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 چکیده

زای محصوالت کشاورزی عوارض جانبی متعددی از قبیل تهدید سالمتی رتعوامل خسا در مدیریتی سموم شیمیایی رویهکاربرد بی

ت دلیل داشتن سمیت پایین روی پستانداران و خاصیترکیبات با منشا گیاهی بهانسان و آلودگی محیط زیست  را در پی داشته است. 

سمیت  ،در تحقیق حاضرظر گرفته شوند. شیمیایی در ن سمومبرای مناسبی های عنوان جایگزینتوانند بهپذیری میتجزیهزیست

 آور غالت وترتیب روی حشرات کامل سوسک زیانهای آویشن باغی و آویشن کوهی بهاسانس یتدخینی و اثرات بازدارندگی رشد

ها با اجزای شیمیایی اسانسعالوه بر آن،  ارزیابی شد. Botrytis cinereaو  Fusarium graminearumزای های بیماریقارچ

ل ترکیبات ترپنی از قبیل ژرانی سنج جرمی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد کهطیف-استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی

 قابل سمیت دارای کوهی آویشن و باغی آویشن هایاسانس درصد باالیی در هر دو اسانس داشتند. لینالول ترپینئول و-استات، آلفا

های رگرسیونی صورت مدلبه هااسانس تدخینی سمیت اصل ازح هایمدل ند.بود غالت آورزیان سوسک کامل حشرات روی توجهی

 11/39 غلظت .هستند هاانساس غلظت و آفتی حشره قرارگیری معرض در زمان ترتیببه B و A که نددشبرآورد  ی سهدرجه

 اسانس برای درصد 72 دقت با یدرصد 29/22 کشندگی مقدار برای بهینه شرایط عنوانبه ساعت 11 زمان مدت و لیتر بر میکرولیتر

 21/22 کشندگی اثر برای بهینه شرایط عنوانبه ساعت 11 زمان و لیتر بر میکرولیتر 22/11 غلظت همچنین. ارزیابی شد باغی آویشن

های قارچ میسلیومی رشد کوهی آویشن و باغی آویشن هایاسانس. شد برآورد درصد 77 دقت با کوهی آویشن اسانس توسط یدرصد

F. graminearum و B. cinerea زمانها نشان داد که سازی اثر ضدقارچی اسانسداری کاهش دادند. بهینهصورت معنیرا به 

 میزانبه F. graminearum قارچ میسلیومی رشد بازدارندگی باعث باغی آویشن اسانس از ام پی پی 12/371 غلظت و ساعت 13/77

 و زمان ساعت 11/23 ترتیببه B. cinerea قارچ در رشدی بازدارندگی درصد 39/33برای همچنین .شد خواهد درصد 12/77

 قارچ در میسلیومی رشد بازدارندگی درصد 91/77 برای نیاز مورد غلظت و زمان. خواهد بود نیاز مورد از اسانس ام پی پی 31/112

F. graminearum بازدارندگی درصد 12/32 برای همچنین. است ام پی پی 111 و ساعت 31 ترتیببه کوهی آویشن اسانس مورد در 

ج نشان نتای .باشدمی آویشن کوهی اسانس از ام پی پی 21/231 غلظت و ساعت 37/23 زمان به نیاز B. cinerea قارچ در رشدی

ای زهای بیماریآور غالت و قارچهای آویشن باغی و آویشن کوهی دارای پتانسیل باالیی در مدیریت سوسک زیاندادند که اسانس

F. graminearum  وB. cinerea .هستند   

 سمیت تدخینی.، بازدارندگی رشدی آویشن کوهی، آویشن باغی، ها،اسانس کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1-1

، آفتی با گسترش جهانی بوده و Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae) آور غالت،سوسک زیان

(. این آفت در ایران Rees, 2007کند )خصوص گندم، جو و برنج وارد میخسارت اقتصادی باالیی روی غالت انباری به

آورد )باقری زنوز، وجود میوی غالت، نان و آرد مطرح بوده و خسارت زیادی را بهترین آفات رعنوان یکی از خطرناکبه

کشد. حشرات روز طول می 21درصد،  21درجه سیلسیوس و رطوبت نسبی  93ی زندگی این آفت در دمای (. چرخه1931

ها ر سوراخی که توسط مادهها معموال دتخم بگذارند. تخم 311تا  911کامل قدرت پرواز مناسبی داشته و قادرند حدود 

شود و الروهای خارج شده از محتویات داخل دانه های شکسته قرار داده میهای غالت ایجاد شده و یا در دانهروی دانه

 (.      Rees, 2007کنند )تغذیه می

در  گندم و سایر غالت ریزدانه 2خوشه 1اسکبعامل بیماری بادزدگی و یا  F. graminearumی قارچی گونه

(. این بیماری در ایران در سواحل دریای خزر از جمله استان گلستان و منطقه Suga et al., 2008باشد )سرتاسر دنیا می

(. در اثر این Davari et al., 2012کاری از اهمیت خاصی برخوردار است )مغان در استان اردبیل و برخی مناطق گندم

شود. این بیماری نه تنها باعث وجود آمده و وزن هزار دانه کم میو چروکیده به های ریزبیماری، محصولی نامرغوب با دانه

و  9نیوالنولمانند نیوالنول، داکسیهای قارچی شود، بلکه با ایجاد زهرابهاز دست رفتن کیفیت و راندمان محصول می

 (.Windels, 2000زیرالنون عوارض خطرناکی را برای انسان و حیوانات به دنبال دارد )

باشد که قبل و پس از برداشت، گیاهان یک بیمارگر خطرناک با طیف میزبانی بسیار وسیع می B. cinerea قارچ

قارچ مهم قرار گرفته است  11کند. این قارچ از  نظر اهمیت علمی و اقتصادی، در جایگاه دوم در بین متعددی را آلوده می

(Dean et al., 2012 بیش از .)عنوان میزبان برای در سراسر دنیا بهگونه گیاهی  211B. cinerea  گزارش شده است

(Williamson et al., 2007این قارچ مسبب بیماری کپک خاکستری در بسیاری از میوه .) ها، سبزیجات و گیاهان زینتی

 ,Romanazziره کرد )فرنگی، کیوی، هلو و توت فرنگی اشاتوان به سیب، انگور، گوجهها میترین میزبان. از مهمباشدمی

2013.) 

                                                                                                                                                                                                                      
1 Scab  

2 Fusarium head blight (FHB) 

3 Deoxynivalenol (DON) 
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. شودزای محصوالت انباری محسوب میاستفاده از سموم شیمیایی روش متداول در کنترل آفات و عوامل بیماری

های مقاوم ، شیوع آفات و عوامل وجود آمدن جمعیتی چنین ترکیباتی اثرات منفی متعددی از قبیل بهرویهکاربرد بی

 Jeyasankar andروی محیط زیست و تهدید سالمتی انسان را در پی داشته است )بیمارگر ثانویه، اثرات مخرب 

Jesudasan, 2005; Cavalcanti et al., 2010; Attia et al., 2013رو، جستجو و معرفی ترکیبات طبیعی و (. از این

 باشد.خطر برای جایگزینی با سموم شیمیایی خطرناک ضروری میکم

وار خها و حشرات گیاههای ثانویه نقش مهمی در حفاظت گیاهان در برابر قارچمتابولیت های گیاهی در قالباسانس

ای تکاملی با نقش عملکردی خود در گیاه را نشان دهنده عمل کرده و رابطههای عالمتعنوان ملکولها بهدارند. این ترکیب

های گیاهی را داشته ت سنتز شدن توسط همه اندامها قابلی(. اسانسTheis and Lerdau, 2003: Tholl, 2006اند )داده

های گیاهی علیه (. سمیت اسانسBakkali et al., 2008ای هستند )های بسیار پیچیدهو از نظر شیمیایی ترکیب

های درصد در حالت گوارشی برای موش در مورد برخی از اسانس 11پستانداران بسیار پایین است. برای مثال غلظت کشنده 

گرم بر کیلوگرم و برای برخی دیگر میلی 1111تا  2111ای از شامل بابونه، اسطوخودوس، اکالیپتوس و رازیانه دامنه گیاهی

-Regnaultگرم بر کیلوگرم دارد )میلی 2111تا  1111ها شامل ریحان، ترخون، زوفا، پونه کوهی و مرزه بین از اسانس

Roger et al., 2012 .)ها های گیاهی در کنترل قارچت مختلفی در زمینه استفاده از اسانسهای اخیر تحقیقادر سال

(Batish et al., 2008نماتد ،)ها (Gupta et al., 2011حلزون ،)( هاSalama et al., 2012کنه ،)( هاAttia et al., 

 ( انجام شده است. Ebadollahi and Jalali sendi, 2015( و حشرات )2013

گونه از گیاهان این  13اند. هانی دایمی و معطری هستند که به آویشن معروف شدهگیا Thymusگیاهان جنس 

کرده و چاشنی غذایی کاربرد صورت دمهای مختلف آن به(. گونه1921اند )مظفریان، جنس در فلور ایران پراکنده شده

 Stahl-Biskup & Saez, 2002; Javed etاند )داشته و  در بین گیاهانی دارویی متداول در سراسر جهان قرار گرفته

al., 2013 .)باغی،  آویشنThymus vulgaris L.، متر، سانتی 91تا  21ارتفاع  به مستقیم ایساقه ای بابوته گیاهی 

آویشن کوهی،  .باشدمی سفید تا رنگکم ارغوانی رنگ به هاییگل و سبز و متقابل حدودی همیشه تا و معطر هایبرگ

Thymus kotschyanus Boiss & Hohen گیاهی دایمی است که در نواحی کوهستانی شمال و شمال غرب ایران رشد ،
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نند. کهای سبز تیره و نوک تیزی رشد میهای چوبی این گیاه برگرسد و روی شاخهمتر میسانتی 21کند. ارتفاع آن به می

 (.1977زاد، باشد )جمهای آن سفید یا صورتی رنگ و معطر میگل

سازی است که آزمایشگر را قادر به های بهینهآزمایشی و فن هایطرح از ایمجموعه 3(RSMح پاسخ )روش سط

سازد. این روش برای ترسیم یک سطح پاسخ در محدوده مورد نظر و ی بین پاسخ و متغیرهای مستقل میتعیین رابطه

کننده به کار های مصرفات هدف یا نیازمندیمنظور دستیابی به مشخصسازی پاسخ برای انتخاب شرایط فرآیند بهبهینه

 زیستی مناسب علوم هایپروسه مختلف انواع در شرایط سازیبهینه و بهبود سازی،مدل برای چنینهم روش رود. اینمی

 (. Eren and Kaymak-Ertekin, 2007است )

های گیاهی، هدف اصلی اریخطر در مدیریت آفات و بیمبا توجه به اهمیت استفاده از ترکیبات طبیعی و کم

های مستخرج از دو گیاه آویشن باغی و آویشن کوهی در کنترل سوسک تحقیق حاضر بررسی امکان استفاده از اسانس

کشی و باشد. همچنین خواص حشرهمی Botrytis cinereaو  Fusarium graminearumهای آور غالت و قارچزیان

 دلیل که اجزای شیمیاییسازی شد. به این از روش سطح پاسخ مدلسازی و بهینه های مذکور با استفادهکشی اسانسقارچ

(، ترکیبات موجود در Batish et al., 2008کند )های گیاهی تحت شرایط محیطی و جغرافیایی مختلف تغییر میاسانس

 ی گردید.بررس 1سنج جرمیطیف-های مورد مطالعه هم با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافیاسانس

   

 ی تحقیقبیشینه -1-2

 Özcanهای آویشن باغی و آویشن کوهی در برخی از تحقیقات اخیر بررسی شده است. برای مثال، اجزای شیمیایی اسانس

-درصد( و آلفا 3/3سایمن )-درصد(، پنتا 1/13ترپینن )-درصد(، آلفا 2/31( نشان دادند که تیمول )2113و همکاران )

( اجزای شیمیایی 2113و همکاران ) Imelouaneاجزای اصلی اسانس آویشن باغی از کشور ترکیه بودند. درصد(  1/9پینن )

 13/12کامفن )درصد(،  13/97اسانس مستخرج از آویشن باغی را در مراکش مطالعه کرده و نشان دادند که کامفور )

درصد( ترکیبات عمده موجود در این  31/3درصد( و بورنئول ) 33/1سینئول )-7،1درصد(،  91/3پینن )-درصد(، آلفا

اصلی اسانس آویشن های عنوان ترکیبسایمن را به-، کاروکرول و پنتا( تیمول1979مهرپرور و همکاران )اسانس بودند. 

                                                                                                                                                                                                                      
4 Response Surface Methodology  5 Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 
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کوهی معرفی کردند. این محققین نشان دادند که کیفیت و کمیت اسانس آویشن کوهی تخت تاثیر شرایط مختلف کشت 

اجزای شیمیایی اسانس آویشن کوهی را مطالعه کرده ( 2119و همکاران ) Khanaviگیرد. و گلخانه قرار میگیاه در مزرعه 

درصد( بیشترین مقدار را داشتند. با  3/1درصد( و بورنئول ) 3/7سایمن )-درصد(، پنتا 1/13و نشان دادند که کارواکرول )

 Batish etکند )ط محیطی و جغرافیایی مختلف تغییر میهای گیاهی تحت شرایتوجه به اینکه اجزای شیمیایی اسانس

al., 2008; Golparvar, 2013های آویشن کوهی و آویشن باغی از استان (، در تحقیق حاضر اجزای شیمیایی اسانس

 سنج جرمی بررسی و با نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مقایسه شد.طیف-اردبیل با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی

های آویشن روی آفات انجام های مستخرج از برخی از گونهی بررسی سمیت اسانساخیرا تحقیقاتی در زمینه

را روی دو گونه از  1( سمیت اسانس آویشن ایرانی2111و همکاران ) Taghizadeh Saroukolaiشده است. برای مثال، 

بررسی کرده و نشان دادند که اسانس مذکور  7نجو سرخرطومی بر 2حشرات آفت محصوالت انباری شامل شپشه قرمز آرد

روی هر دو حشره سمیت مناسبی دارد. همچنین سمیت اسانس آویشن باغی روی برخی از حشرات آفت شامل سوسک 

( اثبات  et alChoi,. 0062) 11( و مگس قارچ et alPassino,. 2004) 11ی هندی آردپره(، شبHori, 2003)  3توتون

 داده شده است. 

های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته های آویشن هم در سالکشی اسانساثرات قارچ کشی،وه بر خواص حشرهعال

بررسی کرده و  19آفالتوکسین را روی قارچ مولد 12( اثر ضد قارچی اسانس آویشن کرکی1971است. فکور و همکاران )

و  های آویشن باغیکشی اسانسیگر اثرات قارچکشی قابل توجه این اسانس را ثبت کردند. در تحقیقی دخاصیت قارچ

 Pythium aphanidermatum، Rhizoctonia solaniهای بیمارگر گیاهی شامل آویشن کوهی روی برخی از قارچ

(AG4) ،Fusarium graminearum  وSclerotinia sclerotiorum  توسطAmini ( برآورد شده 2112و همکاران )

 Aspergillus( نشان داد که سمیت اسانس آویشن باغی روی قارچ 2112)Moghtader است. در تحقیقی دیگر، 

parasiticus  ( اثرات 1931های استریپتومایسین سولفات و جنتامایسین بیشتر بود. داوری و اعزازی )بیوتیکاز آنتی

                                                                                                                                                                                                                      
6 Thymus persicus Ronniger ex Rech. f. 

7 Tribolium castaneum (Herbst) 
8 Sitophilus oryzae (L.) 
9 Lasioderma serricorne (F.) 

10 Plodia interpunctella (Hübner) 
11 Lycoriella mali Fitch 
12 Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas 
13 Aspergillus parasiticus NRRL 2999  
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زای انگور شامل چ مهم بیماریکوهی، نعناع خوراکی، رازیانه و بومادران را روی سه قارضدقارچی چهار گیاه دارویی پونه

بررسی کردند و  Aspergillus tubingensis و Botrytis cinerea ،Cladosporium cladosporioidesهای قارچ

معرفی نمودند. همچنین نشان دادند که بین  هاترین اسانسعنوان مؤثرترین و ضعیفکوهی و رازیانه را به ترتیب بهپونه

 ≥ Pداری )ها تفاوت معنیهای مختلف آن در میزان بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچس و غلظتگونه قارچی، نوع اسان

 ( وجود دارد.0.01

مختلف )میالنی  غذایی کردن محصوالت خشک فرآیند سازیبهینه برای متعددی تحقیقات سطح پاسخ در روش

 شده استفاده ( 1931گیاهی )پیرنیا و همکاران، ( و استخراج ترکیبات 1931: کارگزاری و همکاران، 1973و همکاران، 

کش بررسی نشده است. لذا در تحقیق حاضر برای کش و قارچسازی و بهینه کردن اثرات ترکیبات حشرهولی مدل است

آور غالت و دو گونه های آویشن باغی و آویشن کوهی روی سوسک زیانسازی سمیت اسانسسازی و بهینهاولین بار مدل

 های فوزاریوم و بوترایتیس مورد ارزیابی قرار گرفته است.    زای جنسهای بیماریاز قارچ

 

 فرضیات و سواالت تحقیق -1-1

 .Thymus kotschyanus Boiss( و آویشن کوهی ).Thymus vulgaris Lآویشن باغی )های گیاهان آیا اسانس -1

& Hohen. ) سوسک زیانبر روی( آور غالتRhyzopertha dominica F. )کشی دارند؟خاصیت حشره 

 .Thymus kotschyanus Boiss( و آویشن کوهی ).Thymus vulgaris Lآویشن باغی )های گیاهان آیا اسانس -2

& Hohen. )های بر قارچFusarium graminearum  وBotrytis cinerea کشی دارند؟خاصیت قارچ 

کشی کشی و قارچمان و غلظت را برای خواص حشرهتوان مقدار بهینه زآیا با استفاده از روش سطح پاسخ می -9

دست آورده و مدل مناسبی را برای میزان حشره کشی و قارچ کشی های آویشن باغی و آویشن کوهی بهاسانس

 ارائه کرد؟ 
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 هداف تحقیقا -1-4

( و آویشن کوهی .Thymus vulgaris Lآویشن باغی )های گیاهان کشی اسانسبررسی خاصیت حشره -1

(Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. ) آور غالت )سوسک زیانبر رویRhyzopertha dominica 

F.). 

( و آویشن کوهی .Thymus vulgaris Lآویشن باغی )های گیاهان دارویی کشی اسانسبررسی خاصیت قارچ -2

(Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. )های بر قارچFusarium graminearum وBotrytis 

cinerea . 

با استفاده از  های آویشن باغی و آویشن کوهیکشی اسانسکشی و قارچحشرهسازی خواص سازی و بهینهمدل -1

 روش سطح پاسخ.

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -1-5

زای مارییرویه سموم شیمیایی از قبیل مقاوم شدن بسیاری از آفات و عوامل بدلیل وجود اثرات جانبی متعدد کاربرد در بیبه

 های متعددی در جهتگیاهی، آلودگی محیط زیست و خطر این نوع ترکیبات روی سالمتی انسان، در نیم قرن اخیر تالش

های کنترل غیرشیمیایی انجام گرفته است. در حال حاضر، جایگزین کردن ترکیبات با منشاء گیاهی سالم، استفاده از روش

 ;Rajendran and Sriranjini, 2008ر سراسر جهان قرار گرفته است )ارزان و در دسترس مورد توجه محققین د

Regnault-Roger et al., 2012; Isman and Grieneisen, 2014 استفاده از منابع بومی و در دسترس در مدیریت .)

 ن استفاده ازباشد. بنابراین در تحقیق حاضر، امکاای مناسب از دیدگاه اقتصادی میهای گیاهی گزینهآفات و بیماری

( و آویشن .Thymus vulgaris Lآویشن باغی )های دو گونه از گیاهان دارویی متداول و در دسترس استان شامل اسانس

 Rhyzopertha dominicaآور غالت )سوسک زیاندر کنترل ( .Thymus kotschyanus Boiss. & Hohenکوهی )

F. )و کپک خاکستری ازریابی شد. های عامل سوختگی فوزاریومی سنبله گندمو قارچ 

 



8 
 

 

 

 

 

 فصل دوم

 اهو روش مواد
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  ها شیمیایی اسانس یاستخراج و تجزیهو تهیه مواد گیاهی  -2-1

 & .Thymus kotschyanus Boiss( و آویشن کوهی ).Thymus vulgaris Lهای هوایی گیاهان آویشن باغی )قسمت

Hohen.های گیاهی پس از خشک شدن شدند. نمونه آوریبه )اردبیل، ایران( جمعباروق و سرداترتیب از مناطق حسن( به

گیری در دستگاه کلونجر با گرم از هر نمونه برای اسانس 111در دمای اتاق توسط خردکن الکتریکی خرد شده و مقدار 

ادامه پیدا کرد. پس ساعت در دستگاه  9مدت های گیاهی بهگیری از نمونهلیتری ریخته شدند. اسانسمیلی 2111حباب 

های گیری و پس از پوشانده شدن با فویلسدیم آبها از دستگاه کلونجر، با استفاده از سولفاتآوری اسانساز جمع

 داری شدند.درجه سیلسیوس تا زمان استفاده نگه 3آلومینیومی در یخچال در دمای 

سنج مجهز به سیستم آشکارساز طیف 13HP 7890Aها با استفاده از گاز کروماتوگرافی مدلآنالیز شیمیایی اسانس

میلی متر و  21/1× متر  91) 111-انجام شد. جداسازی کروماتوگرافیکی در ستون کاپیالری اچ پی 5975Cجرمی مدل 

درجه  291و  271میکرو متر ضخامت( صورت گرفت. واسطه دستگاه جی سی مس و منبع یونی در دماهای  21/1

دقیقه بود که در  9مدت درجه به 11گراد و برنامه دمایی ستون در درجه سانتی 211ای تزریق گراد تنظیم شد. دمسانتی

 1میزان عنوان گاز حامل بهدرصد( به 333/33درجه رسید. هلیم ) 171دقیقه بعدی تا  11درجه و در  111به  11دقیقه 

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

 ( صورت گرفت. NIST11و Wiley 7n.1 mass computer libraryدستگاه )

 

 آور غالتسن سازی سوسک زیانپرورش و هم -2-2

ی ورآجمع 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 11دهانه ظروف با پارچه توری مسدود شدند. تعداد 

 22 ± 2دمای های حشره در های غذایی آلوده به تخمذف شدند. تودههای غذایی حساعت بعد از داخل توده 37شده و 

                                                                                                                                                                                                                      
14 Hewlett-Packard, Palo Alto, CA, USA 

15 Capillary HP-5 

16 National Institute of Standards Technology 
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های روزه برای انجام آزمایش 9تا  1داشته شده و حشرات کامل نگهدرصد  11 ± 1درجه سیلیوس و رطوبت نسبی 

  سنجی انتخاب شدند.زیست

 

 آور غالتسوسک زیانها روی حشرات کامل سمیت تدخینی اسانس -2-1

 21و  21هایی که باعث تلفات های مقدماتی انجام گرفته و غلظتها ابتدا آزمایشحدوده مناسب غلظتبرای تعیین م

فاصله لگاریتمی مناسب  1-2ی ها محاسبه و با استفاده از رابطهلگاریتم این غلظتشده، انتخاب گردید. درصدی در حشرات 

 ( تعیین شدند:dها )بین غلظت

 (2-1) 1)-)/(n1x – 5d = (x 

 5xدرصد تلفات ایجاد کرده است،  21لگاریتم 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  21لگاریتم غلظتی که 

از  d2دست آمده، محاسبه شد. غلظت سوم با کم کرن د بهی آنتی لگاریتم عدو محاسبه 5x( از dها )لگاریتمی بین غلظت

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

 وهیهای آویشن باغی و آویشن کهای مقدماتی برای اسانسهای محاسبه شده بر پایه آزمایشآمد، محاسبه شدند. غلظت

برای بررسی سمیت تدخینی از ظروف میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد.  22/11تا  11/7و  11/39تا  39/12ترتیب به

آور غالت روزه سوسک زیان 9تا  1عدد حشره کامل  21عنوان اتاق تدخین استفاده شد. لیتری بهمیلی 292پالستیکی 

ها بریده شده و با توری پوشانده شده قرار داده شدند که یک طرف آنمتری( سانتی 1/9×  1های پالستیکی )داخل قوطی

وسیله سمپلر وسیله نخ آویزان شدند. مقادیر الزم از اسانس بهها، از مرکز ظروف تدخین بهو پس از بستن درپوش آن

صورت . درب ظروف بهمتر ریخته و درون ظروف قرار داده شدندسانتی 2×9های صافی به ابعاد برداشته شده و روی کاغذ

ها ساعت پس از اعمال تیمار اسانس 11ساعته و تا  12غیرقابل نفوذ به هوا بسته شده و تلفات ایجاد شده در فواصل زمانی 

بار تکرار  3شده و هر آزمایش ها انجام های شاهد بدون در نظر گرفتن اسانسها برای گروهشمارش شدند. تمام آزمایش

 شد.  
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  زای گیاهیهای بیماریقارچ یتهیه -2-4

شناسی گروه گیاهپزشکی از کلکسیون قارچ Botrytis cinerea و Fusarium graminearum های بیمارگر گیاهیقارچ

اب و پس از اند، انتخترتیب از سنبله گندم آلوده و میوه توت فرنگی آلوده جداسازی شدهدانشگاه محقق اردبیلی که قبال به

 .برای آزمایشات مورد نظر استفاده شدند PDA کشتبازکشت در محیط 

 

 یآزمایشگاهشرایط ها در بررسی اثر ضد قارچی اسانس -2-5

زا به روش اختالط اسانس با محیط کشت بررسی شد. به های بیماریهای استخراج شده روی قارچاثر ضدقارچی اسانس

در محلول پی پی ام  1111و  111، 911، 111 ،21ای ههای مورد نظر با غلظتهایی از اسانساین منظور امولسیون

درصد( به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد.  11/1) 71درصد( تهیه شد. همچنین محلول توئین 11/1) 71توئین

درجه سلسیوس  32-31پس از اتوکالو در دمای اتاق قرار داده شدند تا دمای آنها به  PDA های حاوی محیط کشتفالسک

اضافه و به هم زده  PDA های حاوی محیطهای اولیه به فالسکهای مشخصی از اسانس بعد از آزمونابد. غلظتتنزل ی

متر سانتی 3قطر های پتری بههای حاصله بالفاصله درون تشتکشدند تا امولسیون یکنواختی به وجود آید. محیط کشت

های جوان کن از کشتپنبه سوراخقارچی توسط چوبهای تقسیم و اجازه داده شد تا محیط جامد گردد. سپس دیسک

های پتری دار قرار داده شدند. تشتکهای پتری حاوی محیط کشت اسانسهای بیمارگر در قسمت وسط تشتکقارچ

طور روزانه و تا زمانی درجه سلسیوس قرار داده شدند. رشد رویشی هاله هر قارچ به 21زنی شده در انکوباتور با دمای مایه

گیری شدند. این زمان برای هر طور کامل اشغال شود، اندازههای پتری شاهد توسط قارچ بهه سطح محیط کشت تشتکک

( IP12تکرار در نظر گرفته شد. درصد بازدارندگی ) 9دست آمد. در انجام این آزمایش برای هر تیمار ساعت به 121دو قارچ 

  تعیین شد: 2-2ی هگیری از رابطها با بهرههای مختلف اسانسغلظت

(2-2                                                                     )   × 100 IP= C-T/C 

 میانگین قطر هاله قارچ در تیمار مورد نظر است.T میانگین قطر هاله قارچ در تیمار شاهد و  Cکه در آن 

 

                                                                                                                                                                                                                      
17 Inhibitory Percentage 
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 هاآماری داده و تجزیه هاکشی اسانسکشی و قارچسازی خواص حشرهمدل -2-6

رود که پاسخ مورد نظر به کار میسازی فرآیندهایی بههای آماری است که در بهینهای از فنمجموعه 17روش سطح پاسخ

گیرد. شمای گرافیکی مدل ریاضی سبب تعریف واژۀ روش سطح پاسخ شده واسطۀ تعدادی از متغیرها تحت تأثیر قرار می

ترین ی ضرایب مدل رگرسیون درجه دوم و اثر متقابل متغیرها، قابل برآورد هستند. مهمری، کلیهاست. با کمک این طرح آما

 ,.Li et al) رو طرح آماری سطح پاسخ انتخاب شدی این تحقیق بررسی آثار اصلی و متقابل متغیرها است، از اینمسئله

 1( به ترتیب در 2X( و زمان )1X)ظت اسانس غل. در بررسی سمیت تدخینی اسانس، اثر متغیرهای مستقل شامل (2007

انس های زیرکشنده اسسطح ارزیابی گردید. همچنین در بررسی خاصیت ضد تغذیه ای، اثر متغیر مستقل شامل غلظت 9و 

های مورد اندازه گیری در سه تکرار به روش سطح پاسخ با ی دادهسطح مورد مطالعه قرار گرفت. در ضمن، کلیه 1در 

 تجزیه و تحلیل شد.  13های واقعیز طرح دادهاستفاده ا

 مزبور پاسخ کردن بهینه و هدف عبارت از دارد قرار بسیاری متغیرهای تأثیر تحت نظر مورد پاسخ، سطح سطح روش در

 (: Mansourpoor and Shariati, 2012شد ) استفاده 9-2ی رابطه حل از (،iYبهینه ) مقدار آوردن دست به برای است.

                 (2-9)                                 𝑌𝑖 = β0 + ∑ β𝑖𝑋𝑖 + ∑ β𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗 ∑ β𝑖𝑖𝑋𝑖
2 + 𝜀  

 تصادفی خطای εو  فرآیند در مستقل متغیرهای jx و ix ثابت رگرسیون، ضرایب iiβ و ijβ و oβ، iβ آن، در که

رآیند ف یی بهینهی رگرسیون خطی چندگانه ارزیابی شدند. در انتها، نقطهههر پاسخ با تجزیهای ریاضی برای است. مدل

 دست آمد.توابع هدف )بیشترین تاثیر( به، با توجه به شرایط مرزی

ر و اث ی آفتها روی حشرهاسانس منظور تخمین اثر متغیرهای مستقل بر میزان کشندگی، بهحاضر در تحقیق

ار بودن دیهای واقعی استفاده شد. معنزا، از روش سطح پاسخ و طرح دادههای بیماریآنها روی قارچ بازدارندگی رشدی

ها و ( بررسی گردید. جهت برازش دادهP < 0.05درصد ) 31رگرسیونی در سطح اطمینان  یها در معادلهآماری عبارت

( استفاده شد apolis, USA, Statease IncMinn) 11ی نسخه 21افزار دیزاین اکسپرترسم نمودارها نیز از نرم

(Krishna et al., 2013 .) 

                                                                                                                                                                                                                      
18 Response Surface Methodology 
19 Historical Data 

20 Design expert 
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 های گیاهیی شیمیایی اسانستجزیه -1-1

نشان داده شده است. تجزیه شیمیایی  1-9های آویشن باغی و آویشن کوهی در جدول نتایج بررسی اجزای شیمیایی اسانس

درصد(، ژرانیل  31/7) 29درصد(، ژرانیول 21/12) 22درصد(، تیمول 33/22) 21د که کارواکرولاسانس آویشن باغی نشان دا

درصد( ترکیبات عمده  93/3) 22لینالول درصد( و 31/1) 21درصد(، سایمن 13/1) 21ترپینئول-درصد(، آلفا 11/2) 23استات

 موجود در این اسانس بودند. 

ترپینئول -درصد(، آلفا 21/13لینالول ) درصد(، 23/21) 23درصد(، لینالیل استات 13/92) 27کامفنهمچنین 

 عنوان ترکیبات اصلی موجود در اسانس آویشن کوهی شناسایی شدند. درصد( به 11/9درصد( و ژرانیل استات ) 72/19)

 

سنج یفط-های آویشن باغی و آویشن کوهی با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافیی شیمیایی اسانسنتایج تجزیه -1-1جدول 

 جرمی.

                                                                                                                                                                                                                      
21 Carvacrol 

22 Thymol 
23 Geraniol 
24 Geranyl acetate 
25 α-Terpineol 

26 o-Cymene 

27 Linalool 
28 Camphene 
29 Linalyl acetate 

زمان بازداری  ترکیبات

 )دقیقه(

 درصد

 آویشن کوهی آویشن باغی
α-Thujene 5/795 0/15 - 

α-Pinene 5/969 0/72 72/0  

Camphene 6/351 0/5 - 

ß-Pinene 7/095 0/13 - 

Sabinene 7.11 - 72/0  

6-Methyl-5-hepten-2-one b 7/336 0/14 - 

ß-Myrcene 7/489 0/81 72/1  

α-Terpinene 8/220 0/29 00/0  

o-Cymene 8/466 5/95 11/0  

1,8-Cineole 8/628 1/22 - 

Limonene 270/1  - 21/1  

ß-Ocimene 9/152 0/14 2/0  

γ-Terpinene 9/443 0/31 12/0  

trans-Sabinene hydrate 9/695 0/13 - 

Linalool oxide 990/9  - 02/0  

N,N-Dimethyl benzenamine 10/342 0/24 - 
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α-Terpinolene 230/10  - 21/0  

Linalool 10/691 4/34 20/12  

3-Octanyl acetate 11/581 - 0/41 

Camphor 11/940 0/42 0/05 

p-Menthan-3-one 12/250 0/22 - 

Neroloxide 12/440 - 0/05 

Borneol 12/600 1/87 0/29 

L-Menthol 12/800 0/16 - 

Terpinene-4-ol 12/929 0/62 - 

Endobornyl acetate 13/140 - 0/19 

α-Terpineol 13/376 6/64 13/87 

Geranyl Alcohol 14/450 1/88 - 

1-Methoxys-4-methyl-2-(1-methylethyl) benzene 14/786 2/22 - 

Nerol 14/880 - 1/10 

Geraniol 15/219 8/91 - 

Linalyl acetate 15/610 - 20/47 

Citral 15/646 1/13 0/07 

p-Propenylanisole 16/008 1/48 - 

Bornyl acetate 16/310 - 0/62 

Thymol 16/332 12/76 0/80 

Carvacrol 16/668 27/99 0/09 

1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-4a-methyl naphthalene 17/697 0/23 - 

Camphene 18/280 - 32/59 

α-Copaene 18/415 0/15 - 

Geranyl acetate 18/635 7/60 3/06 

β-Bourbonene 19/080 - 0/23 

Caryophyllene 19/560 1/73 0/51 

Germacrene 19/806 0/18 1/33 

Aromadendrene 20/038 0/13 - 

α-Caryophyllene 20/381 0/12 0/07 

ß-Cubebene 20/621 0/12 0/26 

α-Amorphene 20/951 0/97 0/05 

α-Selinene 21/449 0/44  

Bicyclogermacrene 21/652 - 0/17 

ß-Bisabolene 21/727 0/62 1/05 

δ-Cadinene 22/089 0/92 0/05 

1S, cis-Calamene 22/261 - 0/16 

α-Bisabolene 22/509 0/36 0/05 

3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl ester, (E)-butanoic acid 22/898 0/30 - 

Car-2-en-4-one 23/293 - 0/09 

Spathulenol 23/409 0/33 0/09 

Caryophyllene oxide 23/538 1/26 0/06 

Geranyl butyrate 23/861 0/46 - 

Eremophilene 24/198 0/22 - 

Pyrene 24/201 - 0/03 

tau-Cadinol 24/391 - 0/13 
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 آور غالتسوسک زیانحشرات کامل ها روی اسانسسمیت تدخینی  -1-2

های آویشن باغی و آویشن کوهی دارای سمیت قابل توجهی روی سنجی نشان دادند که اسانسهای زیستنتایج آزمایش

های آویشن باغی و آویشن کوهی طی زمان های مختلف اسانسآور غالت بودند. اثر غلظتشرات کامل سوسک زیانح

نشان داده شده است. مطابق  1-9آور غالت بر مرگ و میر آفت، در شکل قرارگیری در معرض حشرات کامل سوسک زیان

 . ه استدوم افزایش یافت یصورت خطی و درجهترتیب بهمقدار کشندگی اسانس به ،شکل، با افزایش زمان و غلظت

 2-9در جداول های حاصل از سمیت تدخینی اسانس آویشن باغی و آویشن کوهی واریانس داده یتجزیهنتایج 

 (AB) متقابل آنها اتو اثر (A) ، زمان در معرض قرارگیری(B) که تاثیر فاکتورهای غلظت اسانس دهدمینشان  9-9و 

 یکلیه ،واریانسی نتایج تجزیههمچنین با توجه به (.  > 11/1P) هستنددار ت از نظر آماری معنیروی مرگ و میر آف

دوم، به شکل مدل  یدار هستند. جمالت مربوط به اثرهای درجهدرصد معنی 31های رگرسیونی در سطح اطمینان مدل

تاثیر بر مقدار کشندگی هم  3B و 2AB اغی،و درمورد سمیت اسانس آویشن ب 2-9اند. مطابق جدول حالت انحنا بخشیده

 ،ی آفتو در مورد اثر اسانس آویشن کوهی روی حشره 9-9در حالی که مطابق جدول  .( > 11/1P)ی دارند دارمعنی

مربعات  مجموع مقدار . با توجه بهباشدمی( P >11/1دار  )بر مقدار کشندگی معنی هم 2Bعالوه بر فاکتورهای مذکور اثر 

وهی کآویشن آویشن باغی و های اسانسغلظت  ر بر مقدار کشندگی توسط فاکتورشود که بیشترین تاثییمشخص م

 دیگر به فاکتورهای عامل نسبت این بیشتر اهمیت یهدهندنشان شود کهدرصد، توجیه می 21و  71ترتیب با حدود به

 شدند.دار نبودند، از مدل حذف هایی که اثر آن بر پاسخ معنیعبارت .است

 

ß-Patchoulene 25/155 0/19 - 

1-Methyl-6-methylenebicyclo[3/2/0]heptane 25/511 0/15 - 

(3S,4R,5S,6R,7S)-Aristol-9-en-3-ol 25/841 0/13 - 

8,9-dehydro-Cycloisolongifolene 25/991 - 0/12 

6,10,14-trimethyl-2-Pentadecanone 29/088 0/18 - 

Nonadecane 30/168 0/26 - 

Phytol 34/192 0/14 - 

12-(Cyanomethyl)indolo[1,2-c]quinazoline 38/342 - 0/23 

Cyclotetracosane 42/251 - 0/12 

Tricosane 42/821 - 0/40 

Isooctyl phthalate 44/302 0/79 - 
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روی حشرات های الف( آویشن باغی و ب( آویشن کوهی اسانس مختلف هایو غلظت هااثر متقابل زمان -1-1شکل 

 آور غالت.کامل سوسک زیان

 الف

 ب
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آور های حاصل از سمیت تدخینی اسانس آویشن باغی روی حشرات کامل سوسک زیانواریانس داده ینتایج تجزیه -2-1جدول

  غالت.

Source Sum of Squares df Mean Square F value p-value 

Model 18481.00 5 3696.20 261.23 < 0.0001 

A (Time) 297.89 1 297.89 21.05 < 0.0001 

B (Concentration) 2471.47 1 2471.47 174.67 < 0.0001 

AB 88.46 1 88.46 6.25 0.0141 

AB2 91.74 1 91.74 6.48 0.0125 

B3 145.86 1 145.86 10.31 0.0018 

Residual 1330.00 94 14.15   

Lack of Fit 167.50 19 8.82 0.57 0.9168 

Pure Error 1162.50 75 15.50   

Cor Total 19811.00 99    

A  وB باشند. های اسانس میهای در معرض قرارگیری حشره آفت و غلظتترتیب زمانبه 

 

آور های حاصل از سمیت تدخینی اسانس آویشن کوهی روی حشرات کامل سوسک زیانواریانس داده ینتایج تجزیه -1-1جدول

  غالت.

Source Sum of Squares df Mean Square F value p-value 

Model 18506.62 6 3084.44 219.91 < 0.0001 

A-Time 202.74 1 202.74 14.45 0.0003 

B-Concentration 1782.44 1 1782.44 127.08 < 0.0001 

AB 76.58 1 76.58 5.46 0.0216 

B2 69.59 1 69.59 4.96 0.0283 

AB2 115.18 1 115.18 8.21 0.0051 

B3 90.34 1 90.34 6.44 0.0128 

Residual 1304.38 93 14.03   

Lack of Fit 141.88 18 7.88 0.51 0.9462 

Pure Error 1162.50 75 15.50   

A  وB باشند.های اسانس میهای در معرض قرارگیری حشره آفت و غلظتترتیب زمانبه 

 

و  91شده بینیمدل توانایی خوبی برای برازش اطالعات داشته باشد الزم است که ضریب تبیین پیش برای اینکه

غییرات توصیف شده توسط عنوان نسبت ت( به2R) 92د. ضریب تبیینندارای باالترین مقدار باش 91شدهضریب تبیین اصالح

                                                                                                                                                                                                                      
30 R2 predicted 
31 R2 adjusted 

32 Coefficient of determination 
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تر به یک نزدیک 2Rتناسب برازش است. بنابراین، هرچه مقدار  یشود که معیاری از درجهمدل به تغییرات کل بیان می

عنوان تابعی از متغیرهای مستقل بیشتر باشد(، قدرت مدل برازش یافته در توصیف تغییرات پاسخ به 7/1شود )حداقل 

ها که این مدل گرفت نتیجه توانمی 3-9های ارائه شده در جدول مدل به توجه با .(Bekers et al., 2007)خواهد بود 

حشرات میزان کشندگی هر دو اسانس بر روی  تخمین مدل برای و ضرایب خطا، بهترین 99تغییرات ضریب توجه به مقدار با

 که طوراست. هماندرصد  بر حسباسانس زان کشندگی می Mortalityکه در آن، د نباشمی آور غالتکامل سوسک زیان

 نتیجه، در هستند. غلظت و زمان، مثبت مستقل متغیرهای ضرایب شود،های ارائه شده در جدول مشاهده میمدل در

 اثر بیانگر متغیرها در مدل، دارد. عالمت منفی شده ارائه مدل اثری افزاینده در بردهنام متغیرهای از یک هر افزایش

 .(De Lima et al., 2010)ار کشندگی است بر مقد آن متغیر یکاهنده

 

های آویشن باغی و آویشن کوهی روی حشرات کامل اسانسدست آمده از سمیت تدخینی های رگرسیونی بهمدل -4-1جدول 

 آور غالت. سوسک زیان

Essential oil 
Response 

variable 
Equation 

R2 

value 

Adj 

R2 

Pred 

R2 

C.V. 

(%) 

T. vulgaris 
Mortality 

(%) 

49.64 + 3.97 A + 23.49 B - 1.88 

AB + 3.26 AB2 - 6.27 B3 0.93 0.93 0.93 8.05 

T. kotschyanus 

Mortality 

(%) 

52.08 + 3.49 A + 22.84 B - 1.72 

AB - 2.06 B2 + 3.73 AB2 -5.60 B3 0.93 0.93 0.93 8.02 

A  وB باشند. می هااسانس در معرض قرارگیری حشره آفت و غلظتهای ترتیب زمانبه 

 

آور غالت بر سوسک زیان هااسانس درصد 11شرایط بهینه برای دستیابی به بیشینه مقدار کشندگی و کشندگی 

دست آمده برای هر پاسخ مورد استفاده قرار ای بههای چندجمله. در این مطالعه مدل( تعیین شد1-9مطابق جدول )

های رگرسیونی تنها در حوزه انتخاب شده اعتبار دارند. در این تحقیق، خاص تعیین شود. این مدل یگرفتند تا شرایط بهینه

برای میکرولیتر بر لیتر  22/11تا  11/7و  11/39تا  39/12 یترتیب در محدودهآفت به استفادهمورد غلظت اسانس 

ساعت انتخاب شدند. با به کارگیری تابع مطلوبیت، غلظت  11تا  12آویشن باغی و آویشن کوهی و مدت زمان  هایاسانس

                                                                                                                                                                                                                      
33 CV 
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 72درصد با دقت  29/22برای مقدار کشندگی ساعت به عنوان شرایط بهینه  11میکرولیتر بر لیتر و مدت زمان  11/39

عنوان شرایط ساعت به 11میکرولیتر بر لیتر و زمان  22/11دست آمد. همچنین غلظت برای اسانس آویشن باغی به یدرصد

. نتایج حاکی از این است برآورد شددرصد  77درصد توسط اسانس آویشن کوهی با دقت  21/22بهینه برای اثر کشندگی 

درصد جمعیت آفت از اسانس آویشن  11یابد. برای مرگ و میر کشندگی، با افزایش غلظت و زمان افزایش می که مقدار

زمان  و میکرولیتر بر لیتر 12/23و غلظت  ،ساعت 13زمان  میکرولیتر بر لیتر و 71/21یب غلظت ترتباغی و کوهی، به

ساعت کافی خواهد بود. بنابراین مشاهده می شود برای مقدار یکسان کشندگی، غلظت و زمان کمتری برای استفاده  37/12

نیاز است. در نتیجه می توان بیان کرد که تاثیر اسانس آویشن کوهی بر کشندگی بیشتر از مورد کوهی آویشن از اسانس 

 باشد.  آویشن باغی میاسانس 

 

 آور غالت. های آویشن باغی و آویشن کوهی روی حشرات کامل سوسک زیانسازی سمیت تدخینی اسانسبهینه -5-1جدول 

 

 

 هافعالیت ضدقارچی اسانس -1-1

ها در میسلیومی قارچ های آویشن باغی و آویشن کوهی در درصد بازدارندگی رشدهای مختلف اسانساثر زمان و غلظت

یشن باغی و های آواسانسهای مورد مطالعه غلظتنشان داده شده است. نتایج نشان دادند که  9-9و  2-9های شکل

 و بوده Botrytis cinereaو  Fusarium graminearumهای آویشن کوهی دارای فعالیت ضدقارچی مناسبی روی قارچ

 . ه استکاهش یافت هم زمان با افزایشهای پاتوژن رشد میسلیومی قارچ

 

 

Desirability Mortality 

(%) 

Concentration 

(ppm) 

Time 

(h) 

Essential oil 

100 .0050 25.86 59.00 
T. vulgaris 

0.87 72.23 043.1 .0060 

100 .0050 24.62 57.98 
T. kotschyanus 0.88 72.75 51.72 60.00 
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 Fusarium graminearumهایبازدارندگی رشدی اسانس آویشن باغی روی قارچاثر بعدی نمودار سه -2-1شکل 

(Aو )Botrytis cinerea  (B) .  
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 Fusarium graminearum هایبازدارندگی رشدی اسانس آویشن کوهی روی قارچاثر بعدی نمودار سه -1-1شکل 

(A و )Botrytis cinerea (B) .  
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روی رشد  آویشن کوهی و های آویشن باغیهای حاصل از اثر بازدارندگی اسانسواریانس داده یتجزیهنتایج 

که تاثیر  دهدمینشان  2-9و  1-9جداول  مطابق  Botrytis cinereaو Fusarium graminearum هایمیسلیومی قارچ

های روی بازدارندگی رشد میسلیومی قارچ 2B و AB ،2Aاثر متقابل آنها  (،Bها )غلظت اسانس( و Aزمان )فاکتورهای 

بیشترین تاثیر شود که مربعات مشخص می مجموع مقدارو  1-9ودند. با توجه به جدول دار بپاتوِن از نظر آماری معنی

  Botrytis cinereaو Fusarium graminearum هایرشد میسلیومی قارچآویشن باغی بر  اسانس توسط فاکتور غلظت

بیشترین شود که میمربعات مشخص  مجموع مقدارو  2-9. همچنین مطابق جدول برآورد شد درصد 22و  21به ترتیب 

آویشن اسانس توسط فاکتور غلظت   Botrytis cinereaو Fusarium graminearum هایرشد میسلیومی قارچر دتاثیر 

 .است دیگر به فاکتورهای عامل نسبت این بیشتر اهمیت یهدهندنشان که باشدمی درصد 71و  13ترتیب کوهی به

 نبودند، از مدل حذف شدند.دار هایی که اثر آن بر پاسخ معنیعبارت

 

 هایآویشن باغی روی رشد میسلیومی قارچ اثر بازدارندگی اسانسهای حاصل از نتایج تجزیه واریانس داده -6-1جدول

Fusarium graminearum  وBotrytis cinerea.  

Pathogenic 

fungus 
Source 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 

F 

value 
p-value 

F
u
sa

ri
u
m

 g
ra

m
in

ea
ru

m
 Model 43182.77 5 8636.55 105.75 < 0.0001 

A  1989.20 1 1989.20 24.36 < 0.0001 

B 29436.23 1 29436.23 360.42 < 0.0001 

AB 643.03 1 643.03 7.87 0.0078 

A2 694.74 1 694.74 8.51 0.0058 

B2 9447.86 1 9447.86 115.68 < 0.0001 

Residual 3185.24 39 81.67   

Pure Error 57.69 30 1.92   

Cor Total 46368.00 44    

B
o

tr
yt

is
 c

in
er

ea
 

Model 30607.77 4 7651.94 251.96 < 0.0001 

A  426.44 1 426.44 14.04 0.0006 

B 22755.16 1 22755.16 749.27 < 0.0001 

AB 135.54 1 135.54 4.46 0.0409 

A2 7143.75 1 7143.75 235.23 < 0.0001 

B2 1214.79 40 30.37  < 0.0001 

Residual 69.08 30 2.30   

Pure Error 31822.56 44    

Cor Total 30607.77 4 7651.94 251.96 < 0.0001 

A  وB باشند. های اسانس میهای در معرض قرارگیری حشره آفت و غلظتترتیب زمانبه 
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 های اثر بازدارندگی اسانس آویشن کوهی روی رشد میسلیومی قارچهای حاصل از دهنتایج تجزیه واریانس دا -7-1جدول

Fusarium graminearum  وBotrytis cinerea.  

Pathogenic 

fungus 
Source 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 

F 

value 
p-value 

F
u
sa

ri
u
m

 g
ra

m
in

ea
ru

m
 Model 6889.54 5 1377.91 61.81 < 0.0001 

A  1009.54 1 1009.54 45.29 < 0.0001 

B 3760.55 1 3760.55 168.69 < 0.0001 

AB 253.10 1 253.10 11.35 0.0017 

A2 191.45 1 191.45 8.59 0.0056 

B2 1196.39 1 1196.39 53.67 < 0.0001 

Residual 869.40 39 22.29   

Pure Error 170.35 30 5.68   

Cor Total 7758.95 44    

B
o
tr

yt
is

 c
in

er
ea

 Model 22846.96 3 7615.65 159.25 < 0.0001 

A 1274.66 1 1274.66 26.65 < 0.0001 

B 19452.06 1 19452.06 406.75 < 0.0001 

B2 2162.41 1 2162.41 45.22 < 0.0001 

Residual 1960.76 41 47.82   

Pure Error 28.17 30 0.94   

Cor Total 24807.73 44    

A و B باشندهای اسانس میهای در معرض قرارگیری حشره آفت و غلظتترتیب زمانبه. 

 

تغییرات و ضرایب خطا،  ضریب توجه به مقدار ها باکه این مدل دهدنشان می 7-9های ارائه شده در جدول مدل

 زمان( و T. kotschyanus) ن کوهیو آویش( T. vulgaris)های آویشن باغی اثر غلظت اسانس تخمین مدل برای بهترین

های مدل در که طورباشد. همانمی Botrytis cinerea وFusarium graminearum  هایروی بازدارندگی رشدی قارچ

 بردهنام متغیرهای از یک هر افزایش هستند بر که  مثبت مستقلی متغیرهای ضرایب شود،ارائه شده در جدول مشاهده می

بر مقدار  آن متغیر یکاهنده اثر بیانگر متغیرها در مدل، عالمت منفی دارد. همچنین شده ارائه مدل اثری افزاینده در

 .(De Lima et al., 2010)بازدارندگی رشدی قارچ است 
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های آویشن باغی و آویشن کوهی روی های رگرسیونی برآورد شده از بررسی اثر بازدارندگی رشدی اسانسمدل -8-1جدول 

   .Botrytis cinereaو  Fusarium graminearumهای قارچ

Essential 

oil 

Pathogenic 

Fungus 

Response 

variable 
Equation 

R2 

value 

Adj 

R2 

Pred 

R2 

C.V. 

(%) 

T. vulgaris 

F. 

graminearum 

IP (%) -68.844 + 2.115 A + 0.205 B + 

5.689E- 4 AB - 0.0145 A2 -

1.713E-4 B2 

0.93 0.92 0.91 16.42 

B. cinerea 
IP (%) + 40.58 - 0.310 A + 0.201 B + 

2.61E-4 AB - 1.489E-4 B2 
0.962 0.958 0.953 8.69 

T. 

kotschyanus
 

F. 

graminearum 

IP (%) +86.860 - 6.110 A + 12.470 B 

+ 3.960 AB - 4.380 A2 -13.040 

B2 

0.8879 0.8736 0.8531 6.46 

B. cinerea 
IP (%) + 47.025 - 0.270 A +0.149 B - 

8.195E-5 B2 
0.9210 0.9152 0.9057 11.48 

A ،B  وIP غلظتمعرض قرارگیریهای در ترتیب زمانبه ،( های اسانس و درصد بازدارندگیInhibition Percentageمی ) .باشند 

 

 Fusariumهای قارچ های آویشن باغی و آویشن کوهی رویسازی اثر بازدارندگی رشدی اسانسنتایج بهینه

graminearum  وBotrytis cinerea  لظت غساعت و  13/77 بر این اساس، زماننشان داده شده است.  3-9در جدول

 12/77میزان به F. graminearumپی پی ام از اسانس آویشن باغی باعث بازدارندگی رشد میسلیومی در قارچ  12/371

ساعت زمان و  11/23ترتیب به B. cinereaدرصد بازدارندگی رشدی در قارچ  39/33خواهد شد. همچنین برای درصد

درصد  91/77در مورد اسانس آویشن کوهی زمان و غلظت مورد نیاز برای  پی پی ام غلظت مورد نیاز است. 31/112

 12/32پی پی ام است. همچنین برای  111ساعت و  31ترتیب به F. graminearumبازدارندگی رشد میسلیومی در قارچ 

باشد اسانس میپی پی ام از  21/231ساعت و غلظت  37/23نیاز به زمان  B. cinereaدرصد بازدارندگی رشدی در قارچ 

آویشن باغی و  هایاز اسانس، F. graminearumرشد میسلیومی در قارچ درصدی  11بازدارندگی برای . 3-9جدول 

ساعت  13/112زمان  -پی پی ام  11/71ساعت و  غلظت  71/22زمان  -پی پی ام 71/139ترتیب غلظت به آویشن کوهی

، F. graminearumرشد میسلیومی در قارچ  بازدارندگیمقدار یکسان شود برای ی خواهد بود. بنابراین مشاهده میکاف

رشد میسلیومی در قارچ درصدی  11بازدارندگی نیاز است. برای مورد غلظت کمتری برای استفاده از اسانس کوهی 

Botrytis cinerea ،ساعت  73/22زمان  -پی پی ام 11/111ترتیب غلظت آویشن کوهی، بهآویشن باغی و  هایاز اسانس
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می رشد میسلیو بازدارندگیبرای مقدار یکسان ساعت کافی خواهد بود. بنابراین،  11/73زمان  -پی پی ام  21/211و  غلظت 

 مورد نیاز است.باغی آویشن از اسانس  ، غلظت کمتری برایBotrytis cinereaدر قارچ 

 

 Fusariumهایآویشن کوهی روی قارچ های آویشن باغی وسازی اثر بازدارندگی رشدی اسانسبهینه -2-1جدول 

graminearum  وBotrytis cinerea . 

 

 2/31ل، تیمول )اجزای شیمیایی اسانس آویشن باغی در برخی از تحقیقات گذشته بررسی شده است. برای مثا

عنوان اجزای اصلی اسانس آویشن درصد( به 1/9پینن )-درصد( و آلفا 3/3سایمن )-درصد(، پنتا 1/13ترپینن )-درصد(، آلفا

(. در تحقیق حاضر هم ترکیبات اشاره شده در اسانس آویشن Özcan et al., 2004باغی از کشور ترکیه معرفی شدند )

درصد  23/1و  22/1ترتیب ترپینن به-پینن و آلفا-ن ترکیبات متفاوت بود. برای مثال، آلفاباغی شناسایی شدند اما مقدار ای

( اجزای شیمیایی اسانس آویشن باغی را در 2113و همکاران ) Imelouaneاز اسانس را شامل شدند. در تحقیقی دیگر، 

-7،1درصد(،  91/3پینن )-رصد(، آلفاد 13/12کامفن )درصد(،  13/97مراکش مطالعه کرده و نشان دادند که کامفور )

ی موجود در این اسانس بودند در حالیکه این ترکیبات درصد( ترکیبات عمده 31/3درصد( و بورنئول ) 33/1سینئول )

تری در تحقیق حاضر داشتند. در مقابل ترکیبات دیگری از قبیل کارواکرول، تیمول، ژرانیول، ژرانیل درصد بسیار پایین

 خود اختصاص دادند.  ترپینئول اجزای اصلی اسانس آویشن باغی را در تحقیق حاضر به-استات و آلفا

( 1979مهرپرور و همکاران )عنوان ترکیبات اصلی اسانس آویشن کوهی توسط سایمن به-، کاروکرول و پنتاتیمول

گری ر مقابل ترکیبات دیمعرفی شدند. در تحقیق حاضر این ترکیبات درصد پایینی در اسانس آویشن کوهی داشتند و د

Desirability Inhibition 

percentage 

Concentration 

(ppm) 

Time 

(h) 

Pathogenic 

fungus 

Essential oil 

100 50 193.86 77.85 
F. graminearum 

T. vulgaris 
100 88.67 486.67 88.59 

100 50 161.56 72.89 
B. cinerea 

100 94.43 552.96 74.01 

100 50 85.60 117.19 
F. graminearum 

T. 

kotschyanus 

100 88.31 600.00 96.00 

100 50 206.21 89.65 
B. cinerea 

100 92.52 746.20 74.98 
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ین در عنوان ترکیبات اصلی شناسایی شدند. همچنترپینئول و ژرانیل استات به-لینالول، آلفا کامفن، لینالیل استات،شامل 

اجزای شیمیایی اسانس آویشن کوهی را مطالعه کرده و نشان دادند که ( 2119و همکاران ) Khanaviتحقیقی دیگر 

درصد( بیشترین مقدار را داشتند. در حالیکه ترکیب  3/1درصد(  و بورنئول ) 3/7سایمن )-پنتادرصد(،  1/13کارواکرول )

 درصد از کل اسانس آویشن کوهی را شامل شد. 13/1کارواکرول در تحقیق حاضر فقط 

اوت فبنابراین، عالوه بر نوع ترکیبات، در مقدار ترکیبات شناسایی شده در تحقیق حاضر و نتایج تحقیقات مذکور ت

گذار خارجی و داخلی باشد. از مهمترین این عوامل دلیل وجود یکسری عوامل تاثیرها ممکن است بهوجود دارد. این تفاوت

 یها، تغییرات عوامل فصلی و جغرافیایی، محتوای ژنتیکی گیاهان مورد استفاده و مرحلهتوان به روش استخراج اسانسمی

-Ozguven et al., 2008; Ben Jemâa et al., 2012; Dokhani et al., 2012; Zandiزیستی آنها اشاره کرد )

Sohani et al., 2015.) 

های مستخرج از گیاهان آویشن باغی و آویشن کوهی روی برخی از آفات مهم اند که اسانستحقیقات اخیر نشان داده

، سوسک 93شن باغی روی شپشه ذرتاند. برای مثال، سمیت اسانس آویمحصوالت کشاورزی سمیت قابل توجهی داشته

(  2012et alAteyyat ,.) 91( و شته مومی سیبPavela, 2011) 91خوار کلزاگرده (، سوسک 2008et alBittner ,.لوبیا )

)اکرمی و همکاران،  92ای حبوباتکشی اسانس آویشن کوهی روی سوسک چهارنقطهثبت شده است. همچنین اثرات آفت

( نشان داده شده است. تحقیقات مذکور از نظر ارائه خواص  2017et alEbadollahi ,.) 97ای( و کنه تارتن دو لکه1931

های با این وجود سمیت اسانس های آویشن باغی و آویشن کوهی با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.کشی اسانسآفت

 .   آور غالت ارزیابی شده استمذکور برای اولین بار در تحقیق حاضر روی سوسک زیان

فعالیت ضدقارچی  های بیمارگر مطالعه شده است. برای مثال،های آویشن روی برخی از قارچاثرات ضد قارچی اسانس

(. نتایج این تحقیق نشان داد که Moghtader, 2012بررسی شده است ) 93اسانس آویشن باغی روی قارچ آسپرژیلوس

ی استریپتومایسین سولفات و جنتامایسین باالتر بود. در تحقیق هایبیوتیکفعالیت ضدقارچی اسانس آویشن باغی از آنتی

های پاتوژن پیتیوم )گونه های آویشن باغی و آویشن کوهی را روی قارچدیگر امینی و همکاران اثرات ضدقارچی اسانس

                                                                                                                                                                                                                      
34 Sitophilus zeamais Motschulsky 

35 Meligethes aeneus (F.) 

36 Eriosoma lanigerum Hausmann 

37 Callosobruchus maculates F. 
38 Tetranychus urticae Koch. 
39 Aspergillus niger 
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Pythium aphanidermatumی(، رایزوکتونیا )گونه Rhizoctonia solani،)گونه( ی فوزاریومFusarium graminearum )

داری صورت معنیهای مذکور به( بررسی کرده و نشان دادند که اسانسSclerotinia sclerotiorum یو اسکلروتینیا )گونه

ای ههای مذکور شدند. نتایج این تحقیقات از نظر داشتن اثرات ضدقارچی اسانسباعث بادارندگی رشد میسلیومی در قارچ

 تایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.آویشن باغی و آویشن کوهی با ن

های گیاهی ارتباط مستقیمی با ترکیبات عمده موجود در این اند 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 )اسانس

 Lee) است شناسایی شده های گیاهیترپنی موجود در اسانس برخی از ترکیبات یقارچضدو  کشیآفتهای آن، فعالیت

et al., 2001; Pina-Vaz et al., 2004; Toloza et al., 2006; Sokovic et al., 2008; Abd El-Galeil et al., 

2009; Akhtar et al., 2012; Pintoa et al., 2013های آویشن باغی اسانس و ضدقارچی کشیرو، خواص آفت(. از این

 ها نسبت داد.توان به وجود چنین ترکیباتی در این اسانسو آویشن کوهی را می
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 چهارم فصل

پیشنهاداه و گیري هجیتن
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 گیرینتیجه -4-1

صادی در بسیاری از کشورهای آور اقتهای بیمارگر فوزاریوم و بوترایتیس از جمله عوامل زیانآور غالت و قارچسوسک زیان

زنند. در حال حاضر کنترل جهان و ایران هستند که روی بسیاری از محصوالت در حین تولید و پس از برداشت خسارت می

گیرد. استفاده از ترکیبات شیمیایی اثرات جانبی متعددی های شیمیایی انجام میکشاین عوامل مخرب با استفاده از آفت

ای محیطی، مقاوم شدن آفات، طغیان آفات ثانویه و تاثیر روی موجودات غیرهدف را در پی داشته است. هاز قبیل آلودگی

-باشد. در پژوهش حاضر سمیت تدخینی اسانسخطر و طبیعی در مدیریت آنها ضروری میبنابراین استفاده از ترکیبات کم

آور غالت ارزیابی و اثبات حشرات کامل سوسک زیان های مستخرج از دو آویشن باغی و آویشن کوهی از استان اردبیل روی

 Botrytisو   Fusarium graminearumهای بیمارگر ها روی قارچشد. فعالیت بازدارندگی رشد میسلیومی این اسانس

cinerea سنج فطی-های مذکور با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافینشان داده شد. عالوه بر آن، اجزای شیمیایی اسانس

ردید. ها بحث گجرمی شناسایی و با توجه به سایر تحقیقات انجام شده ارتباط احتمالی این اجزاء با اثرات زیستی اسانس

ت ها روی آفسازی اثرات سمیت تدخینی اسانسسازی و بهینهنتایج بررسی حاضر نشان داد که روش سطح پاسخ در مدل

 تواند مطرح گردد. عنوان روشی مناسب میگر بررسی شده، بههای بیمارو بازدارندگی رشدی آنها روی قارچ

 

 

 

 

 

 



31 
 

 پیشنهادها -4-2

 زای گیاهی موردهای بیماریهای آویشن باغی و آویشن کوهی برای کنترل سایر آفات و قارچامکان کاربرد اسانس .1

 بررسی قرار گیرد.

 ظر داشتن خواص زیستی بررسی شوند. استخراج شده و از ن های گیاهان فوقترکیبات عمده موجود در اسانس .2

 های بیمارگر بررسی شود. های کنترل غیرشیمیایی آفات و قارچها با سایر روشزمان این اسانسامکان کاربرد هم .9

رسی ها برهای به نسبت پایدار از این ترکیبات با هدف جلوگیری از تجزیه سریع آنی فورموالسیونامکان تهیه .3

 شود.

 آور محصوالت کشاورزی بررسی شود. ها روی عوامل زیانسانسالگوی عمل این ا .1

 اثرات جانبی احتمالی این ترکیبات روی محصوالت انباری بررسی شود.   .1
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 منابع -5

 .Thymus kotschyanus Boiss. مقایسه اثر اسانس آویشن کوهی )1931پور ، س. و ایمانی، س. اکرمی، ه.، محرمی

& Hohen.( و پونه )Mentha longifolia L.ای حبوبات ریزی و دورکنندگی سوسک چهارنقطه( روی بازدارندگی تخم

(Callosobruchus maculates F. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد .)11-1، صفحه 1، شماره 22 . 
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Kinetics and optimization of insecticidal and fungicidal effetcs of 

Thymus vulgaris and T. kotschyanus essential oils using response 

surface methodology 
 

Asgar Ebadollahi, Ebrahim Taghinezhad and Mahdi Davari 

 

Abstract 

Application of synthetic chemicals for management of damaging agents of agricultural products 

caused several side-effects such as a threat to humans and environmental contamination. Plant 

origin materials with low mammalian toxicity and biodegradable characteristic may be considered 

as capable alternatives to the chemicals. In the present study, the fumigant toxicity and growth 

inhibitory effects of the essential oils of Thymus vulgaris and T. kotschyanus were evaluated, 

respectively, against the lesser grain borer (Rhyzopertha dominica) and the pathogenic fungi 

Fusarium graminearum and Botrytis cinerea. Further, the chemical composition of the essential 

oils was assessed through Gas Chromatography-Mass Spectrometry and it was found that the 

terpenic compounds such as geranyl acetate, α-terpinole and linalool had a high percentage of both 

essential oils. T. vulgaris and T. kotschyanus essential oils had a significant toxicity on the adults 

of R. dominica. Estimated models for fumigant toxicity of essential oils are grade-three regression 

models, in which A and B were the exposure time of insect pests and the of essential oils’ 

concentrations. The concentration of 43.10 μl/l and 60-h exposure time was evaluated as the 

optimum condition for 72.23% mortality with the desirability of 87% by the essential oil of T. 

vulgaris. Also, the concentration of 51.72 μl/l and 60-h exposure time was estimated as the 

optimum condition for 72.15% mortality with the desirability of 88% by T. kotschyanus essential 

oil. T. vulgaris and T. kotschyanus essential oils significantly reduced the mycelial growth of F. 

graminearum and B. cinerea fungi. Optimization of the antifungal effects showed the time of 59.88 

hours and 486.66 ppm concentration of T. vulgaris essential oil would inhibit the mycelial growth 

of in F. graminearum to 88.67%. Also, 74.01-h and the concentration of 552.96 ppm from T. 

vulgaris essential oil would need for 94.43% growth inhibitory of B. cinerea. The required time 

and concentration for 88.31% of mycelial growth inhibition of F. graminearum was 96 h and 600 

ppm, respectively, with T. kotschyanus essential oil. Also, for 92.52% mycelial growth inhibition 

in B. cinerea, 74.98-h time and the concentration of 746.20 ppm of this essential oil will be enough. 

The results exhibited that the essential oils of T. vulgaris and T. kotschyanus have a high potential 

for management of lesser grain borer and F. graminearum and B. cinerea fungi. 

Key words: essential oils, Thymus vulgaris, Thymus kotschyanus, growth inhibitory, fumigant 

toxicity.  
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