
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 گزارش نهایی طرح پژوهشی

 

کنندگی اسانس بذر گیاه کرفس روی سمیت تدخینی و اثر دور

  .Rhyzopertha dominica Fآور غالت،سوسک زیان
 

 

 مجری طرح:

 عسگر عباداللهی

 
  

 منابع طبیعی مغانکشاورزی و  دانشکده

 
این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردیده 

 است.

 
 

6931 



 
 

 

 

 



 أ
 

 چکیده

 جهان نقاط از بسیاری در انباری محصوالت خطرناک بسیار آفات از ،.Rhyzopertha dominica Fغالت،  آورزیان سوسک

 روی تسمی زیست، محیط آلودگی قبیل از متعددی جانبی اثرات آفاتی چنین کنترل رد شمیایی سموم از استفاده. است

 استفاده امکان راستای در متعددی تحقیقات رو، این از. است داشته پی در را انسان سالمتی تهدید و غیرهدف موجودات

 خرجمست شیمیایی اسانس جزایا حاضر تحقیق در. است شده انجام اخیر هایسال در کمتر خطر با جایگزین ترکیبات از

ی شیمیایی شد. تجزیه غالت بررسی آورزیان سوسک آن روی دورکنندگی خاصیت و تدخینی سمیت کرفس و بذور از

ترکیب شد که در بین آنها ترکیبات  93طیف سنج جرمی منجر به شناسایی –اسانس با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی

درصد( و آپیول  16/93درصد(، میریستیسین ) 31/0کارن )-9-درصد(، دلتا 93/68پینن )-ادرصد(، بت 80/69پینن )-آلفا

عنوان اجزای اصلی شناسایی شدند. اسانس کرفس سمیت تدخینی قابل توجهی روی حشرات کامل درصد( به 91/0)

 381/39( 696/10 - 138/33)ساعت  91درصد اسانس در زمان  38ی غلظت کشندهآور غالت داشت. سوسک زیان

میکرولیتر بر لیتر در  903/99( 191/93 - 693/93به )میکرولیتر بر لیتر برآورد شد که با افزایش زمان کاهش یافته و 

ساعت رسید. در کل مرگ و میر آفت ارتباط مستقیمی با افزایش غلظت اسانس و زمان در معرض قرارگیری دارد.  39زمان 

بیشترین درصد دورکنندگی اسانس ی اسانس کرفس نشان داد که ر کشندههای زیبررسی خاصیت دورکنندگی غلظت

باشد. نتایج نشان داد که اسانس بذور کرفس میکرولیتر بر لیتر می 311/13ساعت و در غلظت  1(  در زمان 38 ± 31/9)

این  فاده در مدیریتتواند پتانسیل استآور غالت میبه دلیل دارا بودن سمیت و اثر دورکنندگی مناسب روی سوسک زیان

 آفت را داشته باشد. 

  آور غالت، سمیت تدخینی، دورکنندگی.اسانس، کرفس، سوسک زیان کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1-1

خسارت بالپوش محصوالت انباری است که از جمله آفات سخت، .Rhyzopertha dominica F آور غالت،سوسک زیان

 ,Rees, 2007; Eddeکند )وارد میدر بسیاری از کشورهای جهان خصوص گندم، جو و برنج الیی روی غالت بهاقتصادی با

(. 6938)باقری زنوز، شود محسوب میترین آفات غالت، نان و آرد عنوان یکی از خطرناکبههم این آفت (. در ایران 2012

کشد. حشرات کامل روز طول می 93درصد،  38نسبی  درجه سیلسیوس و رطوبت 91ی زندگی این آفت در دمای چرخه

ها روی ها معموال در سوراخی که توسط مادهتخم بگذارند. تخم 188تا  988قدرت پرواز مناسبی داشته و قادرند حدود 

غذیه شود و الروهای خارج شده از محتویات داخل دانه تهای شکسته قرار داده میهای غالت ایجاد شده و یا در دانهدانه

 (.      Rees, 2007; Arthur et al., 2012کنند )می

ی ویهرکاربرد بی ،شوددر کنترل آفات محصوالت انباری محسوب می ترین روشاستفاده از سموم شیمیایی متداولاگرچه 

 مخرب رویاثرات  ع آفات ثانویه وهای مقاوم، شیووجود آمدن جمعیتمتعددی از قبیل به جانبیچنین ترکیباتی اثرات 

 ,.Jeyasankar and Jesudasan, 2005; Cavalcanti et al., 2010; Ridley et alدر پی داشته است )را محیط زیست 

2012: Attia et al., 2013خطر برای جایگزینی با سموم شیمیایی رو، جستجو و معرفی ترکیبات طبیعی و کم(. از این

 باشد.خطرناک ضروری می

عنوان ها بهخوار دارند. این ترکیبه نقش مهمی در حفاظت گیاهان در برابر حشرات گیاههای ثانویمتابولیت

 ,Theis and Lerdauاند )ای تکاملی با نقش عملکردی خود در گیاه را نشان دادهدهنده عمل کرده و رابطههای عالمتملکول

2003: Tholl, 2006های گیاهی را داشته و از نظر شیمیایی اندامی های گیاهی قابلیت سنتز شدن توسط همه(. اسانس

های گیاهی علیه پستانداران بسیار پایین (. سمیت اسانسBakkali et al., 2008ای هستند )بسیار پیچیده دارای اجزای

های گیاهی شامل بابونه، درصد در حالت گوارشی برای موش در مورد برخی از اسانس 38ی است. برای مثال غلظت کشنده

ها شامل گرم بر کیلوگرم و برای برخی دیگر از اسانسمیلی 3888تا  9888ای از طوخودوس، اکالیپتوس و رازیانه دامنهاس

 Regnault-Roger etگرم بر کیلوگرم داشته است )میلی 9888تا  6888ی کوهی و مرزه بین ریحان، ترخون، زوفا، پونه

al., 2012 .) ،ها قارچ کنترل در گیاهی هایاسانس از استفاده یزمینه در مختلفی تتحقیقا اخیر هایسال دراز طرفی
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(Batish et al., 2008نماتد ،)ها (Gupta et al., 2011)، حلزون( هاSalama et al., 2012،) هاکنه (Attia et al., 2013)  و

  .است شده انجام( Ebadollahi and Jalali-Sendi, 2015) حشرات

های خرداد تا مرداد گل باشد. این گیاه طی ماهمی 9ی چتریانمتعلق به گیاهان خانواده گیاهی یک ساله 6کرفس

های های آن هرمافرودیت و گیاه خودبارور است. این گیاه خاکرسند. گلشهریور میتا های مرداد داده و بذور آن در ماه

طوبت ، خاک با رتواند رشد کندسایه مینیمدهد. در شرایط های رسی و سنگین بیشتر ترجیح میشنی را نسبت به خاک

روماتیک نیروبخشی است که فشار کرفس گیاه آ(. Bown, 1995در برابر خاک شور نسبتا مقاوم است ) پسندد وباال را می

کشی و نماتدکشی این گیاه پشه کند. خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی،خون را کاهش داده و سوء هاضمه را برطرف می

 (.Momin and Nair, 2001; Baananou et al., 2013های اخیر بررسی و ثبت شده است )در سال

خطر در مدیریت آفات، در تحقیق حاضر سمیت تدخینی و با توجه به اهمیت استفاده از ترکیبات طبیعی و کم

یایی لیل که اجزای شیمد. همچنین به این شده استآور غالت بررسی اثر دورکنندگی اسانس گیاه کرفس روی سوسک زیان

(، ترکیبات شیمیایی اسانس Batish et al., 2008کند )های گیاهی تحت تاثیر شرایط محیطی مختلف تغییر میاسانس

 ه است.بررسی شد 9سنج جرمیطیف-مورد مطالعه با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی

 

 ی تحقیقبیشینه -1-0

بوتیلیدن -9-ه کرفس در برخی از تحقیقات اخیر بررسی شده است. برای مثال، زداجزای شیمیایی اسانس مستخرج از گیا

عنوان اجزای اصلی درصد( به 3/3) 1توجن-درصد( و آلفا 98/91) 3دهیدروفتاالید-1،3-بوتیل-9درصد(،  08/93) 1فتاالید

درصد(  69/66) 0سلینن-لفادرصد( و آ 19/31) 3( معرفی شدند. لیمونن9869و همکاران ) Sellamiaاسانس کرفس توسط 

( باالترین درصد را در اسانس کرفس به خود اختصاص دادند. 9869و همکاران ) Kiralanدر پژوهش انجام شده توسط 

Seo ( و بتا 11/13( نشان دادند که ترکیبات لیمونن )9863و همکاران )درصد( بیشترین مقدار را در  83/6) 3پینن-درصد

                                                                                                                                                                                                                      
1 Apium graveolens L. 
2 Apiaceae 

3 Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 

4 (Z)-3-Butylidenephthalide 
5 3-butyl-4,5-dihydrophthalide 

6 α-thujene 
7 limonene 
8 α-selinene 
9 ß-pinene 
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های گیاهی تحت شرایط محیطی و جغرافیایی مختلف جه با اینکه اجزای شیمیایی اسانساسانس کرفس داشتند. با تو

(، در تحقیق حاضر اجزای شیمیایی اسانس بذور کرفس با استفاده Batish et al., 2008; Golparvar, 2013کند )تغییر می

 .ه استقبلی مقایسه شد سنج جرمی بررسی و با نتایج حاصل از تحقیقاتطیف-از دستگاه گاز کروماتوگرافی

های مختلف گیاه کرفس روی ی بررسی سمیت و دورکنندگی اسانس مستخرج از بخشاخیرا تحقیقاتی در زمینه

توسط  68کشی اسانس کرفس روی سوسک لوبیاآفات انجام شده است. برای مثال، خواص دورکنندگی و حشره

Papachristos  وStamopoulos (9889 ارزیابی و ثبت شده ) .استSeo ( سمیت اسانس بذور کرفس 9863و همکاران )

بررسی کرده و نشان دادند که اسانس کرفس سمیت قابل توجهی روی الروهای مذکور  66ی آیدسرا روی الروهای پشه

درصدی در الروها را ثبت کردند. در تحقیق حاضر برای  3/33لیتر تلفات گرم بر میلیمیلی 6/8طوریکه با غلظت داشت به

 .ه استآور غالت بررسی شدولین بار امکان استفاده از اسانس کرفس در کنترل سوسک زیانا

 

 فرضیات و سواالت تحقیق -1-3

 Rhyzopertha dominicaآور غالت )سوسک زیانبر روی ( .Apium graveolens Lکرفس ) آیا اسانس بذر گیاه -6

F.) کشی دارد.خاصیت حشره 

 Rhyzopertha dominicaآور غالت )سوسک زیانبر روی ( .Apium graveolens Lکرفس ) آیا اسانس بذر گیاه -9

F. ) .خاصیت دورکنندگی دارد 

آور غالت سوسک زیانبر روی ( .Apium graveolens Lکرفس ) آیا سمیت تدخینی و اثر دورکنندگی اسانس گیاه -9

(Rhyzopertha dominica F.) های مختلف اسانس افزایش تبا افزایش زمان در معرض قرارگیری آفت در غلظ

 شود.می

 

 

                                                                                                                                                                                                                      
10 Acanthoscelides obtectus (Say) 11 Aedes albopictus Skuse 
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 هداف تحقیقا -1-4

آور غالت سوسک زیانبر روی ( .Apium graveolens Lکرفس ) کشی اسانس بذر گیاهبررسی خاصیت حشره -6

(Rhyzopertha dominica F.). 

ت آور غالسوسک زیانبر روی ( .Apium graveolens Lکرفس ) بررسی خاصیت دورکنندگی اسانس بذر گیاه -0

(Rhyzopertha dominica F.) . 

بر روی ( .Apium graveolens Lکرفس ) بررسی امکان افزایش سمیت تدخینی و اثر دورکنندگی اسانس گیاه -3

های با افزایش زمان در معرض قرارگیری آفت در غلظت (.Rhyzopertha dominica Fآور غالت )سوسک زیان

 مختلف آن.

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -1-5

رویه سموم شیمیایی از قبیل مقاومت بسیاری از آفات، آلودگی محیط زیست و خطر وجود اثرات جانبی متعدد کاربرد بی

ای ههای متعددی در جهت استفاده از روشاین نوع ترکیبات روی سالمتی انسان باعث شده است که در نیم قرن اخیر تالش

ایگزین کردن ترکیبات با منشاء گیاهی سالم، ارزان و در دسترس مورد کنترل غیرشیمیایی انجام گیرد. در حال حاضر، ج

 ;Rajendran and Sriranjini, 2008; Regnault-Roger et al., 2012) توجه محققین در سراسر جهان قرار گرفته است

Isman and Grieneisen, 2014س )کرف رو، در تحقیق حاضر، امکان استفاده از اسانس بذر گیاه(. از اینApium graveolens 

L. ) سوسک زیاندر مدیریت( آور غالتRhyzopertha dominica F..ارزیابی شده است ) 
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 فصل دوم

 هاو روش مواد
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   شیمیایی اسانس یاستخراج و تجزیهو تهیه مواد گیاهی  -0-1

پس از خشک شدن در دمای اتاق توسط خردکن و  تهیه اردبیلهای اطراف شهر کاریبرخی از سبزیبذور گیاه کرفس از 

ه لیتری ریخته شدمیلی 9888گیری در دستگاه کلونجر با حباب برای اسانس بذورگرم از  688مقدار  ند.الکتریکی خرد شد

 یری وگسدیم آباز دستگاه کلونجر، با استفاده از سولفات آوری اسانسشدند. پس از جمعگیری اسانسساعت  9مدت به و

 داری شدند.سیلسیوس تا زمان استفاده نگه یدرجه 1های آلومینیومی در یخچال در دمای پس از پوشانده شدن با فویل

سنج مجهز به سیستم آشکارساز طیف 69HP 7890Aبا استفاده از گاز کروماتوگرافی مدلاسانس آنالیز شیمیایی 

میلی متر و  93/8× متر  98) 369-ون کاپیالری اچ پیانجام شد. جداسازی کروماتوگرافیکی در ست 5975Cجرمی مدل 

درجه  998و  908میکرو متر ضخامت( صورت گرفت. واسطه دستگاه جی سی مس و منبع یونی در دماهای  93/8

دقیقه بود که در  9مدت درجه به 38گراد و برنامه دمایی ستون در درجه سانتی 938گراد تنظیم شد. دمای تزریق سانتی

 6میزان عنوان گاز حامل بهدرصد( به 333/33درجه رسید. هلیم ) 608دقیقه بعدی تا  68درجه و در  668به  68دقیقه 

نه های استاندارد موجود در کتابخاها با مطالعه اجزای آنها و مقایسه طیفلیتر در هر دقیقه استفاده شد. تشخیص طیفمیلی

 ( صورت گرفت. TNIS61 و Wiley 7n.1 mass computer libraryدستگاه )

 

 آور غالتسن سازی سوسک زیانپرورش و هم -0-0

ی آورجمع دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغانآلوده به آفت در  های گندمدانهاز  سوسک زیان آور غالتحشرات کامل 

، منظور ایجاد تهویهبه. استفاده شدهای گندم حاوی دانهای شکل یک لیتری شدند. برای پرورش حشرات از ظروف استوانه

های غذایی رها ی بالغ در هر ظرف پرورشی روی محیطجفت حشره 38دهانه ظروف با پارچه توری مسدود شدند. تعداد 

 93 ± 9دمای های حشره در های غذایی آلوده به تخمهای غذایی حذف شدند. تودهساعت بعد از داخل توده 10شده و 

های روزه برای انجام آزمایش 9تا  6داشته شده و حشرات کامل نگهدرصد  13 ± 3سیلیوس و رطوبت نسبی  یدرجه

 سنجی انتخاب شدند. زیست

                                                                                                                                                                                                                      
12 Hewlett-Packard, Palo Alto, CA, USA 

13 Capillary HP-5 

14 National Institute of Standards Technology 
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 آور غالتسوسک زیانروی حشرات کامل  سمیت تدخینی اسانس کرفس -0-3

 33و  93هایی که باعث تلفات های مقدماتی انجام گرفته و غلظتها ابتدا آزمایشبرای تعیین محدوده مناسب غلظت

فاصله لگاریتمی مناسب  6-9ی ها محاسبه و با استفاده از رابطهلگاریتم این غلظتشده، انتخاب گردید. درصدی در حشرات 

 ( تعیین شدند:dها )بین غلظت

 (9-6) 1)-)/(n1x – 5d = (x 

 5xست، درصد تلفات ایجاد کرده ا 93لگاریتم غلظتی که  1xها، ی لگاریتمی میان غلظتفاصله dکه در آن 

ی باشد. غلظت چهارم با کم کردن فاصلهها میتعداد غلظت nدرصد تلفات ایجاد کرده است و  33لگاریتم غلظتی که 

از  d9دست آمده، محاسبه شد. غلظت سوم با کم کرن ی آنتی لگاریتم عدد بهو محاسبه 5x( از dها )لگاریتمی بین غلظت

5x ده و غلظت دوم با کم کردن دست آمو محاسبه آنتی لگاریتم عدد بهd9  5ازx دست و محاسبه آنتی لگاریتم عدد به

را میکرولیتر بر لیتر هوا  61/33تا  33/96از های مقدماتی های محاسبه شده بر پایه آزمایشآمد، محاسبه شدند. غلظت

عدد  98ین استفاده شد. عنوان اتاق تدخلیتری بهمیلی 999برای بررسی سمیت تدخینی از ظروف پالستیکی شد.  شامل

ها متری( که یک طرف آنسانتی 3/9×  3های پالستیکی )آور غالت داخل قوطیسوسک زیان یروزه 9تا  6حشره کامل 

زان وسیله نخ آویها، از مرکز ظروف تدخین بهبریده شده و با توری پوشانده شده قرار داده شدند و پس از بستن درپوش آن

متر ریخته و درون سانتی 9×9های صافی به ابعاد وسیله سمپلر برداشته شده و روی کاغذاسانس به شدند. مقادیر الزم از

 صورت روزانه ثبت شد.بهصورت غیرقابل نفوذ به هوا بسته شده و تلفات ایجاد شده ظروف قرار داده شدند. درب ظروف به

 .  ندبار تکرار شد 1شده و هر آزمایش انجام های شاهد بدون در نظر گرفتن اسانس ها برای گروهتمام آزمایش

 

 آور غالتروی سوسک زیان کرفس اسانساثر دورکنندگی  -0-4

( انجام 9861و همکاران ) Guoآور غالت بر اساس روش اثر دورکنندگی اسانس کرفس روی حشرات کامل سوسک زیان

، 83/93شامل های مورد نظر و غلظت متر از وسط برش داده شدهسانتی 1های کاغد صافی به قطر . دیسکشد

 پیپت روی آنها ریخته توسط عنوان حالل تهیه واز اتانول به با استفادهپی پی ام از اسانس  31/13و  99/99،30/93،31/19
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 حالل شد. بعد از تبخیرفقط حالل اضافه  شده بودندعنوان شاهد در نظر گرفته . در نصف دیگر کاغذهای صافی که بهشدند

ند. دشهای کاغذهای صافی تیمار شده و شاهد به هم چسبانده شده و داخل ظروف پتری قرار داده برشدقیقه،  3ه مدت ب

های مختلف آور غالت داخل ظروف پتری قرار داده شده و درصد دورکنندگی غلظتکامل سوسک زیان یحشره 98تعداد 

 :ندارزیابی شد 9-9ی رابطهبا استفاده از  ساعت 91و  69، 68، 0، 1 ،1، 9های اسانس بعد از زمان

 PR = [(Nc – Nt)/( Nc + Nt)] × 100 (9-9ی )رابطه           

های تیمار تعداد حشرات در بخش Ntهای شاهد و تعداد حشرات در گروه Ncدرصد دورکنندگی،  PRکه در آن 

بندی هوگربه صورت زیر اسانس های مختلف ظتدرصد دورکنندگی غلهمچنین باشند. های مختلف اسانس میشده با غلظت

 (: Guo et al., 2016) شدند

 6/8تا  86/8: درصد دور کنندگی بین 0

I 8/98تا  6/8: درصد دورکنندگی بین 

II 8/18تا  6/98: درصد دورکنندگی بین 

III 8/18تا  6/18: درصد دورکنندگی بین 

IV 8/08تا  6/18: درصد دورکنندگی بین 

V688تا  6/08کنندگی بین : درصد دور. 

 

 هاداده یآمار یهیتجز

با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال و  انسیوار یهیتجز 63اس اس ورژن  پی اس افزارتوسط نرم حاصل هایداده

 هایان، زمو زیرکشنده کشنده هایغلظت ریمقاد نییتع برای هاداده تیپروب یهی. تجزندشد نیانگیم یسهیمقادرصد  3

 فزارابا استفاده از نرم ی همهمبستگ بیو ضر یونیو عرض از مبداء خطوط رگرس بیدو، ش ی، خریمرگ و م جادیا یالزم برا

 . شداس اس انجام  پی اس
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 نتایج -3-1

 ر کرفسوی شیمیایی اسانس بذتجزیه -3-1-1

ی نشان داده شده است. تجزیه 6-9و جدول  6-9ر کرفس در شکل واز بذنتایج بررسی اجزای شیمیایی اسانس مستخرج 

ترکیب شد که  93طیف سنج جرمی منجر به شناسایی  –شیمیایی اسانس کرفس با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی 

-9-د(، دلتادرص 93/68پینن )-درصد(، بتا 80/69پینن )-شوند. آلفادرصد از کل اسانس را شامل می 30/33در مجموع 

ی موجود در این اسانس عنوان ترکیبات عمدهدرصد( به 91/0درصد( و آپیول ) 16/93درصد(، میریستیسین ) 31/0کارن )

 شناسایی شدند. 

 

 

 کرفس. بذور کروماتوگرام مربوط به بررسی اجزای شیمیایی اسانس -1-3شکل 
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 رمی. سنج جطیف–تفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافینتایج بررسی اجزای شیمیایی اسانس کرفس با اس -1-3جدول 

 15زمان بازداری ترکیب

 )دقیقه(

 درصد

1 alpha-Thujene 978/5  18/0  

2 alpha-Pinene 570/6  50/31  

3 Camphene 737/6  13/0  

7 Sabinene 117/7  73/0  

0 beta-Pinene 223/7  17/35  

6 beta-Myrcene 577/7  07/1  

7 Phellandrene 857/7  19/0  

9 Cymene 577/9  66/1  

9 delta-3-Carene 691/0  96/0  

10 gamma-Terpinene 577/8  74/4  

11 Isopropenyltoluene 746/10  77/0  

14 1,3,8-p-Menthatriene 086/11  30/0  

13 Pentylbenzene 746/14  16/0  

17 Terpinene-4-ol 017/13  17/0  

15 3-Methylacetophenone 457/13  11/0  

16 Myrtenal 571/13  46/0  

17 Cuminal 090/17  16/3  

19 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-(S)-2-Cyclohexen-1-one 807/17  70/0  

18 Anethole 071/16  81/0  

40 1-Phenylpropanal 430/16  47/1  

41 beta-Selinene 348/41  36/0  

22 Myristicine 217/22  03/13  

43 Elemicin 878/44  87/3  

47 4-methoxy-6-(2-propenyl)-1,3-Benzodioxole 083/43  14/0  

45 Allyltetramethoxybenzene  848/43  84/3  

46 2-Aminobenzimidazole 411/45  38/0  

27 Apiol 061/20  13/0  

49 Allyl phenoxyacetate 774/46  76/0  

48 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13-tetradecamethyl-Heptasiloxane 337/77  37/1  

89/88  مجموع  

 

 آور غالتین سوسک زیانسمیت تدخینی اسانس کرفس روی بالغ -3-1-0

آور غالت اسانس مستخرج از بذور گیاه کرفس سمیت تدخینی قابل توجهی را روی حشرات کامل سوسک زیان

های در معرض قرارگیری استفاده شده از اسانس و زمان یهاها نشان داد که غلظتی واریانس دادهنشان داد. نتایج تجزیه

 (.9-9دار نبود )جدول داری داشتند اما اثر متقابل این دو معنینیحشرات در ایجاد سمیت تدخینی اثر مع

                                                                                                                                                                                                                      
15 Retention Time (RT) 
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آور های حاصل از سمیت تدخینی اسانس کرفس روی بالغین سوسک زیانی واریانس دادهنتایج تجزیه -0-3جدول 

 غالت.

 

 

 

 

 

 

 

  درصد 3دار نبودن در سطح احتمال معنی nsو  درصد 3دار در سطح احتمال * معنی

 

 با استفاده از آزمون توکی و دردر برابر سمیت تدخینی اسانس کرفس  آفت مرگ و میری میانگین مقایسهنتایج 

نشان داده شده است. با توجه به نمودار مربوطه، مرگ و میر آفت با افزایش غلظت  9-9در شکل درصد  3سطح احتمال 

 (.9-9اسانس و زمان در معرض قرارگیری افزایش یافته است )شکل 
 

 

آور های حاصل از سمیت تدخینی اسانس کرفس روی حشرات کامل سوسک زیانادهمقایسه میانگین د -0-3 شکل

ی اختالف های نمودار نشان دهندهدرصد. حروف متفاوت روی ستون 3غالت با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال 

 باشد.های مربوطه میدار میانگینآماری معنی
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 ρمقدار  Fمقدار  اهمیانگین مربع هامجموع مربع درجه آزادی منبع تغییرها

   > 886/8 01/363* 11/3896 09/90803 1 غلظت

   > 886/8 33/698* 93/6111 38/9939 9 زمان
 ns18/6 63/8 33/96 63/631 0 غلظت*زمان

   16/69 3/169 13 خطا

    99613 33 کل
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نشان داده شده  9-9رسی سمیت تدخینی اسانس کرفس در جدول های حاصل از بری پروبیت دادهنتایج تجزیه 

میکرولیتر بر لیتر برآورد شد  381/39( 696/10 - 138/33)ساعت  91درصد اسانس در زمان  38ی است. غلظت کشنده

این  میکرولیتر بر لیتر کاهش پیدا کرد. با 931/10( 169/19 - 393/39)ساعت این مقدار به  10که با افزایش زمان تا 

درصد در  38 دار نبود. میزان غلظت کشندهحال به دلیل همپوشانی حدود اطمینان مربوطه اختالف محاسبه شده معنی

و  91های داری با زمانطور معنیمیکرولیتر بر لیتر کاهش یافت که به 903/99( 191/93 - 693/93ساعت به ) 39زمان 

آور ساعت حساسیت سوسک زیان 39به  91ه گرفت که با افزایش زمان از توان نتیجساعت اختالف دارد. بنابراین می 10

 61/33درصد جمعیت آفت در غلظت  38همچنین زمان الزم برای مرگ و میر  غالت به اسانس کرفس افزایش یافته است.

 ( محاسبه گردید.   ,𝑥df = 1 3.9672 =ساعت ) 991/68میکرولیتر بر لیتر از اسانس 

نشان  9-9آور غالت در شکل مربوط به سمیت تدخینی اسانس کرفس روی سوسک زیان پاسخ-خطوط غلظت 

داده شده است. با توجه به نمودارهای مذکور، همبستگی مستقیمی بین افزایش مرگ و میر آفت با افزایش غلظت اسانس 

 شود.  مشاهده می

    

اسانس بذر کرفس روی حشرات کامل سوسک  های حاصل از سمیت تدخینیی پروبیت دادهنتایج تجزیه -3-3جدول 

 آور غالت.زیان

 زمان

 )ساعت(

با  16ی پنجاه درصدغلظت کشنده

 درصد 55حدود اطمینان 

 )میکرو لیتر بر لیتر(

 عرض از مبدا
 17سمیت نسبی

 درصد 55با حدود اطمینان 

0X 

 (11آزادی =  )درجه
 ρمقدار 

 680/6( 331/8 - 939/6ساعت = ) 10 × 91 ±331/8  913/8 381/39( 696/10 - 138/33) 91

600/66 *190/8 10 (393/39 - 169/19 )931/10  919/8  ±380/8  183/6( 913/6 - 363/6ساعت = ) 39 × 91 

39 (693/93 - 191/93 )903/99  933/8  ±698/6  138/6( 916/6 - 360/6ساعت = ) 39 × 10 

، 960/99، 831/93معادل با ساعته  91در زمان در معرض قرارگیری  45LCو  25LC ،30LC ،35LC ،40LC یهای زیرکشندهغلظت

  های دورکنندگی انتخاب شدند.میکرولیتر بر لیتر جهت انجام آزمایش 311/13و  316/19، 330/93

 

                                                                                                                                                                                                                      

50LC 16 Relative Median Potency 17 
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 آور غالت.پاسخ مربوط به سمیت تدخینی اسانس کرفس روی حشرات کامل زیان-خطوط غلظت -3-3شکل 

 

 آور غالتسوسک زیان حشرات کاملیت دورکنندگی اسانس کرفس روی خاص -3-1-3

ترتیب )به 45LCو  25LC ،30LC ،35LC ،40LCهای معادل با غلظتی اسانس بذر کرفس شامل های زیرکشندهغلظت

( خاصیت دور کنندگی قابل توجهی روی حشرات کامل سوسک پی پی ام 311/13و  316/19، 330/93، 960/99، 831/93

درصد  داری باعث افزایشصورت معنیها بهکه افزایش غلظت اسانس در تمام زمانطوریآور غالت داشت. بهزیان

داری درصد دورکنندگی صورت معنی(. افزایش زمان هم بهρ > 886/8و  = F = ،1 df 918/3دورکنندگی اسانس شد )

ساعت درصد دورکنندگی کاهش  1های باالی هر چند در زمان (،ρ > 886/8و  = F = ،1 df 810/0را افزایش داد )اسانس 

 (.  1-9دار نبود )جدول یافت و اثر متقابل زمان و غلظت در باال رفتن درصد دورکنندگی معنی
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اسانس کرفس روی بالغین سوسک ی های زیرکشندهغلظتدورکنندگی  درصدی واریانس نتایج تجزیه -4-3جدول 

 ساعت. 91و  69، 68، 0، 1، 1، 9های آور غالت در زمانزیان

 

 

 

 

 

 

 

 درصد 3دار در سطح احتمال * معنی

ns درصد 3دار نبودن در سطح احتمال معنی  

 

نشان داده  3-9در جدول ( 9861و همکاران )  Guoبندی درصد دورکنندگی اسانس با استفاده از روشنتایج گروه 

 مختلف گروه چهاری اسانس کرفس در های زیرکشندههای مربوط به میانگین درصد دورکنندگی غلظتهشده است. داد

ساعت و در غلظت  1درصد دورکنندگی اسانس در زمان  (38 ± 31/9) قرار داده شدند. بر این اساس، بیشترین میانگین

رین درصد تطوریکه پایینبه دگی اسانس کاسته شدبا افزایش زمان از قدرت دورکنن .میکرولیتر بر لیتر برآورد شد 311/13

 (.3-9)جدول  دست آمد ساعت به 91و در زمان  Iگی در گروه دورکننده

 

 آور غالت. ی اسانس کرفس روی حشرات کامل سوسک زیانهای زیرکشندهدرصد دورکنندگی غلظت -5-3جدول 

 غلظت

(ppm) 

 (hزمان )

0 4 6 8 11 10 04 

83/93 III 93/0 ± 33 III 63/1 ± 3/33 III 63/1 ± 3/33 III 31/9 ± 38 III 63/9 ± 3/19 II 63/1 ± 3/93 I 63/9 ± 3/3 

99/99 III 13/3 ± 3/33 III 31/9 ± 18 IV 63/1 ± 3/19 III 63/9 ± 3/39 III 38/9 ± 13 II 63/9 ± 3/99 I 38/9 ± 63 

30/93 III 63/1 ± 3/33 IV 63/1 ± 3/19 IV 38/9 ± 13 III 99/1 ± 33 III 63/9 ± 3/13 II 38/9 ± 93 II 38/9 ± 93 

31/19 IV 63/9 ± 3/19 IV 33/3 ± 13 IV 63/1 ± 3/13 III 63/1 ± 3/33 III 39/9 ± 38 II 63/9 ± 3/93 II 31/9 ± 98 

31/13 IV 38/9 ± 13 IV 68/1 ± 33/11 IV 31/9 ± 38 IV 13/3 ± 3/19 III 38/9 ± 33 III 63/9 ± 3/19 II 63/9 ± 3/93 

: درصد I، 6/8تا  86/8: درصد دور کنندگی بین  0انجام شده است: ( 9861و همکاران )  Guo بندی درصد دورکنندگی با استفاده از روشگروه

رکنندگی : درصد دوIV، 8/18تا  6/18: درصد دورکنندگی بین III، 8/18تا  6/98: درصد دورکنندگی بین II، 8/98تا  6/8دورکنندگی بین 

 .688تا  6/08: درصد دورکنندگی بین Vو  8/08تا  6/18بین 

 

 ρمقدار  Fمقدار  اهمیانگین مربع هامجموع مربع درجه آزادی منبع تغییرها

   > 886/8 983/69* 91/033 33/9306 1 غلظت

   > 886/8 131/13* 31/1061 1/90000 1 زمان
 ns113/8 309/8 66/91 33/060 91 غلظت*زمان

   99/39 8/3388 683 خطا

1/30018 693 کل     



17 
 

 بحث -3-0

 Ebadollahi آور غالت ثبت شده است. برای مثال،های اخیر روی سوسک زیانهای گیاهی در سالسمیت برخی از اسانس

آور غالت سوسک زیاندارای سمیت تدخینی مناسبی روی حشرات کامل  60( نشان داد که اسانس گیاه گل مکزیکی9866)

 19/3 ،63/61 ترتیبساعت پس از آغاز تدخین، به 39و  10، 91های درصد این اسانس در زمان 38ی است. غلظت کشنده

عبارتی با افزایش زمان سمیت اسانس هم بیشتر شده است. زمان الزم برای از بین میکرو لیتر بر لیتر برآورد شد. به 91/1و 

و  Ben Jemâaساعت محاسبه گردید. در تحقیقی دیگر،  83/68در تحقیق مذکور  آفت هم درصد جمعیت 38رفتن 

آور غالت سمیت تدخینی قابل توجهی روی حشرات کامل سوسک زیان 63( نشان دادند که اسانس برگ بو9869همکاران )

راکش، الجزایر و تونس دارای های مستخرج از این گیاه از کشورهای مدارند. این محققین همچنین ثابت کردند که اسانس

میکرولیتر بر  669و  33، 10ترتیب ها بهدرصد برای این اسانس 38ی باشند و میزان غلظت کشندهسمیت متفاوتی می

 91/93درصد  38ی با غلظت کشنده 98سمیت تدخینی اسانس مستخرج از گیاه نوروزک در تحقیقی دیگر،لیتر برآورد شد. 

(. Hosseini et al., 2013آور غالت ثبت شده است )ساعت ژس ار تدخین روی سوسک زیان 91مان در زمیکرولیتر بر لیتر 

درصد  38ساعت، غلظت کشنده  39و  10های نتایج نشان داد که با افزایش زمان در معرض قرارگیری حشرات تا زمان

 38ق مذکور زمان الزم برای از بین رفتن در تحقیمیکرو لیتر بر لیتر کاهش یافت.  33/69و  03/93ترتیب به  کاهش و به

آور غالت به اسانس بذور کرفس در تحقیق حاضر هم حساسیت سوسک زیان ساعت محاسبه شد. 93/93درصد حشرات هم 

ت آمده دسیابد که در راستای نتایج بهثبت شد و نتایج نشان داد که با افزایش غلظت و زمان مرگ و میر آفت افزایش می

درصد در تحقیق حاضر و  38ی های کشندهها و زمانباشد. متفاوت بودن مقادیر مربوط به غلظتمذکور میاز تحقیقات 

 ها باشد. سنجیها و شرایط مختلف انجام زیستتواند ناشی از متفاوت بودن نوع اسانستحقیقات مذکور می

اثرات  شده است. برای مثال،های اخیر بررسی کشی اسانس کرفس روی برخی از آفات در ساالخواص حشره 

نندگی و دور ک و بازدارندگی تولیدمثلیباروی  مرگ و میر الروها و حشرات کامل، ها،تفریخ تخمزیستی اسانس کرفس روی 

حساسیت حشرات کامل سوسک  (.2002Stamopoulos and Papachristos ,ثبت شده است ) 96سوسک لوبیاحشرات کامل 

                                                                                                                                                                                                                      
18 Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze 
19 Laurus nobilis L. 

 

20 Salvia leriifolia Benth. 
21 Acanthoscelides obtectus (Say) 
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پور و فبه اسانس کرفس توسط معرو 91ی هندیپرهو شب 99ای آردی مدیترانهپرهروهای شبو ال 99ای حبوباتچهارنقطه

، 00/31ترتیب درصد اسانس کرفس برای حشرات مذکور به 38ی مقدار علظت کشنده( ارزیابی شده است. 6931همکاران )

ورکنندگی اسانس کرفس هم روی د کشی و اثراتالرومناسب خاصیت میکرولیتر بر لیتر برآورد شد.  16/09و  10/00

و همکاران  Nagella(، 9883و همکاران ) Tuetunی مصری( توسط )پشه 93ی عامل بیماری تب زردپشه حشرات کامل

ی ( غلظت کشنده9861و همکاران ) Kumarدر تحقیق ( ارزیابی و ثبت شده است. 9861و همکاران ) Kumar( و 9869)

 10پی پی ام محاسبه شد که با افزایش زمان تا  68/61ساعت  91پشه بعد از درصد اسانس کرفس روی الروهای  38

شی کنتایج مذکور با نتایج تحقیق حاضر مبنی بر داشتن خواص حشرهپی پی ام کاهش پیدا کرد.  99/69ساعت به میزان 

 مناسب اسانس کرفس و و تاثیر مثبت افزایش زمان در آن مطابقت دارد. 

بوتیلیدن -9-کرفس هم در برخی از تحقیقات اخیر بررسی شده است. برای مثال، زد اجزای شیمیایی اسانس 

عنوان اجزای درصد( به 3/3) 90توجن-درصد( و آلفا 98/91) 93دهیدروفتاالید-1،3-بوتیل-9درصد(،  08/93) 91فتاالید

و  Sellamiaوسط از ترکیبات معرفی شده ت( معرفی شدند. 9869و همکاران ) Sellamiaاصلی اسانس کرفس توسط 

ر تی تحقیق حاضر شناسایی شد که مقدار آن هم بسیار پایینتوجن در اسانس مورد مطالعه-فقط آلفا (،9869همکاران )

درصد( باالترین درصد را در اسانس  69/66) 98سلینن-درصد( و آلفا 19/31) 93لیمونن در تحقیقی دیگر،درصد(.  63/8بود )

 91/8لیمونن در تحقیق حاضر شناسایی نشد اما سلینن به مقدار  (.Kiralan et al., 2012کرفس به خود اختصاص دادند )

( نشان دادند که ترکیبات لیمونن 9863و همکاران ) Seoدرصد در اسانس مورد مطالعه در تحقیق حاضر وجود داشت. 

درصد  پینن-بتااز ترکیبات مذکور، درصد( بیشترین مقدار را در اسانس کرفس داشتند.  83/6) 96پینن-درصد( و بتا 11/13)

درصد(،  80/69پینن )-آلفادر مقابل ترکیبات دیگری شامل . درصد( 93/68) ای را در تحقیق حاضر نشان دادقابل مالحظه

ی موجود عنوان ترکیبات عمدهبههم درصد(  91/0درصد( و آپیول ) 16/93درصد(، میریستیسین ) 31/0کارن )-9-، دلتا

 های گیاهیعوامل مختلفی وجود دارند که سبب متفاوت بودن اجزای شیمیایی اسانس شناسایی شدند.در این اسانس 

                                                                                                                                                                                                                      
22 Callosobruchus maculatus F. 
23 Ephestia kuehniella Zeller 
24 Plodia interpunctella (Hübner) 
25 Aedes aegypti L. 
26 (Z)-3-Butylidenephthalide 

27 3-butyl-4,5-dihydrophthalide 
28 α-thujene 
29 limonene 
30 α-selinene 
31 ß-pinene 
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اندام مورد استفاده جهت استخراج  شوند. این عوامل در کل در دو شکل عوامل داخلی از قبیل محتوای ژنتیکی گیاه،می

ی استخراج اسانس و نحوه هوایی و جغرافیایی،ی رشدی گیاه و عوامل خارجی شامل شرایط مختلف آب و اسانس و مرحله

 Batish et al., 2008; Cheng et al., 2009; Benهای خشکی و شوری در کمیت و کیفیت اسانس تاثیرگذار هستند )تنش

Jemâa et al., 2012; Golparvar, 2013; Pluhar et al., 2016.) 

ای گیاهی ارتباط مستقیمی با ترکیبات عمده موجود در هاند که اثرات زیستی اسانستحقیقات اخیر نشان داده 

(. عالوه بر Isman et al., 2011; Regnault-Roger et al., 2012ها و اثرات سینرژیستی آنها با سایر اجزا دارد )این اسانس

-گاما کارن،-9 پینن،-بتا پینن،-آلفا شامل کرفس در اسانس شناسایی شدهترپنی  برخی از ترکیبات کشیاثرات حشرهآن، 

 Lee et al., 2003; Meepagala et al., 2006; Abbassy etهم ثبت شده است ) ، کومینال، میریستیسین و آپیولترپینن

al., 2009; Abd El-Galeil et al., 2009; Chen et al., 2009; Wang et al., 2009; Swiech and Polec, 2013 .)رو، از این

 نسبت داد. آنتوان به وجود چنین ترکیباتی در را می کشی اسانس کرفسحشرهخواص 
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 چهارم فصل

 پیشنهادها و گیرينتیجه
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 گیرینتیجه -4-1

که روی بسیاری از  باشدمیآور اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان و ایران آور غالت از جمله عوامل زیانسوسک زیان

ام های شیمیایی انجکشبا استفاده از آفت یعوامل مخرب چنینزند. در حال حاضر کنترل می خسارت خصوص برنجغالت به

های محیطی، مقاوم شدن آفات، طغیان آفات ثانویه و تاثیر روی موجودات اثرات جانبی متعددی از قبیل آلودگی که گیردمی

اشد. بضروری می چنین آفاتیطبیعی در مدیریت  خطر وغیرهدف را در پی داشته است. بنابراین استفاده از ترکیبات کم

ور آاز استان اردبیل روی حشرات کامل سوسک زیان در پژوهش حاضر سمیت تدخینی و اثر دورکنندگی اسانس کرفس

سنج یفط-با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی هم عالوه بر آن، اجزای شیمیایی این اسانسغالت ارزیابی و اثبات شد. 

  .بحث گردید آنهاشناسایی و با توجه به سایر تحقیقات انجام شده ارتباط احتمالی این اجزاء با اثرات زیستی  جرمی

 

 پیشنهادها -4-0

 برای کنترل سایر آفات مورد بررسی قرار گیرد. کرفس امکان کاربرد اسانس .6

 ی بررسی شوند. استخراج شده و از نظر داشتن خواص زیستی موجود در اسانس کرفس ترکیبات عمده .9

 های کنترل غیرشیمیایی آفات بررسی شود. زمان این اسانس با سایر روشامکان کاربرد هم .9

 یبا هدف جلوگیری از تجزیهآن ترکیبات  اسانس کرفس وهای به نسبت پایدار از ی فورموالسیونامکان تهیه .1

 ها بررسی شود.سریع آن

 آور محصوالت کشاورزی بررسی شود. روی عوامل زیانترکیبات این و مکانیسم اثر الگوی عمل  .3
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Fumigant toxicity and repellent effect of seed essential oil of celery 

against lesser grain borer, Rhyzopertha dominica F. 
 

Asgar Ebadollahi 

 

Abstract 

The lesser grain borer, Rhyzopertha dominica F., is one of the most serious stored-products insect 

pests throughout the world. Application of chemical pesticides for controlling such pests has 

caused many side-effects such as environmental pollution, toxicity to non-target organisms and 

human health threats. Accordingly, several studies have been conducted to utilize the lower risk 

substitutes in the recent years. In the present study, the chemical components of the essential oil 

extracted from celery seeds and its toxic and repellant effects were investigated on R. dominica. 

The chemical analysis of the essential oil by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 

resulted in the identification of 29 compounds, in which α-pinene (13.08%), ß-pinene (10.37%), 

γ-3-carene (8.96%), myristicin (35.41%) and apiol (8.34%) had a high amount. Celery essential 

oil has a significant toxicity on the adults of R. dominica. The lethal concentration to kill 50% 

insect population (LC50) was estimated as 53.506 (48.131 – 59.670) μl/l after 24 h exposure time. 

This value decreased to 33.285 (29.636 – 37.137) μl/l with increasing the time to 72 hours. The 

overall mortality rate is directly related to increasing the essential oil concentrations and exposure 

times. Investigating the repellency of the sub-lethal concentrations of essential oil displayed that 

the highest repellent percentage (70 ± 3.54) was attained with a concentration of 47.764 μl/l at 6 

h. Due to considerable toxicity and repellency against R. dominica, the essential oil of celery seeds 

may be pondered as a potential bio-rational agent for management of this pest. 

Key words: Essential oil, celery, lesser grain borer, fumigant toxicity, repellency. 
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