در سالم و طبیعی ترکیبات از استفاده هدف حاضر با تحقیق در

 و 14زنیان ،13نعناع ،12، پونهE. spathulataی ، اکالیپتوس گونهEucalyptus microthecaی اکالیپتوس گونه گیاهان از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Isman et al. 
2 Lang and Buchbauer 
3 Elaissi 
4 Alizadeh   
5 Gupta et al. 
6 Salama et al. 
7 Amizadeh et al. 
8 Ebadollahi & Jalali sendi 
9 Weiguo et al. 
10 Deutromycota 
11 Askary et al. 
12 Mentha pulegium 
13 Mentha piperata 
 eC. B. Clark copticum Carum 14  
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 در موجود ترکیبات اینکه دلیل به همچنین. شد بررسی جالیزی شته روی muscarium .L مارگربی قارچ و 1زیره

 از استفاده با هااسانس این شیمیایی یاجزا هستند، متغیر مختلف هوایی و آب و محیطی شرایط در گیاهی هایاسانس

 .ندشد شناسایی جرمی سنجی طیف-گازی کروماتوگرافی دستگاه

 حقیقی تبیشینه -1-2

های اخیر ر سالد هاتاآفها و سایر شتههای گیاهی در کنترل ی امکان استفاده از اسانستحقیقات متعددی در زمینه

معتضدیان و همکاران برای مثال،  (.2014، 3سنسمان و گرینی؛ ا2012 2راجر و همکاران-رگنالتانجام شده است )

ی مومی کلم بررسی کردند. در این رازیانه و مورد را روی شته های پونه، مریم گلی،کشی اسانس( اثر حشره1389)

یابد. درصد مرگ و داری افزایش میطور معنیتحقیق نشان داده شد که با افزایش غلظت و گذشت زمان تاثیر اسانس به

تر بر لیتر هوا میکرولی 38/129% و در غلظت  65میکرولیتر بر لیتر هوا در پونه برابر  81/39میر حشره کامل در غلظت 

 91/24برابر با  4درصد 50ی های مطالعه شده، بیشترین سمیت در پونه با غلظت کشنده% بود. در بین اسانس 90برابر 

 Lipaphisیروی شته اسانس 23 کشیحشره فعالیت دیگر تحقیقی در میکرولیتر بر لیتر هوا مشاهد شد.

(Davis) pseudobrassicae ی اکالیپتوس گونه هایاسانس. شد بررسی( 2005) 5نسامپسون و همکارا توسط

Eucalyptus camaldulensis Schlect.، طوریکهبه ،بودند مذکور آفت روی توجهی قابل سمیت دارای پونه و نعناع 

-میلی 8/1 دقیقه 60 از پس و 9/1 دقیقه 30 از پس ،1/3 برابر دقیقه 10 از پس پونه برایدرصد  50ی غلظت کشنده

-(، آلفا41%/34) 7( نشان داد که تیمول2007) 6نتایج پژوهش صحاف و همکاران .محاسبه شد لیترمیلی بر گرم

( ترکیبات اصلی اسانس زنیان بودند. همچنین اسانس مذکور دارای سمیت 11%/76سایمن )-( و پنتا17%/46) 8ترپینولن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Carum carvi L. 
2 Regnault-Roger et al. 
3 Isman & Grieneise 
4 LC50 
5 Sampson et al. 
6 Sahhaf et al. 

7 Thymol 
8 α-terpinolene 
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طوریکه به بود. 2ی قرمز آردو شپشه 1ذرتی تدخینی قابل قبولی روی دو گونه از حشرات آفت انباری شامل شپشه

لیتر بر لیتر برآورد میکرو 14/33و  91/0ترتیب ی قرمز آرد بهی ذرت و شپشهدرصد برای شپشه 50ی غلظت کشتده

 شد. 

ی مومی کلم نشان روی شتهرا های گیاهان آنیس، برگ بو، بید، رزماری، رازیانه سمیت اسانس( 2009) 3رورک و گویشا

( اسانس گیاه زیره را از نظر سمیت تماسی و تدخینی روی حشرات کامل شپشه قرمز 2010و همکاران ) 4فانگد. دادن

که غلظت طوریاثبات کرد بهرا حساسیت باالی شپشه قرمز آرد نسبت به اسانس گیاه زنیان آنها آرد بررسی کردند. نتایج 

-گرم بر لیتر بهمیلی 53/2میکرو گرم بر حشره و  29/3ر با ترتیب برابدر حالت تماسی و تدخینی به درصد 50کشنده 

 دست آمد.

 نیز  L. muscariumقارچ از هاآن بین در که است گرفته قرار مطالعه مورد آفات علیه متعددی بیمارگر هایقارچ امروزه

 .Lگی مناسب قارچ ( قدرت کشند1375عباسی )برای مثال، . است شده استفاده جهان و ایران در متعددی موارد در

lecanii  قارچ دو تاثیر ،(1389) همکاران و پورمحمدیی توتون گزارش کرد. در تحقیقی دیگر، شته روی راL. 

 aphanocladii و L. muscarium دردرصد  50ی مقدار غلظت کشنده. کردند بررسی 5گندم روسی یشته روی را 

 در کنیدی 5/2×610با  برابر L. aphanocladii قارچ رد و لیترلیمی در کنیدی 5×610 با برابر L. muscarium چقار

درصد جمعیت  50بین رفتن  زمان الزم برای از ،لیترمیلی در کنیدی 610 غلظت درهمچنین  .محاسبه شد لیترمیلی

  .بود روز 63/3 ± 32/2 با برابر  L. muscarium قارچ

 ها و سواالتفرضیه -1-3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Sitophilus oryzae (L.) 
2 Tribolium castaneum (Herbst) 
3 Isik & Gorur 
4 Fang 
5 Diuraphis noxia (Mordvilko) 
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 .M) پونه ،E. spathulataو اکالیپتوس  E. microtheca یگونه اکالیپتوس گیاهان زا مستخرج هایاسانس آیا

pulegium)، نعناع  (M. piperata)، زنیان (C. copticum) زیره و (C. carvi) جالیز یشته کنترل در توانندمی 

 د؟نباش موثر

 دارد؟ موثری کشندگی جالیز یشته روی L. muscarium بیمارگر قارچ آیا .1

 خنثی آنتاگونیستی، بطیک از رواکدام آنها بین جالیز، یشته روی بیمارگر قارچ و هااسانس زمانهم استفاده رد .2

 دارد؟ وجود سینرژیستی یاو 

 

 اهداف -1-4

 کاهش مصرف سموم و متعاقب آن کاهش واردات سموم شیمیایی .1

 گانیکجلوگیری از آلودگی محیط زیست، حفظ سالمت انسان و تولید محصوالت ار .2

، نعناع (M. pulegium، پونه ) E. spathulataو E. microthecaهای های اکالیپتوس گونهسمیت اسانستعیین  .3

(M. piperata)( زنیان ،C. copticum) ( و زیرهC. carvi )ی جالیزروی شته 

 ی جالیزروی شته L. muscariumبیمارگر بررسی خاصیت کشندگی قارچ  .4

روی  L. muscariumبیمرارگر های مورد مطالعه در تحقیق حاضرر و قرارچ م اسانسکشی تواحشرهخواص بررسی  .5

 ی جالیزشته

 های مورد مطالعهتعیین اجزای شیمیایی اسانس .6

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -1-5

قرن اخیرر استفاده از عوامل سازگار با محیط جهت کنترل آفات در نیم رویه سموم، با توجه به مسائل ناشی از کاربرد بی

هایی از قبیل سمیت اعتقاد بر این است که ترکیبات طبیعی با منشا گیاهی مزیت. گرفته است به شدت مورد توجه قرار

(. 2012رگنالرت راجرر و همکراران، صورت محلی را دارنرد )ی سریع و در دسترس بودن بهکم روی پستانداران، تجزیه
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عنوان جایگزین مناسبی برای ترکیبات شریمیایی قالب کنترل بیولوژیکی به عالوه بر آن استفاده از ترکیبات میکروبی در

 (. 1998، 1باشد )تونج و شاهین کایامضر می

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 اهمواد و روش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Tunc and Sahinkaya, 1998 
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  گیاه میزبان -2-1
ای هیبیمار یاهان بهمنظور جلوگیری از آلودگی گاستفاده شد. به رقم رویال جالیز از گیاه خیار یبرای پرورش شته

-سانتی 15رتفاع او  20قطر دهانه با های پالستیکی در داخل گلدان ه وقارچی، بذور در محلول بنومیل ضدعفونی شد

بذر کاشته  5دان . در هر گلشدندکشت  1:1:2نسبت ترتیب بهمتر و در مخلوطی از خاک زراعی، ماسه و کود دامی به

 .ندیاهچه حفظ و بقیه حذف شددر هر گلدان یک گ ،هاشده و پس از رشد گیاهچه

 

 پرورش حشره -2-2

ی دانشگاه ی علوم کشاورزی دانشکدهآوری و شناسایی جنس و گونه روی خیار در گلخانهپس از جمع کلنی شته

ق لنی به اتاک ها،. پس از شروع آزمایشندپرورش داده شد هابرای حداقل یک ماه قبل از شروع آزمایش محقق اردبیلی

اعت س 10ساعت روشنایی و  14و دوره نوری  65 ± 5و رطوبت نسبی % سیلسیوسدرجه  25 ± 2ی رشد با دما

گیاه باالیی  تمقسهای خیار تازه از متری از برگسانتی 4×5. برای انجام هر آزمایش، قطعات ندتاریکی منتقل شد

اده دتری قرار پهای در ظرفها هها و شتبرای جلوگیری از خشک شدن برگبریده شده و روی پنبه اشباع شده با آب 

 .ندشدمیطور روزانه با قطعات تازه جایگزین های خیار بهقطعات پژمرده برگ ند.شد

 

 هاسانسای شیمیایی و تجزیهاستخراج های گیاهی، آوری نمونهجمع -2-3

شناسی از باغ گیاهمشخص  های هرباریومیبا نمونه ( E. spathulataو E. microthecaاکالیپتوس )های گونههای برگ

 .Cزیره )های هوایی قسمتو  از اردبیل (M. piperataنعناع ) و (M. pulegiumپونه )های هوایی قسمت، کاشان

carvi) ( و بذور زنیانC. copticumاز سنندج جمع ) .های پونه، نعناع، زیره و زنیان هم با شناسایی گونهآوری شدند

آوری با آب مقطر شست و شو گیاهان پس از جمع ( انجام شد.1354-1379قهرمان، ایران )استفاده از کتاب فلور رنگی 

-و سپس در کیسه نددور از تابش نور خورشید خشکانده شد سیلسیوسدرجه  27 ± 1شده و در اتاق با دمای حدود 
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لیپتوس، پونه، نعناع، زیره و اکادو گونه های گیری از برگاسانسند. داری شدگیری نگههای نایلونی تیره برای اسانس

 1ای مدل کلونجرگیری شیشهدستگاه اسانساستفاده از با  یگیری از روش تقطیر آبشد. برای اسانسانجام بذور زنیان 

لیتر آب مقطر در دمای میلی 500همراه با  یگیاهی نمونهگرم از مواد خشک هر  50گیری، اسانس برایاستفاده شد. 

ای یک . مقادیر ذکر شده از پودر گیاهان و آب مقطر به داخل بالن شیشهندگیری شداسانس سیلسیوس یدرجه 100

در نظر گرفته شد )سامپسون و دقیقه  180گیری . زمان اسانساضافه شدندکلونجر به دستگاه و  هلیتری ریخته شد

و در ظروف با پوشش آلومینیومی گیری سولفات سدیم آب استفاده ازبا  آوری شدههای جمع. اسانس(2005، 2همکاران

  .ندداری شدنگهسیلسیوس درجه  4در یخچال در دمای 

در دانشگاه آزاد  موجود طیف سنج جرمی-ها، از دستگاه کروماتوگرافی گازیجهت شناسایی ترکیبات زیستی اسانس

مجهز به سیستم آشکارساز  3HP 7890Aآنالیز با استفاده از گاز کروماتوگرافی مدل استفاده شد.اسالمی واحد اردبیل 

 25/0 ×متر  30) 54-انجام شد. جداسازی کروماتوگرافیکی در ستون کاپیالری اچ پی 5975Cسنج جرمی مدل طیف

 230و  280میکرومتر ضخامت( صورت گرفت. واسطه دستگاه جی سی مس و منبع یونی در دماهای  25/0میلی متر و 

دقیقه  3مدت درجه به 50و برنامه دمایی ستون در سیلسیوس درجه  250گراد تنظیم شد. دمای تزریق درجه سانتی

عنوان گاز درصد( به 999/99درجه رسید. هلیم ) 180دقیقه بعدی تا  10درجه و در  110به  10بود که در دقیقه 

های استاندارد طیفها با مطالعه اجزای آنها و مقایسه لیتر در هر دقیقه استفاده شد. تشخیص طیفمیلی 1میزان حامل به

 موجود در کتابخانه دستگاه صورت گرفت. 

 

 ها روی شتهاسانس خاصیت کشندگیبررسی  -2-4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Clevenger 
2 Sampson et al. 
3 Hewlett-Packard, Palo Alto, CA, USA 
4 Capillary HP-5 
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1-n

x1- x5

درصد  75و  25باعث  که هاییغلظتگرفته و های مقدماتی انجام ابتدا آزمایش هابرای تعیین محدوده مناسب غلظت 

 محاسبه و با استفاده از فرمول زیر فاصله لگاریتمی هالگاریتم این غلظت .شدند شوند، تعییندر حشرات می تلفات

 شد:تعیین  (d) مناسب بین دزها

d = 

لگاریتم  x5، درصد تلفات ایجاد کرده است 25لگاریتم غلظتی که  x1، هافاصلة لگاریتمی میان غلظت dکه در آن 

رم با کم کردن فاصله لگاریتمی باشد. غلظت چهامی هاتعداد غلظت nو  درصد تلفات ایجاد کرده است 75غلظتی که 

و  x5( از d2دست آمده، محاسبه شد. غلظت سوم با کم کرن )لگاریتم عدد بهو محاسبه آنتی x5( از dها )بین غلظت

لگاریتم و محاسبه آنتی x5( از d3دست آمده، محاسبه شد و غلظت دوم با کم کردن )لگاریتم عدد بهمحاسبه آنتی

-و گونه E. microthecaی های اکالیپتوس گونههای محاسبه شده برای اسانسغلظته شد. دست آمده محاسبعدد به

میکرولیتر بر لیتر بود. مقادیر معادل این  75/43تا  25/1و  5/47تا  5/2ای از ترتیب دامنهبه E. spathulataی 

تا  87/1و  5/37تا  5/2، 75/43تا  5/2، 25/56تا  75/3ترتیب ، زنیان، زیره و نعناع بههای پونهها برای اسانسغلظت

متر تهیه شکل از کاغذ صافی به قطر سه سانتیایقطعات دایرهها، برای انجام آزمایشمیکرولیتر بر لیتر برآورد شد.  50

داشته شده رها بی بالغ از کلنی پرورش یافته شتهی مادهشته 20 ه وشده و داخل درپوش ظروف آزمایش قرار داده شد

ها روی کاغذ صافی داخل سرپوش ریخته شده و بالفاصله از اسانس مورد نظرمقدار  .ندپتری اضافه شدبه ظرف و

، اطراف سرپوش با نوار پارافیلم بسته هااسانس اتجهت جلوگیری از خروج بخار ند.سرپوش روی ظروف قرارداده شد

این آزمایش در قالب طرح بار تکرار شد.  4آزمایش  رهجای اسانس از آب مقطر استفاده شد. . در ظرف شاهد بهندشد

 .انجام شد 161اس پی اس اس افزار با نرم ی مربوطههاآماری داده یتجزیه و کامالً تصادفی انجام شد

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 SPSS Version 16 
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 تیمار آن روی شتهو کشت قارچ  -2-5

پزشکی ایران گیاهتهیه شده از موسسه تحقیقات  IRAN176CC))جدایه   L. muscariumدر این تحقیق از قارچ 

روش  استفاده شد. جهت اطمینان از خالص بودن قارچ از PDA1 شد. برای تکثیر قارچ از محیط کشت جامداستفاده 

از روش دریافت اسپور قارچ با  شتهسنجی و بررسی اثر قارچ روی برای آزمون زیست استفاده شد. 2تک اسپور کردن

 710، 610، 510، 410های مایش، تاثیر سوسپانسیون کنیدیوم قارچ با غلظتها استفاده شد. در این آزآلوده کردن برگ

( بر روی شته مورد بررسی درصد 02/0 ،80-تویینهمراه شاهد )آب مقطر استریل حاوی به لیتراسپور در میلی 810و 

به داخل  ی کاملشته 20. پس از خشک شدن، ندهای فوق آغشته شدهای جوان خیار به غلظتبرگ گرفت وقرار 

. استفاده ندقطعات برگ خیار انتقال داده شدر آب آگار یک درصد منتقل شده و لیتمیلی 20ظروف پالستیکی حاوی 

زیرا رشد این قارچ در رطوبت نسبی  باشد،در داخل ظروف پتری میدرصد  100از آب آگار برای تامین رطوبت نسبی 

رطوبت نسبی باال تماس قارچ بیمارگر را با حشره آفت افزایش (. 1377زاده، شود )میراببهتر انجام می درصد 100

و دوره درصد  75 ± 5گراد، رطوبت نسبی سانتی یدرجه 22 ± 2دهد. سپس ظروف پتری به اتاقک رشد با دمای می

و میر آماربرداری از مرگ بار تکرار شد.  4هر تیمار . شدندساعت تاریکی انتقال داده  8ساعت روشنایی و  16نوری 

-ی شتهدر صورت نیاز برای تغذیهبار انجام شد. در این مدت، ساعت یک 24فاصله هر مدت پنج روز بهحشرات کامل به

تعداد شدند. های تازه متولد شده از واحدها حذف میهای تازه به داخل واحدهای آزمایشی اضافه و پورهها برگ

وسیله قارچ مورد نظر، ثبت شد. این آزمایش در قالب طرح ی بهحشرات تلف شده در هر تیمار پس از اثبات آلودگ

% از 50د. پس از برداشتن اطالعات مربوط به هر آزمایش، محاسبه غلظت کشنده برای شآزمایشی کامالً تصادفی انجام 

اس زار پروبیت از نرم اف یروش تجزیه% مرگ و میر در جمعیت به50جمعیت و برای محاسبه زمان الزم برای ایجاد 

 استفاده شد. پی اس اس

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Potato Dextrose Agar  
2 Single spore 
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 ها روی شتهزمان تیمار قارچ و اسانسبررسی اثر هم -2-6

وی پنبه رگ خیار ربها، قطعاتی از زمان قارچ و هریک از اسانسسنجی و تعیین اثر هما زیستهبرای انجام آزمایش 

مورد های ت. سپس غلظندمنتقل شد پتریظروف به  هاو شتهشده متری قرار داده پتری نه سانتیظروف مرطوب در 

 درصد 02/0 ،80-تویین . در ظرف شاهد از آب مقطر استریل حاوینداضافه شد هابه آن هااز قارچ و اسانس نظر

 شد.میهای قبلی های تازه، جایگزین برگاستفاده شد. هر چند روز یک بار برگ

 

 قارچها روی اسانسبررسی اثر تیمار  -2-7

به این  .( استفاده شد1389از روش اختالط اسانس با محیط کشت طبق روش سمیع و همکاران ) برای این منظور

های حاوی محیط کشت پس از اتوکالو شدن در دمای اتاق قرار ، فالسکPDAصورت که پس از تهیه محیط کشت 

 45و  40، 35 یندهزیرکش هایگراد کاهش یابد. سپس غلظتدرجه سانتی 45تا  43ها به تا دمای آن ندداده شد

وجود آید. به یتا امولسیون یکنواخت شدنداضافه و به هم زده  کشتهای حاوی محیط به فالسک هااز اسانس درصد

متری تقسیم شده و اجازه داده شد تا محیط جامد گردد. سپس سانتی نههای کشت حاصل درون ظروف پتری محیط

های جوان قارچ تهیه شده و یک استریل از کشت 1ب پنبه سوراخ کنمتر توسط چوهای قارچ به قطر پنج میلیدیسک

زنی شده در اتاقک رشد دیسک قارچ در قسمت وسط ظروف پتری حاوی محیط کشت قرار داده شد. ظروف پتری مایه

که زمانی  تا .ندساعت تاریکی قرار داده شد 8ساعت روشنایی و  16دوره نوری  گراد بادرجه سانتی 22 ± 2در دمای 

گیری قطرهای رشد میسلیومی هر اندازه ،طور کامل اشغال شدسطح محیط کشت ظروف پتری شاهد توسط قارچ به

 ؛تعیین شد زیر از فرمول با استفاده های مختلف اسانس. درصد بازدارندگی غلظتشدیک از تیمارها انجام 

Inhibition Percentage (IP) = C-T/C×100 

درصد  IPمیانگین قطر هاله قارچ در تیمار شاهد و C اله قارچ در تیمار مورد نظر، ه میانگین قطر T که در آن

 بازدارندگی است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Cork borer 
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 نتایج -3-1

 های گیاهیی شیمیایی اسانستجزیه -3-1-1

 نشان داده شده است.  6-3تا  1-3های اکالیپتوس، پونه، زنیان، زیره و نعناع در جداول ی شیمیایی اسانسنتایج تجزیه

(، آرومادندرن %14/11پینن )-(، آلفا%77/33سینئول )-8،1های ترکیب E. microthecaی در اسانس اکالیپپتوس گونه

اکتان  (،%63/42سینئول )-8،1(. 1-3عنوان اجزای اصلی شناسایی شدند )جدول ( به%09/8پینن )-( و بتا19/18%)

 .Eیی موجود در اسانس اکالیپتوس گونه( اجزای عمده%3/8( و ویریدیفلورول )%66/5پینن )-آلفا(، 90/19%)

spathulata  .بودند 

 

 .E. microtheca یی شیمیایی اسانس برگ اکالیپتوس گونهنتایج حاصل از تجزیه -1-3جدول 

 درصد (دقیقه) زمان بازداری ترکیبات

Sabinene 737/5 07/0 
α-Thujene 939/5 09/0 
α-Pinene 160/6 14/11 

Camphene 508/6 47/0 
Hexane, 2,3,3-trimethyl- 770/6 18/0 

Nonane, 3-methyl- 084/7 12/0 
-Pineneβ  322/7 09/8 

β-Myrcene 648/7 36/0 
Decane 915/7 93/1 

l-Phellandrene 046/8 21/0 
α-Terpinene 408/7 03/0 

o-Cymene 678/7 05/3 
1,8-Cineole 972/8 77/33 
γ-Terpinene 630/9 17/0 

1-Octanol 969/9 06/0 
α-Terpinolene 497/10 14/0 

Butanoic acid, 3-methyl-, 3-methylbutyl ester 990/10 38/0 
Fenchol 245/11 64/0 

α-Campholenic aldehyde 601/11 22/0 
trans-Pinocarveol 028/12 82/2 

exo-methyl-camphenilol 266/12 2/0 
3-Octyne 509/12 11/0 

Pinocarvone 681/12 44/1 
Terpinene-4-ol 114/13 77/0 
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α-Terpineol 530/13 17/2 
Myrtenol 696/13 07/2 

l-Verbenone 034/14 07/0 
trans-Carveol 290/14 22/0 

trans-p-Mentha-1(7),8-dien-2-ol 545/14 35/0 
Bicyclo[4.2.0]oct-1-ene, 7-exo-ethenyl- 913/14 22/0 

(-)-Myrtenyl acetate 239/15 15/0 
l-Bornyl acetate 171/16 11/0 

Carvacrol 628/16 18/0 
exo-2-Hydroxycineole acetate 673/17 20/0 

Isoledene 533/18 20/0 
Tetradecane 163/19 17/0 

Gurjunene 501/19 08/0 
trans-Caryophyllene 750/19 07/0 
(+)-Aromadendrene 314/20 19/8 

α-Amorphene 163/21 74/0 

β-Selinene 430/21 53/0 

Ledene 644/21 46/0 

Cadina-1,3,5-triene 296/22 33/0 

Nootkatone 469/22 08/0 

Calacorene 777/22 13/0 

α-Selinene 038/23 05/0 

Epiglobulol 204/23 16/1 

(1aR,4R,7R,7aS,7bR)-1a,2,3,4,6,7,7a,7b-Octahydro-1,1,4,7-tetramethyl-1H-

cycloprop[e]azulene 
382/23 92/0 

(+) spathulenol 644/23 56/1 

Viridiflorol 846/23 56/6 

1-Cycloheptene, 1,4-dimethyl-3-(2-methyl-1-propene-1-yl)-4-vinyl- 018/24 78/1 

Ledol 231/24 85/0 

Caryophyllene-(I1) 492/24 46/0 

1,6-Dimethyl-2-cyano-3-ethyl-3-piperidine 655/24 23/1 

tau-Cadinol 056/25 62/0 

t-Muurolol 365/25 61/0 

Azunol 804/25 25/0 

2,4(1H,3H)-Pteridinedione, 8-methyl- 116/27 06/0 

1-Phenyl-2-methylthiobut-1-ene 306/27 08/0 
Nonadecane 392/30 1/0 

 47/99  مجموع
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 .E. spathulataی اجزای شیمیایی اسانس برگ اکالیپتوس گونه -2-3دول ج

 درصد زمان بازداری )دقیقه( ترکیبات
3-Methylheptane 591/3  01/3  

1-Methyl-3-ethylcyclopentane 900/3  13/2  

Octane 090/4  90/19  

Propylcyclopentane 689/4  18/0  

2,4,6-Trimethylheptane 345/6  06/0  

α-Pinene 701/7  66/5  

Camphene 969/6  09/0  

7-Hexyl-2-oxepanone 141/7  25/0  

3-Methyl-nonane 366/7  22/0  

Ethylcyclohexane 681/7  37/0  

Decane 924/7  72/3  

1,8-Cineole 565/8  63/42  

γ-Terpinene 992/8  06/0  

1-methyl-4-(3-nitro-2-indolenylidene)-1,4-dihydropyridine 301/9  05/0  

Benzene, (2-methyl-1-propenyl)- 521/9  05/0  

iso-Amyl isovalerate 746/9  49/0  

Fenchol 966/9  19/0  

trans-Pinocarveol 381/10  63/0  

Di(2-ethylbutyl) ether 577/10  12/0  

Borneol L 791/10  47/0  

cis-p-Mentha-1(7),8-dien-2-ol 135/11  59/2  

1-Methyl-3,6-diazahomoadamantan-9-one thiosemicarbazone 545/11  13/0  

(+)-(2S,4R)-p-Mentha-1(7),8-dien-2-ol 741/11  22/0  

3-Cyclohexen-1-one 2-isopropyl-5-methyl- 126/12  16/0  

O,N-Dimethyl-dehydrococcinine 500/12  24/0  

Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- 761/12  30/0  

2,6-Octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester 052/13  07/0  

exo-2-Hydroxycineole acetate 337/13  28/0  

Tetradecane 055/14  31/0  

α-Amorphene 589/14  05/0  

1H-Cycloprop[e]azulene, decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-, (1a.a 750/14  11/1  

Aromadendrene 023/15  32/0  

β-Selinene 349/15  68/0  

N-1-Adamantyl-p-methylbenzalimine 729/15  08/0  

Calacorne 026/16  06/0  

Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-amine 287/16  61/1  

Viridiflorol 596/16  3/8  

dimethyl-3,6-dihydrobenzothiophene 975/16  46/1  

tau-Cadinol 177/17  21/0  

(+-)-5-Epi-Neointermedeol 355/17  68/0  

1,6-Dimethylhepta-1,3,5-triene 222/18  26/0  

5-methyl-3-isopentyl-2-[E-4-methyl-(1,2,3,3-tetradeuterio)pent-1-enyl]pyrazine 673/18  24/0  

99/99  مجموع   
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درصد بیشترین مقدار را در اسانس مذکور به خود  44/73با  1ی شیمیایی اسانس پونه نشان داد که ترکیب پولژونتجزیه

درصد در مراتب بعدی قرار داشتند )جدول  07/3و  99/4، 49/5ترتیب با احتصاص داد و پیپریتون، دکان و لیمونن به

3-3.) 

 

 .M. pulegiumنتایج حاصل از تجزیه شیمیایی اسانس پونه  -3-3جدول 

 درصد زمان بازداری )دقیقه( ترکیبات

α-Pinene 117/6  68/0  
5-Methylnonane 740/6  38/0  

Sabinene 179/7  66/1  
Ethylcyclohexane 547/7  60/0  

Decane 886/7  99/4  
Limonene 764/8  07/3  

L-Menthone 414/12  99/0  
Borneol 764/12  73/0  

Isopulegone 067/13  13/2  
Dodecane 726/13  10/1  
Pulegone 014/15  44/73  

8-Hydroxy-γ-4(5)-p-menthen-3-one 242/16  87/0  
Piperitenone 691/17  49/5  

Piperitenone oxide 332/18  79/0  
Tetradecane 145/19  38/0  

trans-Caryophyllene 756/19  12/1  
(-)-Caryophyllene oxide 745/23  22/1  

64/99  مجموع  

 

و  (%58/12(، گاما ترپینن )%41/20(، سایمن )%23/52مول )اسانس زنیان ترکیب تی در 4-3های جدول بر اساس داده

 عنوان ترکیبات اصلی موجود در اسانس شناسایی شدند. ( به%88/3دکان )

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Pulegone 
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 .C. capticumی شیمیایی اسانس زنیان تایج حاصل از تجزیهن -4-3جدول 

 

 درصد زمان بازداری )دقیقه( ترکیبات

α-Pinene 087/6  17/0  
3,4,5-Trimethylheptane 698/6  27/0  

3-Methylnonane 031/7  23/0  
β-Pinene 227/7  44/0  

5-Decene 541/7  66/0  
Decane 868/7  88/3  

α-Terpinene 354/8  37/0  
o-Cymene 621/8  41/20  

γ-Terpinene 619/9  58/12  
cis-Sabinenehydrate 844/9  08/0  

1-(2'-methylallyl)-1-cyclohexene 455/10  14/0  
3,7-Dimethyl-1,6-Octadien-3-ol 788/10  17/0  

cis-4-Decene 076/12  12/0  
Menthone 408/12  14/0  
Tagetone 782/12  21/0  

Terpinene-4-ol 067/13  41/0  
1-Hexyl-3-methyl-cyclopentane 447/13  25/0  

Dodecane 690/13  88/0  
Dihydrocarvone 981/13  09/0  

Carvacrol methyl ethyl 943/14  21/0  
2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-(S)-2-Cyclohexen-1-one 109/15  37/1  

p-(1-Propenyl)anisole 130/16  02/1  
Thymol 444/16  23/52  

Carvacrol 664/16  04/2  
Tetradecane 109/19  25/0  

trans-Caryophyllene 715/19  08/0  
Myristicine 207/22  16/0  

Hexadecane 709/23  08/0  
Dillapiole 605/24  05/0  

1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15-Hexadecamethyl-octasiloxane 277/35  13/0  
Diisooctyl phthalate 631/44  78/0  

90/99  مجموع  
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( و 20%/23ترپینن )-(، گاما29%/13) 1ی شیمیایی اسانس زیره نشان داد که در این اسانس ترکیبات کومینالتجزیه

 (. 5-3( بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند )جدول %02/20سایمن )-پنتا

 

 .C. carviی شیمیایی اسانس زیره تایج حاصل از تجزیهن -5-3جدول 

 درصد زمان بازداری )دقیقه( ترکیبات
α-Thujene 867/5  19/0  
α-Pinene 045/6  66/0  
β-Pinene 191/7  37/1  

β-Myrcene 571/7  44/0  
ρ-Cymene 592/8  02/20  
β-Ocimene 227/9  18/0  
γ-Terpinene 624/9  23/20  

α-Terpinolene 408/10  33/0  
Linalol 734/10  18/0  

2-Octen-4-ol 717/12  18/0  
Terpinene-4-ol 008/13  39/0  

4-(1-Methylethyl)-1,3-cyclohexadiene-1-methanol 482/13  63/0  
Cuminal 948/14  13/29  

α-Terpinene 578/15  31/0  
Phellendral 779/15  17/0  

(+)-Car-2-en-4-one 088/16  70/8  
10-azatricyclo[4.3.1.0(1,6)]deca-3-ene 296/16  82/13  

Carvacrol 557/16  19/0  
1,4-p-Menthadien-7-ol 239/17  50/0  

4-Isopropylphenylacetic acid 465/17  20/0  
1,3-Benzodioxole, 4-methoxy-6-(2-propenyl)- 124/22  35/0  

β-Bisabolene 863/25  15/0  
3-Nitrophthalic acid 656/29  35/0  

Nonadecane 297/30  17/0  
Diisooctyl phthalate 512/44  70/0  

2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene 002/48  30/0  

84/99  مجموع  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Cuminal 
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(، منتون %71/24(، منتول )%28/27های لیمونن )ی شیمیایی اسانس نعناع ترکیبصل از تجزیهبر اساس نتایج حا

 عنوان اجزای اصلی موجود در اسانس شناسایی شدند. ( به%46/8( و کارول )01/14%)

 

 .M. piperataی شیمیایی اسانس نعناع نتایج حاصل از تجزیه -6-3جدول 

 ددرص زمان بازداری )دقیقه( ترکیبات
α-Pinene 111/6  63/0  

5-Methylnonane 740/6  28/0  
Sabinene 203/7  45/1  

(2-Methylpropyl)-cyclohexane 577/7  74/0  
Decane 891/7  59/3  

Limonene 811/8  28/27  
γ-Terpinene 619/9  38/0  

trans-Sabinene hydrate 862/9  32/0  
Linalool 901/10  32/0  

1-Menthone 474/12  01/14  
ρ-Menthan-3-one 758/12  40/5  

Menthol 091/13  71/24  
Neoisomenthol 346/13  53/0  

Bicyclo[3.2.2]non-6-en-2-one 506/13  45/0  
Dodecane 732/13  86/0  
Pulegone 877/14  36/0  

Carvol 055/15  46/8  
Piperitone 311/15  34/0  
Camphane 869/15  31/0  

trans-Carane 403/16  79/4  
β-Bourbonene 872/17  36/0  

Nonadecane 115/19  31/0  
trans-Caryophyllene 762/19  88/1  

β-Farnesene 611/20  31/0  
β-Cubebene 299/21  39/1  
Viridiflorol 964/23  48/0  

94/99  مجموع  
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 ی جالیزروی شته هانتایج سمیت اسانس -3-1-2

نعناع دارای سمیت تدخینی بسیار  و پونه، زنیان، زیره اکالیپتوس، هاینسها نشان دادند که اسانتایج آزمایش

را در ارزیابی  ی جالیزشتهنمودارهای مربوط به تلفات  -3-3و  2-3، 1-3های لیز هستند. شکلای جقوی روی شته

ی مذکور با استفاده از میانگین تلفات مربوط به هر اسانس در نمودارها یدهد. مقایسهنشان میها اسانسسمیت تدخینی 

با افزایش  مرگ و میر حشره ،% نشان داده شده است. با توجه به نمودارهای مربوطه5آزمون توکی و در سطح احتمال 

 یابد. ها افزایش میغلظت اسانس

شامل مقادیر غلظت  ی جالیزشتهها روی حشرات های حاصل از سمیت تدخینی اسانسپروبیت داده ینتایج تجزیه

 نشان داده شده است. 7-3در جدول و اطالعات مربوط به خطوط رگرسیونی  های زیرکشنده، غلظتدرصد 50ی ندهکش

، زیره، نعناع، E. spathulataی های اکالیپتوس گونهدرصد برای اسانس 50ی غلظت کشنده 7-3بر اساس جدول 

و  32/16، 952/15، 255/15، 392/13، 366/12ا ترتیب برابر ب، زنیان و پونه بهE. microthecaی اکالیپتوس گونه

ها، اسانس پونه از نظر درصد مربوط به اسانس 95با توجه به حدود اطمینان برآورد شد. میکرولیتر بر لیتر هوا  131/23

 الیز سمیت کمتری نشان داده است. ی جها داشته و روی شتهآماری تفاوت معناداری با بقیه اسانس
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Abstract 

  The utilization of chemical insecticides for insect pests management lead to 

problems such as environmental toxicity, pest resistance, lethal effects on non-

target organisms and increasing application costs. Hence, the search for natural 

and environmentally friendly insecticidal substances is obligatory because of 

the negative effects of conventional chemical insecticides. In the present study, 

the insecticidal activities of the essential oils of Eucalyptus microtheca, E. 

spathulata, Carum capticum, Carum carvi, Mentha piperata and M. pulegium and the 

entomopathogenic fungus, Lecanicillium muscarium (Zare & Grams), were 

evaluated against cotton aphid, Aphis gossypii Glov. (Aphididae). The essential 

oils extracted by Clevenger apparatus and their chemical analysis performed by 

gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). 1,8-cineole (33.77%) and α-

pinene (11.14%) in the E. microtheca, 1,8-cineole (42.63%) and ectan (19.90%) in 

the E. spathulata, pulegone (73.44%) in the M. pulegium, thymol (52.23%) and 

cymene (20.41%) in the C. capticum, cuminal (29.13%) and γ-terpinene (20.23%) 

in the C. carvi and limonene (27.28%) and menthol (24.71%) in the M. piperata 

essential oils were found as main components. A. gossypii was very susceptible 

to the tested essential oils and the LC50 values were estimated as 12.366, 13.392, 

15.255, 15.952, 16.320 and 23.131 μl/l for E. spathulata, C. carvi, M. piperata, E. 

microtheca, C. capticum and M. pulegium essential oils, respectively. The 1 day-

LC50 value with L. muscarium was 5.203×109 spore/ml. By increasing the time, the 

LC50 value was decreased and reached to 8.583×102 spore/ml after 5 days. A 

synergistic effect between the essential oils of C. carvi, C. capticum and M. 

pulegium with L. muscarium. According to the results of the present study, the 

essential oils of E. microtheca, E. spathulata, Carum capticum, Carum carvi, Mentha 

piperata and M. pulegium and L. muscarium as an entomopathogenic fungus can 

be introduced as safe alternatives to the chemical insecticides in the 

management of A. gossypii.   
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