
 

 

 
 

 علمی پژوهشی

 Artemisia) خراسانیی های درمنهاثرهای کشندگی و زیرکشندگی اسانس

khorassanica)، زیره( ی سیاهCarum carvi )و ( فلفل سیاهPiper nigrum)  روی

 Phthorimaea operculellaزمینی، بید سیب
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 چکیده

و فلفل سیاه روی تعدادی  ی سیاهی خراسانی، زیرههای گیاهان درمنهدر تحقیق حاضر اثرهای کشندگی و زیرکشندگی اسانس

-د. غلظتی کامل آفت تعیین شدنها روی حشرهاسانس (50LC)ی های کشندهزمینی ارزیابی شد. غلظتهای بید سیباز پراسنجه

و  (xl) مانیزنده نرخو ایجاد تغییرات متفاوتی در  (xe)امید به زندگی ها موجب کاهش مقدار اسانس (20LC)ی های زیرکشنده

داری باعث کاهش طور معنیی خراسانی نسبت به دو اسانس دیگر بهدرمنه نسبت به شاهد شدند. اسانس (xvنرخ تولیدمثلی)

، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (0R)، نرخ خالص تولیدمثل (GRR)جمعیت مانند نرخ ناخالص تولیدمثل های رشد مقدارهای پراسنجه

(r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)  و افزایش در میانگین مدت زمان طول یک نسل(T) ی خراسانی بیشترین شد. اسانس درمنه

های گذاشته شده و درصد حل نابالغ، طول عمر ماده، تعداد تخمهای الروی، مراهای زیستی مانند طول دورهیر را روی پراسنجهتأث

میکروگرم بر  2/961 ± 68/22داری در مقادیر ذخایر پروتئین )ی خراسانی باعث کاهش معنیدرمنه اسانس ها داشت.تفریخ آن

ها در مقایسه با شاهد ه( شفیرهمیکروگرم بر شفیر 9/18 ± 11/1میکروگرم بر شفیره( و گلیکوژن ) 9/612 ± 72/96شفیره(، لیپید )

نشان  هامیکروگرم بر شفیره( شد. بررسی اجزای شیمیایی اسانس 9/112 ± 21/11و  6/191 ± 17/19، 6/828 ± 96/26ترتیب )به

ن مقدار ی سیاه و فلفل سیاه بیشتریفنیل پروپان در زیره -9-متیل -2ی خراسانی و سینئول در درمنه -6،1داد که ترکیبات کامفور و 

زمینی، انجام تحقیقات تکمیلی جهت مدیریت آفت ها روی بید سیبرا داشتند. با توجه به اثرهای کشندگی و زیرکشندگی اسانس

 شود.پیشنهاد می
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 مقدمه

( Lep.: Gelechiidae( )Zeller)زمینی، بید سیب

Phthorimaea operculella  ،ترین آفات از مخرب

الروهای این حشره در  باشد.زمینی در انبار و مزرعه میسیب

های طول فصل رشد با ایجاد سوراخ در برگ و با ظهور لکه

نند و ززمینی خسارت میهای سیبسفید و روشن به برگ

زمینی سبب خشک های سیبها و ساقهبا تغذیه از دمبرگ

های ی اصلی الروها از غدهشوند. تغذیهها میشدن آن

باشد که پس از ورود به غده با تغذیه از بافت زمینی میسیب

کند. انباشته هایی در داخل آن ایجاد میها، داالنداخل غده

ایط ورود ها نیز شرشدن فضوالت الروی داخل غدّه

کند و به این ترتیب میزان خسارت ها را فراهم میبیمارگر

 ,Horgan et al., 2007; Rondon)شود وارده تشدید می

2010; Vaneva-Gancheva and Dimitrov, 2013). 

کنترل شیمیایی روش اصلی کنترل بید  کهبا وجود این

شود، ولی مشکالت جانبی ناشی از زمینی محسوب میسیب

های شیمیایی از قبیل آلودگی محیط کشبرد آفتکار

زیست، تهدید سالمتی انسان و مقاوم شدن آفات، استفاده از 

ت اسخطر را ضروری ساخته های جایگزین کمروش

(Mohammad et al., 2000; Dograma and 

Tingey, 2008) . 

توانند های ثانویه میعنوان متابولیتهای گیاهی بهاسانس

ترکیب مختلف باشند که اغلب دارای ساختار شامل صدها 

( 9هاترپن)سسکوئی 11(، 2ها)مونوترپن 12با  1ایزوپرنوئیدی

Rager -Regnault( هستند )9هاترپناتم کربن )دی 22و یا 

et al., 2012). های گیاهی به های اخیر، اسانسدر سال

خاطر داشتن اثرهای زیستی گوناگونی از قبیل خواص ضد 

کشی اکسیدانتی و حشرهیی، ضد قارچی، آنتیباکتریا

 ;Isman, 2006)اند ای پیدا کردهکاربردهای گسترده

Isman and Grieneisen, 2014)حساسیت بید سیب .-

های های گیاهی در برخی از پژوهشزمینی به اسانس

                                                           
1. Isoprenoides 
2. Monoterpene 
3. Sesquiterpene 
4. Diterpene 

کشی اسانس اثرهای حشره اخیرگزارش شدند. برای مثال،

روی مراحل  (.Majorana Hortensis L)مرزنجوش 

صورت ایجاد الروهای زمینی، بهمختلف زیستی بید سیب

آسیلدار محتوای پروتئین و تریبدشکل و افزایش معنی

(. z, 2011Azi-Abd Elالروها گزارش شدند ) 1گلیسرول

 ,.Rafiee-Dastjerdi et alدستجردی و همکاران )رفیعی

 Lavandula stoechas) ( اثر اسانس اسطوخودوس2013

L.) زمینی ارزیابی کرده و نشان دادند که را روی بید سیب

های درصد از الروهای سن اول توانستند به غده 9/11فقط 

ها ی آنزمینی آغشته شده با اسانس نفوذ کنند و بقیهسیب

تلف شدند. در تحقیقی دیگر، سمیت تدخینی باالی اسانس 

( روی مراحل Juniperus foetidissima Willd)سرو 

ترتیب با زمینی بهی کامل بید سیبخم، شفیره و حشرهت

 92/2و  17/9، 12/2درصد ی پنجاههای کشندهغلظت

 . (Tayoub et al., 2019)میکرولیتر بر لیتر گزارش شدند 

خصوص نرخ ذاتی های جدول زندگی، بهپراسنجه

عوامل مهمی هستند که در ارزیابی  (r) افزایش جمعیّت

گیرند به حشرات مورد استفاده قرار میسطح مقاومت گیاه 

(Zeinalzadeh et al., 2016) .ی جدول زندگی پایه

های تجزیه و تحلیل کمّی جمعیّت و بررسی پژوهش

هایی شناسی حشرات بوده و با استفاده از آن، پراسنجهزیست

-های زیستی مختلف، نرخ زندهی رشد، پراسنجهنظیر دوره

عمر حشرات و میزان باروری  ی رشد، طولمانی هر مرحله

دست آمده بههای بهشود و از دادهها ثبت میی مادهروزانه

های مصنوعی و کشی اثرهای سمی حشرهمنظور مقایسه

 Liedo et) شودهای با منشأ گیاهی استفاده میکشحشره

al., 1994; Ebadollahi and Mahdavi, 2019). 

برخی از ه ک است یمهم یبدن پراسنجه یاندازه

، افزایش مانیزندهحشره از قبیل خصوصیات حیاتی 

گیری و مقاومت در برابر ت در جفتموفقیّ باروری،

 یبین اندازه. دهدثیر قرار میأهای محیطی را تحت تتنش

 نوعی همبستگی غذایی یوزن و اندوخته بدن حشره،

منابع پروتئینی و ذخایر انرژی میزان که  وجود داردمستقیم 

                                                           
5. Triacylglycerole  
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عبارت به .استحشره مانی زنده کند و عاملمیرا تعیین  آن

مانی حشرات در شرایط دیگر، از آنجاکه میزان زنده

ها ی بدن آننامساعد محیطی به مقادیر ذخایر انرژی و اندازه

ی تأثیر های مطالعهترین روشبستگی دارد، یکی از مهم

گیری ذخایر انرژی ها روی حشرات آفت اندازهکشآفت

 Rinehart et al., 2007; Pruitt and)باشد ها میآن

Lu, 2008) . هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثرهای

ی خراسانی درمنه کشندگی و زیرکشندگی اسانس

(Artemisia khorassanica Podi)ی سیاه، زیره (L. 

Carum carvi)  سیاهفلفل و (nigrum L. Piper روی )

های جدول زندگی و ذخایر نجههای زیستی، پراسویژگی

 باشد.زمینی میانرژی بید سیب

 

 ها مواد و روش
 ها  ی اسانسو تهیّه آوری گیاهان مورد مطالعهجمع

های هوایی های فلفل سیاه و اندامی سیاه، میوهبذر زیره

پاکبان )تهران، ایران( تهیّه  ی خراسانی از شرکتدرمنه

ر شستشو داده شدند و در شدند. گیاهان مذکور با آب مقط

های آزمایشگاه در شرایط سایه خشکانده شدند. نمونه

گیاهی با استفاده از دستگاه خردکن برقی به طور کامل 

لیتر آب میلی 122گرم همراه با  12پودر شدند و مقدار 

لیتری ریخته شدند. ای یکمقطر به داخل بالن شیشه

ر و روش تقطیر گیری با استفاده از دستگاه کلونجاسانس

دست آمده مدت سه ساعت انجام گرفت. اسانس بهآبی به

های دو پس از آبگیری با سولفات سدیم به میکروتیوب

های ها داخل فویللیتری منتقل شد. میکروتیوبمیلی

آلومینیومی پیچیده شدند و تا زمان انجام آزمایش در داخل 

 .دندشی سلیسیوس نگهداری یخچال در دمای چهار درجه

 هابررسی اجزای شیمیایی اسانس
 گاز دستگاه ها با استفاده ازاسانس ترکیبات شناسایی

 سنجطیف به متصل (Agilent 7890B) 1کروماتوگرافی

 متر، قطر 92طول  به ستونی با (Agilent 5977A)جرمی 

میکرومتر  21/2فاز ساکن  متر و ضخامتمیلی 21/2داخلی 

                                                           
1. Cromatography 

 262دمای محفظه تزریق انجام گرفت.   HP-5MSاز نوع

 912تا  82ی سیلسیوس بود و برنامه دمایی ستون از درجه

 111/11) 2هلیم از گاز ی سیلسیوس تنظیم شدند.درجه

لیتر در هر میزان یک میلی عنوان گاز حامل بهدرصد( به

های هر دقیقه استفاده شد. شناسایی ترکیبات با مقایسه پیک

مختلف  (Retention Time)های بازداری نمونه در زمان

 :NIST)های موجود در کتابخانه دستگاه با پیک

National Institute of Standards Technology) 

 (.Adams, 2001)انجام گرفت 

 زمینیسیبپرورش بید 

زمینی از آزمایشگاه تحصیالت تکمیلی گروه بید سیب

 ± 2پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی تهیه شد و در دمای گیاه

درصد و  81 ± 1ی سلیسیوس، رطوبت نسبی درجه 21

ساعت روشنایی  12ساعت تاریکی و  12ی نوری دوره

برای پرورش  .(Symington, 2003)نگهداری شد 

زمینی از ظرف پالستیکی جمعیت مورد نیاز بید سیب

متر استفاده شد. کف سانتی 29×17×1شفاف به ابعاد نیمه

ی اسب برای ظهور مرحلهها جهت ایجاد بستر مناین ظرف

ی نازکی از خاک سترون پوشانده شد. گی با الیهشفیر

زمینی با ی سیبداخل هر ظرف پرورش تعداد هشت غدّه

جفت )نر و  11ی متوسط قرار داده شد و در هر ظرف اندازه

-به زمینی رهاسازی شدند.ماده( حشرات کامل بید سیب

 12و عسل  ی حشرات کامل از محلول آبمنظور تغذیه

درصد استفاده شد. برای تأمین تهویه، در قسمت درب 

متر سانتی 11×12ای به اندازه های پرورش دریچهظرف

منظور مش پوشانده شد. به 12ی توری ایجاد و با پارچه

ظهور به داخل ی تازهگیری، حشرات کامل نر و مادهتخم

ر و متسانتی 12ای به قطر ظروف پالستیکی شفاف استوانه

متر انتقال داده شدند. برای تأمین تهویه در سانتی 21ارتفاع 

 11ای به قطر گیری دریچههای تخمقسمت سرپوش ظرف

مش پوشانده شد و  12ی توری متر ایجاد و با پارچهسانتی

سپس، روی توری یک کاغذ صافی به همراه یک برش از 

د. ریزی قرار داده شزمینی برای تحریک تخمی سیبغدّه

                                                           
2. Halim 
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ریزی کردند و از حشرات کامل روی کاغذ صافی تخم

ها های حاصل برای تداوم نسل و نیز انجام آزمایشتخم

 .(Naghizadeh et al., 2016)استفاده شد 

 های گیاهیبررسی اثرهای کشندگی اسانس

های اصلی های مقدماتی، غلظتپس از انجام آزمایش

 21و  91/11 ،22/11، 22/6، 8ی خراسانی )اسانس درمنه

و  21/27، 91/11، 18/19، 12میکرولیتر بر لیتر(، فلفل سیاه )

، 16/21، 21/17ی سیاه )میکرولیتر بر لیتر( و زیره 96

میکرولیتر بر لیتر( به کمک سرنگ  91و  12/92، 92/28

ی یک به قطر دو شماره 2روی کاغذ صافی واتمن 1همیلتن

-فی که به اندازهمتر ریخته شدند. سپس، کاغذهای صاسانتی

لیتری( میلی 12های آزمایشی )ی سطح داخلی درب شیشه

ی حشره 92بریده شده بودند، در این قسمت نصب و تعداد 

صورت تصادفی به هر ظرف منتقل شدند. کامل نر و ماده به

ها، محل قرارگیری درب با استفاده بعد از بستن درب شیشه

مانع از نفوذ اسانس به از نوار پارافیلم پوشانده شدند، تا 

گیری ساعت اندازه 29فضای بیرون شود. تلفات در مدت 

الزم به ذکر است که  .(Izakmehri et al., 2013)شد 

ی کامل )نر و جفت حشره 11ها، قبل از بستن درب شیشه

زمینی به هر ظرف منتقل شدند. برای تیمار ماده( بید سیب

ش در سه تکرار شاهد از آب مقطر استفاده شد و آزمای

 انجام شد.

 های زیستی و جدول زندگی    بررسی پراسنجه

ی های زیرکشندهبرای بررسی اثرهای غلظت

-میلی 122های گیاهی مورد نظر از ظروفی به حجم اسانس

ی عدد حشره 12تکرار استفاده شد. در هر تکرار  82لیتر در 

آزمایش روزه قرار داده شدند و مشابه ی یککامل نر و ماده

درصد  22ی کشنده قبل، حشرات در معرض غلظت

-ی کامل مادهحشره 92ها قرار گرفتند. سپس، تعداد اسانس

صورت تصادفی انتخاب شدند و هر کدام مانده بهی زنده

جداگانه به همراه یک نر به داخل یک ظرف تخمریزی 

گیری کرده و تخمریزی نمایند. رهاسازی شدند تا جفت

ی ماده، های گذاشته شده توسط هر حشرهتخمسپس، تعداد 

                                                           
1. Hemilton 
2. Watman 

درصد برای  12تا زمان مرگ شمرده شد. از آب و عسل 

-غده 122ی حشرات کامل استفاده شد. سپس، تعداد تغذیه

-اندازه انتخاب و به( تقریباً هم9زمینی )رقم آگریای سیب

 12ای به قطر تک داخل ظروف پرورش دایرهصورت تک

متر که کف آن به ارتفاع نیمسانتی 11ع متر و ارتفاسانتی

متر خاک ریخته شدند و باالی آن سوراخ شدند و با سانتی

 122مش مسدود شدند، قرار داده شدند. تعداد  12توری 

صورت انفرادی های گذاشته شده انتخاب و بهعدد از تخم

-داخل ظرف پرورش قرار داده شدند. بازدید از ظروف به

های جنینی تخم، الروی و و طول دوره صورت روزانه انجام

-شفیرگی ثبت شدند. حشرات کامل پس از ظهور به ظرف

گیری کنند و های تخمریزی منتقل شدند تا با یکدیگر جفت

 ها بررسی شد. ریزی آنسپس میزان تخم

 زمینیتعیین ذخایر انرژی بید سیب

ها روی ذخایر انرژی از منظور بررسی تأثیر اسانسبه 

زمینی استفاده شد. این آزمایش ی شفیرگی بید سیبمرحله

های گیاهی در پنج تکرار انجام شد. برای هر یک از اسانس

ها روی یخ قرار داده شدند و سپس بدین منظور ابتدا شفیره

ها به میکرولیتر آب مقطر همگن شدند. سپس، نمونه 912با 

ی هدرج 9دور بر دقیقه و در دمای  12222دقیقه در  1مدت 

سلسیوس سانتریفیوژ شدند و محلول رونشین برای آزمایش

های بعدی مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی غلظت 

 ,.Lowry et alپروتئین کل به روش لوری و همکاران )

( و با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر انجام شد. از 1951

ابی سرم آلبومین گاوی به عنوان استاندارد استفاده شد. ارزی

میکروگرم  122) ی آنترونوسیلهمحتوای گلیکوژن به

( درصد 19سولفوریک  اسیدلیتر میلی 12آنترون در 

(Bemani et al., 2012 ) و از طریق مقایسه با منحنی

ها مطابق با گیری شد. محتوای لیپید در نمونهاستاندارد اندازه

گیری شد و اندازه (Van Handel, 1985)روش وان هندل 

ی منحنی استاندارد اسیدهای چرب کلسترول وسیلهبه

 .سنجیده شد

 های دادهتجزیه

                                                           
3. Agria 
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 -کالموگراف ها به روش آزمون نرمال بودن داده

سنجی های حاصل از زیستی آماری دادهتجزیهو  1اسمیرنو

ی پروپیت با ی کامل با استفاده از تجزیهی حشرهمرحله

تایج حاصل از ن( انجام شد. 29)نسخه   SPSSافزارنرم

زیرکشندگی شامل بررسی جدول زندگی،  اثرهای

زمینی با استفاده از های زیستی و ذخایر انرژی بید سیبدوره

 (One way ANOVA)طرفه ی واریانس یکروش تجزیه

( تجزیه شدند و در 1/1)نسخه   SASافزار آماریدر نرم

ز ها با استفاده اها، میانگیندار شدن اختالفصورت معنی

( در سطح احتمال LSDدار )آزمون حداقل اختالف معنی

 .(SAS, 2003صد مورد مقایسه قرار گرفت )پنج در

زمینی دست آمده از مراحل زیستی بید سیبهای بهداده

ی ی خراسانی، زیرههای گیاهان درمنهتحت تأثیر اسانس

ی جدول زندگی دوجنسی منظور محاسبهسیاه و فلفل سیاه به

افزار و با نرم (Chi and Su, 2006)چی و سو  طبق روش

TWOSEX-MSChart ی آماری شدتجزیه (Chi, 

  Excel 2013افزار. برای رسم نمودارها نیز از نرم(2013

های رشد جمعیت فاقد از آنجاکه پراسنجه استفاده شد.

ی آماری آنها وجود ندارد، لذا تکرار هستند و امکان مقایسه

های فوق از روش بوت پراسنجه جهت تکراردار کردن

 .(Meyer et al., 1986; Chi, 2013)استرپ استفاده شد 

 

 نتایج و بحث
ی خراسانی، های درمنهاجزای شیمیایی اسانس

 ی سیاه و فلفل سیاهزیره

نشان داد که  های شیمیایی اسانسنتایج حاصل از تجزیه

 16/11) 9، سینئول1-6درصد(،  12/29) 2ترکیبات کامفور

 91/1) 1کارن-9درصد(،  82/12) 9بیسابولول-درصد(، آلفا

درصد( اجزای اصلی اسانس  17/6) 8درصد( و بورنئول

فنیل -9-متیل-2(. 1ی خراسانی هستند )جدول درمنه

                                                           
1. Kalmograph-Smirnov 
2. Camphor 
3. 1,8-Cineole 
4. α-Bisabolol 
5. 3-Caren 
6. Borneol 

-درصد(، پنتا 92/1) 6پینن-درصد(، بتا 18/91) 7پروپان

درصد( و  92/1) 12درصد(، فنیل پروپانول 29/1) 1سایمن

ی سیاه درصد( در اسانس زیره 69/9) 11کومینیک اسید

(. در اسانس فلفل سیاه 2بیشترین مقدار را داشتند )جدول 

درصد(، کاریوفیلن  21/99پروپانال )– 9-متیل -2ترکیبات 

درصد(،  16/6) 19سایمن–درصد(، او  11/11) 12اکساید

درصد( به  71/2پینن )–درصد( و بتا  21/1کومینیک اسید )

 (.9اسایی شدند )جدول عنوان اجزای اصلی شن

( Borzoui et al., 2016برزویی و همکاران )

ی خراسانی را بررسی و ترکیبات شیمیایی اسانس درمنه

 28/19سینئول )-1،6درصد(،  92/29دریافتند که کامفور )

 18/6کارن )-9-درصد(، دلتا 89/11) 19درصد(، لومنول

د درصد( بیشترین ترکیبات موجو 29/6درصد( و بورنئول )

در این اسانس بودند. در تحقیق حاضر، از بین ترکیبات 

ی خراسانی شناسایی نشد، مذکور لومنول در اسانس درمنه

ی های متفاوت از ترکیبات عمدهاما سایر ترکیبات با نسبت

ی این اسانس بودند. بررسی اجزای شیمیایی اسانس زیره

 درصد(، 16/97) 11نشان داده است که کاروون سیاه

-درصد( و بتا 21/1) 17پینن-درصد(، آلفا 11/28) 18نلیمون

درصد( بیشترین ترکیبات موجود در این  87/9) 16میرسن

(. از بین ترکیبات Fang et al,. 2010اسانس بودند )

ی سیاه پینن و لیمونن در اسانس زیره -پینن، بتا-مذکور آلفا

در تحقیق حاضر شناسایی شدند. در مقابل، در تحقیق 

فنیل پروپان و فنیل پروپانول در اسانس -9-متیل-2حاضر

عنوان ترکیبات اصلی شناسایی شدند که دری سیاه بهزیره

                                                           
7. 2-Methyl-3-phenylpropanal 
8. B-Pinen 
9. p-Cymen 
10. phenylpropanol 
11. Quiminic acid 
12. Caryophyllene oxide 
13. o-Cymene 
14. Lomenole 
15. Caroon 
16. Limonan  
17. α.pinen 
18. β-mirsen 
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-با استفاده از گاز کروماتوگرافی طیف  Artemisia khorassanicaی خراسانیدرمنه اسانسی شیمیایی نتایج تجزیه -1جدول 

 سنج جرمی
Table 1. Results of the chemical analysis of the Artemisia khorassanica essential oil by Gas 

Chromatography - Mass Spectrometry 

*Ingredients less than 1% are not listed.  

 

 

 با استفاده از گاز کروماتوگرافی طیف سنج جرمیCarum carvi ی سیاه ی شیمیایی اسانس زیرهنتایج تجزیه -2جدول 
Table 2. Results of the chemical analysis of the Carum carvi essential oil by Gas Chromatography - 

Mass Spectrometry 

Percentage Retention Time 

(minute) 

Components 

9.42* 6.203 β-Pinene 

9.23 7.090 p-Cymene 

1.04 10.357 2-Octen-4-ol 

45.96 12.921 2-Methyl-3-phenylpropanal 

1.44 13.819 3-Phenylacrylaldehyde 

5.22 14.706 Phenylpropanol 

1.71 15.856 2-Thiophenecarboxaldehyde 
1.73 17.933 Carveol 

1.13 18.408 2-Fluorobenzoic acid, 2-tetrahydrofurylmethyl ester 

4.83 20.348 Cuminic Acid 

81.71  Total 

*Ingredients less than 1% are not listed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentage Retention Time 

(minute) 

Components 

4.95* 5.339 α-Pinene 

5.15 5.625 Camphene 

1.29 6.140 β –Pinene 

9.31 6.798 3-Carene 

1.06 7.141 Limonene 

11.58 7.227 1,8-Cineole  

24.10 9.882 Camphor 

8.57 10.397 Borneol 

1.44 11.044 Fenchyl alcohol 

1.43 19.318 Caryophyllene 

1.35 20.382 β-Selinene  

1.30 21.773 α-Cadinene 

1.18 22.436 Δ-Cadinene  

2.51 25.520 2-isopropyl-5-methyl-9-methylene-bicyclo[4.4.0]dec-1-ene 

10.62 26.613 α-Bisabolol 

86.45  Total 



 97                                                                                                           1911، سال 9، شماره 12تحقیقات آفات گیاهی، جلد 

 

 

 سنج جرمیبا استفاده از گاز کروماتوگرافی طیف Piper nigramانس فلفل سیاه ی شیمیایی اسنتایج تجزیه -9جدول 
Table 3. Results of the chemical analysis of the Piper nigrum essential oil through Gas 

Chromatography - Mass Spectrometry 
Percentage Retention Time 

(minute) 

Components 

1.53* 5.356 α-Pinene 

2.75 6.163 β-Pinene 

1.14 6.781 3-Carene 

8.18 7.062 o-Cymene 

44.21 12.789 2-Methyl-3-phenylpropanal 

2.71 15.799 3,4-Dimethylthiophene 

5.25 20.073 Cuminic Acid 

15.95 24.113 Caryophyllene oxide 

81.72  Total 
*Ingredients less than 1% are not listed.  

 

-درصد(، بتا 28/91تحقیق مذکور یافت نشدند. لیمونن )

درصد( اجزای اصلی  11/12درصد( و لینالول ) 11/12پینن )

 ,.Fan et al)ی فلفل سیاه معرفی شدند اسانس میوه

پینن -درصد( و بتا 77/2. در بررسی حاضر، لیمونن )(2011

ل های بسیار کمتری در اسانس فلفدرصد( با نسبت 71/2)

دیده نشد. در مقابل   1سیاه مشاهده شدند، اما ترکیب لینالول

کومینیک اسید  و   2پروپانال، کاریوفیلن اکساید-9-متیل-2

 عنوان ترکیبات اصلی اسانس فلفل سیاه در تحقیق حاضر،به

های مشاهده شده در ترکیبات تفاوت .مشاهده نشدند

یاه و فلفل ی سی خراسانی، زیرههای درمنهشیمیایی اسانس

تواند ناشی از سیاه در پژوهش حاضر و تحقیقات مذکور می

عوامل مختلفی از قبیل شرایط متفاوت آب و هوایی محل 

ی استخراج ترکیبات، زمان آوری گیاهان، نحوهجمع

 ,.Cheng et alبرداشت و حتی عوامل ژنتیکی باشد )

2009; Ben Jemâa et al., 2012.)  

 ا هسمّیت تدخینی اسانس

های حاصل از نتایج حاصل از تجزیه پروبیت داده 

ی خراسانی، فلفل های درمنهبررسی سمیت تدخینی اسانس

زمینی در سیاه روی حشرات کامل بید سیب یسیاه و زیره

در   50LCنشان داده شده است. بیشترین مقدار  9جدول 

میکرولیتر بر لیتر( و کمترین  19/27ی سیاه )اسانس زیره

                                                           
1. Linalool 
2. Caryophyllen oxide 

میکرولیتر بر  12/11ی خراسانی )ر آن در اسانس درمنهمقدا

توجه به عدم همپوشانی حدود اطمینان  لیتر( مشاهده شد. با

ی خراسانی سمّیت تدخینی درصد مربوطه، اسانس درمنه 11

ی زمینی نسبت به زیرهبیشتری روی حشرات کامل بید سیب

ت (. پیش از این نیز سمی9سیاه و فلفل سیاه دارد )جدول 

ی سیاه روی ی خراسانی، فلفل سیاه و زیرههای درمنهاسانس

برخی از آفات انباری بررسی شده است. برای مثال، برزویی 

سمیت تدخینی  (Borzoui et al., 2016) و همکاران

ی پرهی خراسانی را روی حشرات کامل شباسانس درمنه

 (Plodia interpunctella (Hubner))هندی آرد 

 82/1درصد آن را ی پنجاهدار غلظت کشندهبررسی و مق

لیتر برآورد کردند. در تحقیقی دیگر، اوپادیای میکرولیتر بر 

سمیت  (Jaiswal, 2007 and Upadhyay)و جیسوال 

ی آرد اسانس فلفل سیاه را روی الرو و حشرات کامل شپشه

(Tribolium castaneum Herbst)  بررسی کردند و

ترتیب درصد را برای آنها بهجاهی پنمقادیر غلظت کشنده

میکرولیتر بر لیتر ثبت کردند. همچنین،  28/11و  22/19

( حساسیت Fang et al., 2010فانگ و همکاران )
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ی آرد و سرخرطومی ذرت حشرات کامل شپشه

(Sitophilus zeamais Mots) ی سیاه را به اسانس زیره

گرم یلیم 19/2و  97/9درصد ی پنجاههای کشندهبا غلظت

های گزارش کردند. با وجود تفاوت در مقدار غلظت بر لیتر

تواند ناشی از نوع حشرات ی محاسبه شده، که میکشنده

سنجی و حتی اجزای های مختلف زیستآزمایشی، روش

ها باشد، تحقیقات مذکور نتایج شیمیایی متفاوت اسانس

کشی قابل توجه تحقیق حاضر مبنی بر پتانسیل حشره

ی سیاه و فلفل سیاه را ی خراسانی، زیرههای درمنهساسان

 کنند.تأیید می

 

 یزیره و (Piper nigrumسیاه ) فلفل (،Artemisia khorassanicaخراسانی ) یهای درمنهسمیت تدخینی اسانس -9جدول 

 Phthorimaea operculella( روی حشرات کامل Carum carviسیاه )

Table 4. Fumigant toxicity of Artemisia khorassanica, Piper nigrum, and Carum carvi essential oils 

on the adults of Phthorimaea operculella 

Essential oil Slope ± SE Intercept 

χ2 

(df = 

3) 

Lethal Concentrations (µl/l air) 

LC50 

(95% fiducial limits) 

LC20 

(95% fiducial 

limits 

Artemisia khorassanica 5.09 ± 0.58 0.41 3.32ns 
11.52 

(10.55 – 12.62) 

7.88 

(6.84 – 8.74) 

Piper nigrum 5.07 ± 0.57 - 1.76 0.36 ns 
21.49 

(19.65 – 23.60) 

14.67 

(12.77 – 16.27) 

Carum carvi 7.03 ± 0.82 - 5.16 1.07 ns 
27.93 

(26.22 – 29.83) 

21.20 

(19.14 – 22.84)  
Lethal concentrations and 95% fiducial limits (FL) were estimated using logistic regression (SAS Institute 2002). The LC20 

were selected for sub-lethal bio-assays. Ns: non-significant 

 

زمینی تحت های جدول زندگی بید سیبپراسنجه

 هاتأثیر اسانس

های های بررسی پراسنجهنتایج حاصل از آزمایش    

های زمینی تحت تأثیر غلظتجدول زندگی بید سیب

نشان داده  1ها در جدول درصد اسانس 22ی زیرکشنده

مثل ی نرخ ناخالص تولیدشده است. در مورد پراسنجه

(GRR) های تولید شده ی تعداد کل مادهدهندهنکه نشا

باشد، اختالف آماری توسط یک ماده در طول عمر می

ی سیاه و فلفل های زیرهها در اسانسداری بین میانگینمعنی

سیاه مشاهده نشد، اما تفاوت بین این دو اسانس با اسانس 

 Fدار بود )درصد معنی 1ی خراسانی در سطح احتمال درمنه

= 377.93; df =  4, 2495; P < 0.0001 در مورد .)

ی دهنده( که نشان0R) ی نرخ خالص تولیدمثلیپراسنجه

های تولید شده توسط یک ماده در طول عمر تعداد کل ماده

ها باشد، بین تیمارهای اسانسمانی میبا دخالت عامل زنده

 F = 1963.18; df) دار وجود داشتبا شاهد اختالف معنی

= 4, 2495; P < 0.0001). داری همچنین اختالف معنی

ی نرخ ذاتی افزایش ها مشاهده شد. پراسنجهبین اسانس

ترین پراسنجه در تعیین نوع و میزان رشد مهم (r)جمعیت 

ی رشد مثبت، منفی یا ثابت دهندهها است که نشانجمعیت

باشد. در بررسی این پراسنجه بین تیمارهای جمعیت می

دار ها با شاهد اختالف معنیی اسانسههای زیرکشندغلظت

 > F = 7125.65; df = 4, 2495; P)وجود داشت 

دار بین تیمارها هم همچنین، اختالف معنی .(0.0001

 (λ)ی نرخ متناهی افزایش جمعیت مشاهده شد. در پراسنجه

ی میزان افزایش جمعیّت در هر روز نسبت به دهندهکه نشان

داری بین تیمارها با شاهد معنیباشد، تفاوت روز قبل می

 > F = 7100.95; df = 4, 2495; P)مشاهده شد 

دار وجود داشت. و بین تیمارها هم اختالف معنی (0.0001

که ( T)ی میانگین مدّت زمان یک نسل در مورد پراسنجه

زمان الزم برای تکمیل رشد جمعیّت در یک نسل را نشان 

ها و شاهد مام اسانسهای تدهد، اختالف بین میانگینمی

داری بین تیمارهای دار بود. همچنین، تفاوت معنیمعنی

 ;F = 18724.1; df = 4, 2495)ها هم مشاهده شد اسانس
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P < 0.0001 در تحقیق حاضر در مورد 1( )جدول .)

های ناخالص و خالص تولیدمثلی دست آمده نرخمقادیر به

و تیمارها داری بین شاهد زمینی اختالف معنیبید سیب

مشاهده شد، ولی در تحقیق انجام شده توسط خرّمی و 

( در نرخ ناخالص Khorrami et al., 2014) همکاران

های اسطوخودوس و تولیدمثلی بین تیمارهای اسانس

داری وجود نداشت و در مقادیر مرزنجوش اختالف معنی

-نرخ خالص تولیدمثلی اختالف شاهد با تیمارهای اسانس

دار و اختالف بین دو وس و مرزنجوش معنیهای اسطوخود

-دار نبود. همچنین، در تحقیق مذکور پراسنجهاسانس معنی

های نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی افزایش 

های شاهد و تیمارهای زمینی در گروهجمعیت در بید سیب

های مرزنجوش و ی اسانسهای زیرکشندهتحت تأثیر غلظت

 121/2و  129/2، 127/2صورت بهترتیب اسطوخودوس به

بر روز بود. نتایج  127/2و  112/2، 119/2ماده/ماده/روز و 

-تحقیق ایشان نشان داد که اسانس مرزنجوش تأثیر معنی

های شاهد و تیمار های مذکور بین گروهداری در پراسنجه

نداشت، اما اسانس اسطوخودوس روی هر دو پراسنجه اثر 

مقادیر از شاهد و مرزنجوش بود.  کمترداری داشته و معنی

ها در بررسی حاضر بیشتر از دست آمده برای این پراسنجهبه

مقادیر گزارش شده در گزارش خرمی و همکاران 

(Khorrami et al., 2014بود. در مطالعه ) ی انجام شده

 (Khorrami et al., 2014توسّط خرّمی و همکاران )

زمینی در شاهد و زمان یک نسل بید سیبمیانگین مدّت

ترتیب های اسطوخودوس و مرزنجوش بهتیمارهای اسانس

-دست آمد که از مقادیر بهروز به 77/22و  68/16، 76/27

های باشد. تفاوتدست آمده در بررسی حاضر کمتر می

ها و یا تواند ناشی از تفاوت در نوع اسانسمشاهده شده می

طور بهیق باشد. تفاوت در شرایط انجام آزمایش در دو تحق

کلی در بررسی حاضر مشخّص شد که غلظت زیرکشندگی 

ی سیاه در ی خراسانی، فلفل سیاه و زیرههای درمنهاسانس

دار نرخ ذاتی افزایش مقایسه با شاهد موجب کاهش معنی

زمینی شد. نتایج نشان داد که به علّت پایین جمعیّت بید سیب

مورد آزمایش  بودن نرخ خالص تولیدمثل در تیمارهای

باشد. این تیمارها کمتر از شاهد می r نسبت به شاهد، مقدار

به علّت پایین بودن نرخ ذاتی افزایش جمعیّت در غلظت 

ی هر سه اسانس، نرخ متناهی افزایش جمعیّت که زیرکشنده

ی سرعت رشد جمعیّت نیز است، در تیمارهای دهندهنشان

 شاهد شد. داری کمتر ازمورد بررسی به طور معنی

 

 Artemisiaهای اسانس 20LCبا  شده تیمار Phthorimaea operculella تیجمعیرشد های میانگین پراسنجه -1جدول 

khorassanica ،Piper nigrum  وCarum carvi 
 Table 5. The mean population growth parameters of Phthorimaea operculella treated with LC20 of 

Artemisia khorassanica, Piper nigrum, and Carum carvi essential oils 

Treatments 
GRR 

(offspring) 

R0 

 (offspring) 

r 

(d-1) 

λ 
(d-1) 

T 

(d) 

Control 63.87 ± 8.32a 62.41 ± 7.93a 0.15 ± 0.005a 1.17 ± 0.006a 26.23 ± 0.28a 

A. khorassanica 49.50 ± 6.96c 41.53 ± 5.50d 0.12 ± 0.004d 1.13 ±0.005d 30.38 ± 0.31b 

C. carvi 57.54 ± 8.03b 52.16 ± 6.91c 0.14 ± 0.005b 1.15 ± 0.006b 27.99 ± 0.35d 

P. nigrum 58.42 ± 7.83b 54.52 ± 7.09b 0.13 ± 0.004c 1.14 ± 0.005c 28.91 ± 0.30c 
Mean values in a column followed by different letters are significantly different (LSD test, P < 0.05) 

 

زمینی تحت تأثیر های زیستی بید سیبپراسنجه

 ها   اسانس

های های الروی بین تیمارهای غلظتدر دوره

-ها و شاهد اختالف مشاهده شده معنیی اسانسزیرکشنده

 (.F = 114.57; df = 4, 295; P < 0.0001)دار بود 

ی ی الروی تحت تأثیر اسانس گیاه درمنهترین دورهطوالنی

ترین مقدار آن در گروه شاهد مشاهده وتاهخراسانی و ک

و  تیمارها میانگین ی شفیرگی بیندورهاز نظر طول شد. 

 ;F = 3.92) ی مشاهده نشددارمعنیاختالف آماری شاهد 

df = 4, 2495; P = 0.0041)داری بین . تفاوت معنی
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و شاهد از نظر طول ها ی اسانستیمارهای غلظت زیرکشنده

 ;F = 88.23; df = 4, 295)غ دیده شد ی رشدی نابالدوره

P < 0.0001)ی رشدی افراد ماده . بیشترین طول دوره

مربوط به گروه شاهد و کمترین مقدارآن مربوط به تیمار 

های ی خراسانی بود. بین تیمارهای اسانساسانس درمنه

 F)داری مشاهده نشد ی سیاه و فلفل سیاه اختالف معنیزیره

= 45.88; df = 4, 145; P < 0.0001).  در مورد تعداد

 > F = 47.16; df = 4, 145; P)های گذاشته شده تخم

 ,F = 24.60; df = 4)ها و درصد تفریخ تخم( 0.0001

145; P < 0.001) ی نیز بین تیمارهای غلظت زیرکشنده

داری های شاهد اختالف آماری معنیها با گروهاسانس

ای گذاشته شده و تفریخ همشاهده شد و کمترین مقدار تخم

ی خراسانی بود )جدول شده مربوط به تیمار اسانس درمنه

8.) 
 

 Piper nigrumفلفل سیاه  ،Artemisia khorassanicaی خراسانی های درمنهاسانس( 20LC) اثرهای زیرکشندگی -8جدول 

 Phthorimaea operculella روی پراسنجه های زیستی Carum carviی سیاه و زیره
Table 6. Sublethal effects (LC20) of Artemisia khorassanica, Piper nigrum, and Carum carvi essential 

oils on the biological parameters of Phthorimaea operculella 

Treatments 
Larval period 

(d) 

Pupal period 

(d) 

Developmental time 

(egg to adult) 

(d) 

Female 

longevity  

(d) 

Fecundity 

 (eggs) 

Fertility 

(hatch rate) 

(%) 

Control 11.95 ± 0.13a 6.38 ± 0.09a 22.60 ± 0.18a 11.03 ± 0.28a 124.10 ± 3.67a 90.75 ± 0.96a 

A. khorassanica 15.06 ± 0.15c 6.73 ± 0.10ab 26.36 ± 0.18c 7.33 ±0.10c 82.36 ± 3.83c 73.64 ± 2.22c 

C. carvi 13.36 ± 0.17b 6.35 ± 0.13a 24.05 ± 0.27b 9.53 ± 0.28b 105.03 ± 3.70b 84.80 ± 1.47b 

P. nigrum 13.81 ± 0.01b 6.55 ± 0.09ab 24.98 ± 0.18b 9.00 ± 0.29b 109.90 ± 4.29b 84.51 ± 1.52b 

Mean values in a column followed by different lowercase letters are significantly different (LSD test, P<0.05) 
 

-های زیستی بید سیبهای گیاهی بر پراسنجهاثر اسانس

زمینی در برخی تحقیقات گذشته نیز گزارش شدند. برای 

های سه گونه نعناع شامل مثال، اثر اسانس
Minthostachys spicata (Benth.) 

Epling،Minthostachys glabrescens (Benth.) 

Epling  وMinthostachys mollis (Benth.) Griseb 

بررسی قرار گرفت و  مورد زمینیروی تفریخ تخم بید سیب

داری باعث صورت معنینشان داده شد که هر سه اسانس به

درصد  62زمینی تا حدود های بید سیبکاهش تفریخ تخم

همچنین، در بررسی  .(Guerra et al., 2007)شوند می

 Origanum vulgar)مرزنجوش  اثرهای زیستی اسانس

L.)  زمینی، مشاهده شد که مراحل بالغ و نابالغ بید سیببر

کشی مناسبی در اسانس مرزنجوش دارای خواص حشره

مراحل مختلف رشدی آفت بوده و حتی باعث ایجاد 

 ,Abd El-Aziz)شود حشرات کامل بدشکل هم می

نتایج پژوهش مذکور حساسیت مراحل مختلف  .(2011

-ی اسانسهای زیرکشندهزمینی به غلظتستی بید سیبزی

دهد که نتایج تحقیق حاضر منطبق با های گیاهی را نشان می

 باشد. نتایج فوق می

 مانی های امید به زندگی و زندهپراسنجه

-بید سیب تخم یمرحله زندگی به کمترین مقدار امید

ی های درمنههای شاهد و تیمارهای اسانسزمینی در گروه

، 26/21 ، 98/21ترتیب ی سیاه و فلفل سیاه بهخراسانی، زیره

ی تأثیر دهندهدر روز پنجم بود که نشان 99/21و  26/21

ی خراسانی در کاهش امید به زندگی بیشتر اسانس درمنه

باشد. کمترین مقدار امید به زمینی میی تخم بید سیبمرحله

تیمارهای  های شاهد وی الروی در گروهزندگی مرحله

-ی سیاه و فلفل سیاه بهی خراسانی، زیرههای درمنهاسانس

ترتیب در روزهای هجدهم، بیست و دوم، بیست و یکم و 

زمینی در بیستم بود. کمترین مقدار امید به زندگی بید سیب

های های شاهد و تیمارهای اسانسی شفیره در گروهمرحله

ترتیب در یاه بهی سیاه و فلفل سی خراسانی، زیرهدرمنه

روزهای بیست و پنجم، بیست و نهم، بیست و نهم و بیست و 

هفتم بود. کمترین مقدار امید به زندگی حشرات کامل در 

ی خراسانی، های درمنههای شاهد و تحت تأثیر اسانسگروه



 11                                                                                                           1911، سال 9، شماره 12تحقیقات آفات گیاهی، جلد 

 

ترتیب در روزهای سی ها بهی سیاه و فلفل سیاه در مادهزیره

م و سی و هفتم و در نرها و هشتم، سی و هفتم، سی و هشت

ترتیب در روزهای چهلم، سی و هشتم، چهل و یکم و سی به

 .(1و هشتم بود )شکل 

-ی تخم بید سیبمانی مرحلهکمترین مقدار نرخ زنده

ی های درمنههای شاهد و تیمارهای اسانسزمینی در گروه

 1/2در روز چهارم،  2/2ی سیاه و فلفل سیاه خراسانی، زیره

در روز پنجم  19/2در روز پنجم و  21/2پنجم، در روز 

ی سیاه بر ی اثر قوی اسانس زیرهدهندهمشاهده شد که نشان

باشد. زمینی میمانی تخم بید سیبروی کاهش نرخ زنده

-ی الروی در گروهمانی در مرحلهکمترین مقدار نرخ زنده

-ی خراسانی، زیرههای درمنههای شاهد و تیمارهای اسانس

در روز  12/2در روز هفدهم،  18/2ه و فلفل سیاه ی سیا

در روز بیستم  21/2در روز نوزدهم و  11/2بیست و یکم، 

عبارتی، تیمار اسانس فلفل سیاه روی کاهش مشاهده شد. به

ی الروی تأثیر بیشتری دارد. کمترین مانی مرحلهنرخ زنده

های شاهد و ی شفیرگی در گروهمانی در مرحلهنرخ زنده

ی سیاه و فلفل ی خراسانی، زیرههای درمنهمارهای اسانستی

در روز هجدهم،  2/2در روز بیست و پنجم،  21/2سیاه 

در روز بیست و ششم  19/2در روز بیست و هفتم و  21/2

 به دست آمد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artemisiaهای سانسا درصد 22ی بعد از مواجه با غلظت کشنده Phthorimaea operculellaامید به زندگی  -1شکل 

khorassanica ، Carum carvi ،Piper nigrum شاهد و 
Figure 1. Life expectancy (ex) of Phthorimaea operculella after exposure to LC20 of Artemisia 

khorassanica, Carum carvi, Piper nigrum essential oils and Control 
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ی سیاه روی و تیمار اسانس زیره عبارتی، شاهدبه

ی شفیرگی تأثیر بیشتری دارد. مانی مرحلهکاهش نرخ زنده

مانی حشرات بالغ ماده تحت تأثیر کمترین مقدار نرخ زنده

ی سیاه و فلفل ی خراسانی، زیرههای درمنهشاهد، اسانس

 21/2در روزهای بیست و یکم و سی و پنجم،  2/ 11سیاه، 

در  12/2چهارم و سی و ششم، ،  در روزهای بیست و

در روزهای  12/2روزهای بیست و دوم و سی و پنجم و 

مانی بیست و دوم و سی و پنجم بود، به عبارتی میزان زنده

ی خراسانی پایین حشرات بالغ ماده تحت تأثیر اسانس درمنه

مانی حشرات بالغ نر تحت باشد. کمترین مقدار نرخ زندهمی

ی سیاه و فلفل ی خراسانی، زیرهدرمنهتأثیر شاهد، اسانس 

در روزهای بیست  19/2در روزهای سی و پنجم،  16/2سیاه 

در  1/2در روز سی و هشتم و  21/2و پنجم و سی و ششم، 

ی عبارتی اثر اسانس زیرهروز سی و ششم مشاهده شد، به

-مانی حشرات بالغ نر بیشتر میسیاه روی کاهش نرخ زنده

 (.2باشد )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artemisiaهای سانسا درصد 22ی بعد از مواجه با غلظت کشنده Phthorimaea operculellaمانی زندهنرخ  -2شکل 

khorassanica ،Carum carvi ،Piper nigrum و شاهد 
Figure 2. Age-specific survival rate (lx) of Phthorimaea operculella after exposure to LC20 of 

Artemisia khorassanica, Carum carvi, Piper nigrum essential oils and Control 
 

 امید به (Khorrami et al., 2014خرمی و همکاران )

در  تخم یمرحله روز اولین در زمینی رابید سیب زندگی

 مرزنجوش و اسطوخودوس هایتیمارهای اسانس و شاهد

دست آوردند که وز بهر 92/22و  61/18، 96/27ترتیب به

 در شاهد در زندگی امید به بودن ی بیشتردهندهنشان

به زندگی در تحقیق  است. امید دیگر تیمار با دو مقایسه

 و شاهد در کامل ظهور حشرات روز اولین در هاآن

 68/7، 91/1ترتیب به و مرزنجوش اسطوخودوس تیمارهای

 ه زندگیب امید ی کاهشدهندهروز بود که نشان 1/6و 

 دو هر تحت تأثیر حشرات کامل ظهور زمان در آفت

است. در تحقیق حاضر هم کاهش امید به زندگی  اسانس
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های ثیر اسانسزمینی تحت تأمراحل مختلف بید سیب

 ی سیاه مشاهده شد.ی خراسانی و زیرهدرمنه

( Naghizadeh et al., 2016زاده و همکاران )نقی 

های زمینی را تحت تأثیر اسانسیبمانی بید سروند نرخ زنده

افسنطین، بومادران و ترخون بررسی کرده و نشان دادند که 

مانی متناسب با افزایش سن ها نرخ زندهدر تمام منحنی

زمینی در مانی بید سیبکاهش یافت. روند کاهش زنده

افسنطین و ترخون بیشتر از بومادران و شاهد بود و این نشان 

ی افسنطین و ترخون ای زیرکشندههدهد که غلظتمی

اند. در زمینی شدهمانی بید سیبموجب کاهش بیشتر زنده

ها و در شاهد مانی تحت تأثیر اسانسبررسی حاضر نرخ زنده

 در هر مرحله با افزایش سن تغییرات متفاوتی را نشان داد.

 زمینیهای بید سیبذخایر انرژی شفیره

-نشان داد که اثر غلظتها ی واریانس دادهنتایج تجزیه

ی سیاه، فلفل سیاه و های زیرهی اسانسهای زیرکشنده

 ,F = 5.92; df = 4)ی خراسانی در محتوای پروتئین درمنه

20; P = 0.0026) لیپید ،(F = 3.92; df = 4, 20; P = 

 = F = 3.92; df = 4, 20; P)و گلیکوژن  (0.0165

های ایسه با گروهزمینی در مقهای بید سیبشفیره (0.0165

دار بود. در کل مقادیر پروتئین، لیپید و گلیکوژن شاهد معنی

های زمینی تحت تأثیر اسانسی شفیرگی بید سیبمرحله

اما اختالف  دار نبود،ی سیاه و فلفل سیاه با شاهد معنیزیره

دار بود )شکل ی خراسانی و شاهد معنیبین اسانس درمنه

در محتوی ذخایر انرژی بید های گیاهی اثر اسانس (.9

 عبدالعزیززمینی بجز یک مورد بررسی نشده است. سیب

(AbdEl-Aziz, 2011) مقدار پروتئین کل الروهای بید ،

زمینی تحت تأثیر اسانس گیاه مرزنجوش در مقایسه با سیب

ی شفیرگی نسبت به شاهد را شاهد را افزایشی و در مرحله

ضر همانند نتایج کاهشی گزارش کردند. در بررسی حا

زمینی در تحقیق مذکور، مقدار پروتئین کل بید سیب

ی سیاه، فلفل های زیرهی شفیرگی تحت تأثیر اسانسمرحله

ی خراسانی در مقایسه با شاهد کاهش یافته سیاه و درمنه

 است.

 

 گیرینتیجه

عنوان یکی از آفات زمینی بهبا توجه به اهمیت بید سیب

کاری دنیا و با در نظر زمینیسیب مهم بسیاری از مناطق

ها و مقاوم شدن آفات در برابر کشگرفتن آثار سوء آفت

ی گذشته محققین بسیاری به ها، در سه دههبسیاری از آن

استفاده از ترکیبات مستخرج از گیاهان در مدیریت آفات 

عالوه بر بررسی سمیت  ،روی آوردند. در این تحقیق

ی ی خراسانی، فلفل سیاه و زیرههای درمنهتدخینی اسانس

های ها هم روی پراسنجهسیاه، اثرهای زیرکشندگی آن

زمینی زیستی، جدول زندگی و ذخایر انرژی بید سیب

ی های درمنهارزیابی شد. نتایج نشان داد که اسانس

ی سیاه سمیت تدخینی مناسبی و زیره خراسانی، فلفل سیاه

دست آمده مقادیر به زمینی داشتند. همچنینروی بید سیب

ترین عنوان مهم(، بهrبرای نرخ ذاتی افزایش جمعیت )

پراسنجه در تعیین میزان رشد جمعیت، در تیمارهای تحت 

های زیرکشنده در هر سه اسانس در مقایسه با تأثیر غلظت

های مذکور به ویژه شاهد کمتر بود. از طرف دیگر اسانس

لی قابل توجه در میزان ی خراسانی اثرهای کنتراسانس درمنه

-ی گلیکوژن بید سیبمانی، امید به زندگی و ذخیرهزنده

ی خراسانی، فلفل های درمنهزمینی داشتند. بنابراین، اسانس

دلیل ایجاد تلفات مستقیم، توانند بهی سیاه میسیاه و زیره

زمینی به کاهش جمعیت و کاهش سطح انرژی بید سیب

زیست به منظور ای انسان و محیطخطر برعنوان ترکیباتی کم

زمینی در شرایط انبار مورد استفاده مدیریت آفت بید سیب

های تکمیلی در راستای شود بررسیقرار گیرند. پیشنهاد می

ها های مناسب برای افزایش دوام اسانسمعرفی فرموالسیون

-در شرایط انباری که امکان کاربرد در کنار محصول سیب

 ه باشند، انجام شود.زمینی را هم داشت

 

 سپاسگزاری

تحقیق حاضر با حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی 

 دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است
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Mean values in a figure followed by different letters are significantly different (LSD test, P<0.05). 

ی های درمنهتحت تأثیر اسانس Phthorimaea operculellaی شفیرگی مجموع پروتئین، لیپید و گلیکوژن مرحله  -9شکل 

 و شاهد  Piper nigrum، فلفل سیاه Carum carviی سیاه، زیرهArtemisia khorassanicaخراسانی 
Figure 3. Total protein, lipid and glygogen of stage of pupa of Phthorimaea operculella under the 

effect of Artemisia khorassanica, Carum carvi, and Piper nigrum essential oils and control 
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Abstract  
      In the present study, lethal and sublethal effects of essential oils of Artemisia khorassanica Podi, 

Carum carvi L. and Piper nigrum L. was assessed on number of parameters of Phthorimaea 

operculella (Zeller). The lethal concentrations (LC50) of essential oils were determined on the adults. 

Sublethal concentration (LC20) of essentials decreased the amount of life expectancy (ex), and showed 

different changes on the survival rate (lx) and reproductive value (vx) in comparison with the control. 

A. khorassanica essential oil in comparison with two the other essential oils decreased the population 

growth parameters such as gross reproduction rate (GRR), net reproduction rate (R0), intrinsic rate of 

increase (r), and finite rate of increase (λ) and increased the mean generation time (T) significantly. 

The essential oil of A. khorassanica had the most effective on biological parameters such as larval 

duration, immature stages, female longevity, the fecundity and fertility. The essential oil of A. 

khorassanica decreased the amounts of pupal protein (489.2 ± 20.86 µg/pupa), lipid (812.40 ± 48.70 

μg/pupa) and glycogen (96.4 ± 5.51 µg/pupa) of pupae compared with the control (606.8 ± 28.38, 

941.80 ± 54.97 and 150.40 ± 15.09 µg/pupa, respectively). Chemical composition analysis of the 

essential oils showed that camphor and 1,8-cineol in A. khorassanica and 2-methyl-3-phenyle propane 

in C. carvi and P. nigrum had the most amount. Considering the lethal and sublethal effects of 

essential oils, performing additional research achieving their application in the management of pest is 

recommended. 
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