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  چکیده
          هندی        پرهشب. شوندعنوان جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی قلمداد میهای گیاهی بهاسانس

Plodia interpunctella Hubnerگیاه دارویی بر 18در این تحقیق اثر اسانس .  یکی از آفات مهم محصوالت انباری است 
، نرخ مصرف نسبی، (RGR)های نرخ رشد نسبی شاخص.  روزه این آفت بررسی شد15ای الرو های تغذیهشاخص

ای اسانس در مدت سه روز تعیین تغذیهغذیه برای ارزیابی اثر ضدشده و شاخص بازدارندگی تکارآیی تبدیل غذای خورده
این . ام روی یک گرم غذا بودپی پی24 و 12، 3های  میکرولیتر از محلول20ها هر تیمار شامل در این آزمایش. شدند

های ها بر شاخصنسنتایج نشان داد اسا. تحقیق در قالب طرح کامال تصادفی و آزمایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد
ها نرخ مصرف نسبی در همه اسانس. داری نداشتندشده نسبت به شاهد اثر معنیرشد نسبی و کارایی تبدیل غذای خورده

در مورد هر چهار شاخص . داری کاهش یافتطور معنیبه) .Ziziphora clinopodioides Lam(باریک جز آویشن برگبه
دلیل دهد که کاهش نرخ مصرف نسبی در تیمارها بهنتایج نشان می. داری مشاهده نشدبا افزایش غلظت اسانس اثر معنی

ها مثبت بود و آویشن بازدارندگی تغذیه در همه اسانس. باشدها میوجود بازدارندگی تغذیه ایجاد شده توسط اسانس
 Mentha(غذیه در گیاهان نعنا فلفلی بیشترین میزان بازدارندگی ت. باریک کمترین میزان بازدارندگی تغذیه را داشتبرگ

piperata L.( دارچین ،)Cinnamomum zelanicum Bl.( گل آروونه ،)Salvia multicaulis Vahl.( بادرنجبویه ،)Melissa 

officinalis L.(سفید ، بومادران گل)Achillea millefolium L. ( و زیره)Carum carvi L. (ها در این اسانس. مشاهده شد
گرم بر کیلوگرم غذا اثر بازدارندگی تغذیه را نشان دادند که بیانگر  میلی5/0 و 24/0، 06/0 بسیار پایین یعنی هایغلظت

 .باشدهندی میپرهکارآیی بسیار باالی این ترکیبات در کنترل شب
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  مقدمه
خسارت باالیی که پس از برداشت تا زمان مصرف در انبار کشاورزی هستند آفات انباری از معضالت مهم محصوالت 

در بسیاری از این آفات علت عمده خوار بودن جازی و چندر باال، همهیقدرت تکث. آورندبه این محصوالت وارد می
        .ده است درصد گزارش ش80گاهی تا  سنتی میزان خسارت یکه در انبارها تا جاییباشد میهاخسارت باالی آن

ته و  پس،در انبارهای خرما در تمام دنیا و از جمله ایران آفتی است که) Plodia interpunctella Hubner(هندی پرهشب
 کندخسارت وارد می و کندوی عسل های جانوری، کلکسیون، غالت خشکباربههمچنین  این آفت .اردبادام شیوع د

)Sepasgozarian, 1978.(  تغذیه یک شبکه ابریشمی شامل پوسته الروی و فضوالت الرویدر داخل الرو این حشره   
های تواند سبب خسارت مستقیم و هزینه میهای ایجاد شدهآلودگی. دهدشده بوی نامطبوعی می و به محصول آلودهکندمی

  .)Phillips et al., 2000(کننده باشد های کنترل آفت، کاهش کیفیت و شکایت مصرفمستقیم مثل هزینهاقتصادی غیر
 لی ورود،کار می بهی برای کنترل آفات انباریفاوتهای متبه رشد جهان روش مین غذای جمعیت رواتبرای امروزه 
- مثال متیل  عنوانه ب.زیست داردناپذیری بر انسان و محیطشود که اثرات جبرانی گازی استفاده مییوم شیمیابیشتر از سم

 کاهش درصد 20 به در حال توسعه مصرف آن در کشورهای 2005های الیه ازن بوده که در سال بروماید یکی از آالینده
مت آفات انباری به سم فسفین نیز باعث همچنین مقاو.  شدع خواهد ممنو مونترال طبق پروتکل2015یافته و تا سال 

در حال . نماید جایگزین را ضروری میتدخینیاین امر نیاز به استفاده از ترکیبات .  این سم شده استآییکاهش کار
  . (Lee et al., 2001) برای استفاده در دسترس است ترکیبات تدخینیحاضر تعداد کمی 

های اسانس. باشندوسیله گیاهان میشده بههای جدید، ترکیبات تولیدکشی تولید آفتیکی از منابع بالقوه برا
شوند، بنابراین برای انسان و سایر پستانداران سمیت کمتری شده از گیاهان معموال در طبیعت زودتر تجزیه میاستخراج

). Isman, 2000; Isman, 2006; Park et al., 2003(گذارند زیست بر جای میدارند و اثرهای مخرب کمتری در محیط
این . باشندها دارای اثرهای فیزیولوژیکی و رفتاری روی حشرات آفت میهای ثانویه آنتعداد زیادی از گیاهان و متابولیت

                    باشندای برای حشرات آفت میتغذیهکنندگی و ضداثرها شامل سمیت دورکنندگی، جلب
)Moharramipour & Sahaf, 2006; Negahban et al., 2006; Sahaf et al., 2007; Shakarami et al., 2004.(  

 میالدی بر 1980 و 1970های های تغذیه به دههعنوان بازدارندههای گیاهی بهها و عصارهنظریه استفاده از اسانس
مقدار وسیعی برای با عنوان آزادیراختین به) Azadirachta indica A. Juss(در این دوران، عصاره بذر درخت نیم . گرددمی

ای و بازدارندگی رشد روغن چوب کاج روی تغذیهاثر ضد). Immarajju, 1998(رفت کار میکنترل آفات مختلف به
مدت سه روز نشان داد که این روغن و ترکیبات آن دارای اثر  به4 روی الرو سن Peridroma saucia Hubnerپره شب
ای عصاره اثر بازدارندگی تغذیه). Xie & Isman, 1992(ای و بازدارندگی رشد روی الروهای این حشره است تغذیهضد

تر  قطبیهای فنولیکفراکشن. دانندهای فنولیک آن میبط با فراکشن مرت راSchizaphis graminum (Rondani) گندم روی
  ).(Dreye & Jones, 1981ندای بیشتری روی این شته نشان داداثر بازدارندگی تغذیه

صورت آمیز بوده است و در بسیاری مقاالت بههای تغذیه بسیار موفقیتعنوان بازدارندهاستفاده از ترکیبات گیاهی به
ای تغذیهبنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر ضد. عصاره، اسانس یا ترکیبات اسانس مورد بررسی قرار گرفته است

تر از هندی و در دوز بسیار پایینپرهمختلف گیاهان دارویی روی الرو شب های گیاهی از خانواده گونه18های اسانس
LC50باشند و انتخاب دوزهای بسیار پایین برای این بود که راحتی در دسترس میاین گیاهان به.  مورد مطالعه قرار گرفت

  .ها روی این آفت سنجیده شودتاثیر دوز بسیار پایین اسانس
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  هاواد و روشم
  آوری گیاهانجمع
که در باشد می Lauraceae و Asteraceae ،Lamiaceae ،Apiaceaeهای  گیاهان جمع آوری شده متعلق به تیره 

  .گیاهان مورد مطالعه در شرایط سایه خشک گردیدند.  آمده است1جدول 
  

   مشخصات گیاهان جمع آوری شده برای اسانس گیری-1جدول
Table 1- Characteristics of collected plants for essential oil extraction 

 

Common  name 
(in Persian)  Family  Used part of plant  Scientific name  

 .Lamiaceae Leaf Lavandula angustifolia Mill  1اسطوخودوس
 .Astraceae Leaf Artemisia absinthium L  1افسنطین
 .Lamiaceae Leaf Thymus vulgaris L  1باغیآویشن 

 .Lamiaceae Leaf Ziziphora clinopodioides Lam  2آویشن برگ باریک

1بادرنجبویه  Lamiaceae Leaf Melissa officinalis L. 
3بومادران گل زرد  Astraceae Leaf Achillea wilhelmsii C.Koch   

1بومادران گل سفید  Astraceae Leaf Achillea millefolium L. 
1ترخون  Astraceae Leaf Artemisia dracunculus L. 
1جعفری  Apiaceae Seed Petroselinum sativum Hoffmann 
4دارچین  Lauraceae Bark Cinnamomum zelanicum Bl. 
1رازیانه  Apiaceae Seed Foeniculum vulgare Mill. 
1رزماری  Lamiaceae Leaf Rosmarinus officinalis L. 

1زوفا  Lamiaceae Leaf Hyossopus officinalis L. 
5زیره سیاه  Apiaceae Seed Carum carvi L. 

1شوید  Apiaceae Seed Anethum graveolens L. 
3گل آروونه  Lamiaceae Leaf Salvia multicaulis Vahl. 
3مریم گلی  Lamiaceae Leaf Salvia officinalis L. 
1نعنا فلفلی  Lamiaceae Leaf Mentha piperata L. 

  
  
  
  
 
 

                                                
 49 ، 42ْ و طول جغرافیایی 34َ ،5ْ محل جمع آوری ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی در عرض جغرافیایی َ-1

  º 49،41طول جغرافیایی َو  34 ،4ْعرض جغرافیایی َ محل جمع آوری کوه های اطراف اراک در -2
  49، 24ْ تا 49َ، 22ْ و طول جغرافیایی 34َ، 10ْ َتا 34 ، 8َْ افیاییعرض جغر ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندس یونسی -3
  خریداری از مراکز فروش گیاهان دارویی -4

  º 57 ،1طول جغرافیایی َو  30 ،3ْ محل جمع آوری کرمان با عرض جغرافیایی َ-5
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 استخراج اسانس

شده  گرم گیاه خرد100گیری، در هر بار اسانس. گیری شدند اسانسclevengerشده توسط دستگاه آوریگیاهان جمع
شده در های تهیهاسانس. گیری در مدت سه ساعت انجام گردید دستگاه ریخته شد و اسانسهمراه یک لیتر آب دربه

  . رنگ نگهداری گردیدهای تیره و درون شیشهلسیوس درجه س6 تا 4یخچال و در دمای 
  

  پرورش حشرات
 160 مخمر :امل روی جیره غذای مصنوعی شSait et al. (1997) بر اساس روش  )P. interpunctella (هندی پرهشب

 گرم در دستگاه ژرمیناتور ساخت شرکت گروک با 800لیتر، سبوس گندم  میلی200لیتر، عسل  میلی200گرم، گلیسرول 
وهای سن آخر دار الربا استفاده از مقوای چین. شد پرورش داده لسیوس درجه س28±2 و دمای 13:11تاریکی :دوره نور

توسط یک دستگاه آسپیراتور الکتریکی . کامل شدندی نگهداری تا تبدیل به حشرهاآوری گردیدند و در ظرف جداگانهجمع
دست بهجهت . ندشدداده  قرارگیری تخم،های مخصوصهای پرورش جداسازی و در قیف روزانه از ظرف،حشرات کامل

 روز برای 4احتساب  و با درون یک ظرف جداگانه نگهداری شدهشده در یک روز های تهیه تخم،سن الروهای همآوردن
عنوان  روز از تغذیه الروها از آنها به15 پس از گذشت دا شدند وجروزه  یک1ن تخم، الروهای سن طول دوره انکوباسیو

  .سن جهت انجام آزمایش استفاده گردید روزه هم15الروهای 
 

  ها روی چهار شاخص غذاییبررسی تاثیر اسانس
در این آزمایش از هر اسانس سه غلظت . نس و یک تیمار بدون اسانس بود اسا18 تیمار شامل 19آزمایش دارای  

هر . آورد شدگرم برگرم بر کیلومیلی 5/0 و 24/0، 06/0 تهیه گردید که معادل  میکرولیتر بر لیتر25 و 12، 3مختلف شامل 
 و 5قطر هایی بهکه درون پتری. دشده از اسانس مورد نظر بو میکرولیتر از غلظت تهیه20+ الرو10+ گرم غذا1تکرار شامل 

الروها در شروع .  میکرولیتر استن استفاده گردید20جای اسانس از بهدر تیمار شاهد، .  شدقرار دادهمتر  سانتی4/1ارتفاع 
 روز بعد از سهالروها قبل از تغذیه با ترازوی دیجیتال با حساسیت یک ده هزارم وزن شدند و .  روزه بودند15آزمایش 

 RGR ،RCR ،%ECI ،%FDI  گیری شد و چهار شاخصشده و افزایش وزن بدن آنها اندازهیه میزان غذای خوردهتغذ
 سطح و غلظت 19 فاکتور اسانس در دوشامل  (کامال تصادفی و آزمایش فاکتوریلطرح آزمایش در قالب . محاسبه گردید

 SAS 6.12افزار های آماری با نرمتجزیه. وکی انجام شدها با آزمون ت و مقایسه میانگینشد واریانس  تجزیه) سطح سهدر
  . رسم گردیدندExcel 2003د و نمودارها با شانجام 

 
  ایهای تغذیهشاخص

  ).Tripathi et al., 2002(شاخص های تغذیه شامل موارد زیر می باشد 
  1نرخ رشد نسبی: الف

DayB
BARGR

×
−

=
)(

 

:A  گرم به ازای هر فرد حشرهمیلی(وزن حشره زنده بعد از سه روز (  
B : گرم به ازای هر فرد حشرهمیلی(وزن اولیه حشره(  

                                                
1- Relative Growth Rate (RGR) 
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  1نرخ مصرف نسبی غذا:  ب

DayB
DRCR
×

=  

D :شده به ازای هر فرد حشرهگرم غذای خوردهمیلی(شده پس از سه روز مقدار غذای خورده(  
B : حشرهگرم به ازای هر فرد میلی(وزن اولیه حشرات(  
  
 2شدهشاخص بازدهی تبدیل غذای بلعیده:  ج

100×=
RCR
RGRECI  

  3شاخص درصد بازدارندگی تغذیه: د

C
TCFDI 100)( ×−

=  

C : گرم به ازای هر فرد حشرهمیلی( شده در شاهدوزن غذای مصرف (  
T : گرم به ازای هر فرد حشرهمیلی( شده در تیماروزن غذای مصرف(  

 
 نتایج

  )RGR(ها روی نرخ رشد نسبی الرو ثیر اسانسات
های های گیاهی روی چهار شاخص غذایی نشان داد که بین اثر اسانسهای آزمایش تاثیر اسانستجزیه واریانس داده

، همچنین )F=2.45; df= 18, 114; P<0.01 (دار وجود دارداختالف معنی%  1مختلف روی نرخ رشد نسبی الرو در سطح 
   دار وجود نداشتها اختالف معنیها میزان نرخ رشد نسبی کاهش یافت ولی بین تیمارش غلظت اسانسبا افزای

)F=0.58; df= 2, 114; P>0.05 .(درصد 5های تغذیه در سطح ها با غلظت برای تمام شاخصاما اثرات متقابل اسانس 
      اسطوخودوس و بادرنجبویه ، در تیمارها الروهارشد نسبیها نشان داد که بیشترین میزان نرخ مقایسه میانگین. دار بودمعنی

ترتیب با گلی به و کمترین میزان نرخ رشد نسبی در ترخون، زیره و مریمmg/mg/day 12/1 و 14/1 ترتیب با مقادیر به
 این شاخص در). 2جدول(داری نداشتند  مشاهده شد که با شاهد اختالف معنیmg/mg/day 76/0 و 75/0، 69/0مقادیر 

دست آمده نشان داد که با نتایج به. دار مشاهده شدبین تیمار ترخون با دو تیمار اسطوخودوس و بادرنجبویه اختالف معنی
  .داری وجود نداشتها اختالف معنیافزایش غلظت نرخ رشد نسبی نسبت به شاهد کاهش یافت اما بین غلظت

 

                                                
1- Relative Consumption Rate (RCR) 
2- Efficacy of Conversion of Ingested Food (ECI) (%) 
3- Feeding Deterrece Index (FDI) 
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  )خطای معیار±میانگین(هندی پره روزه شب15ای الروهای  تغذیههایتلف بر شاخص مخهای اثرات اسانس- 2جدول
Table 2- Effect of different essential oils on nutritional indices of 15 days old larvae of Indian meal 

moth (mean±SE) 
 

Essential oil RGR* RCR %ECI %FDI 
A. dracunculus 0.69 ±0.06 b  2.04 ±0.10 bc 34.00 ±2.71 b 21.77 ±4.03 ab 
A. millefolium 1.08 ±0.08ab 1.95 ±0.14 c 56.07 ±2.45 a 26.35 ±4.85 a 
A. absinthum 0.93 ±0.05 ab 2.21 ±0.08 bc 42.75 ±3.20 ab 15.29 ±3.14 ab 
A. graveolens 0.92 ±0.06ab 2.35 ±0.16 bc 41.10 ±4.42 ab 13.41 ±5.58 ab 
A. wilhelmsii 0.93±0.07ab 2.23 ±0.07 bc 42.20 ±3.48 ab 16.21 ±2.22 ab 
C. carvi 0.75±0.08 ab 1.97 ±0.22 bc 39.74 ±3.65 ab 25.94 ±8.19 a 
C. zelanicum 0.93±0.07 ab 1.97 ±0.22 bc 52.44 ±6.82 ab 28.67 ±8.14 a 
F. vulgare 0.99±0.16 ab 2.22 ±0.11 bc 44.41 ±7.11 ab 20.28 ±3.41 ab 
H. officinalis 0.88 ±0.04 ab 2.17 ±0.15 bc 41.00 ±1.52 ab 20.45 ±4.83 ab 
L.  angustifolia 1.14 ±0.12 a 2.18±0.09 bc 51.99 ±5.09 ab 19.32 ±3.53 ab 
M. piperata 0.87±0.09 ab 1.95 ±0.08 c 44.72 ±4.11 ab 28.67 ±2.28 a 
M. officinalis 1.12 ±0.12 a 1.93 ±0.15 c 58.44 ±3.73 a 27.41 ±5.29 a 
P. sativum 0.85 ±0.05 ab 2.07 ±0.12 bc 41.89 ±2.97 ab 21.30 ±4.73 ab 
R. officinalis 0.84 ±0.08 ab 2.17 ±0.16 bc 39.97 ±4.33 ab 21.72 ±5.55 ab 
S. multicaulis 0.97 ±0.14 ab 1.93 ±0.16 c 49.48 ±5.86 ab 27.47 ±6.15 a 
S. officinalis 0.76 ±0.05 ab 2.16 ±0.11 bc 35.90 ±2.68 b 19.12 ±4.19 ab 
T. vulgaris 0.78 ±0.03 ab 2.25 ±0.06 bc 34.85 ±0.69 b 18.95 ±2.37 ab 
Z. clinopodioides 1.03 ±0.12 ab 2.50 ±0.04 ab 40.95 ±4.25 ab 6.36 ±1.04 b 
control 1.05 ±0.06 ab 2.90 ±0.12 a 35.94 ±5.04 ab  

* Means with same letter(s) in each column are not significantly different at P>0.05 (Tukey) 

 
  )RCR(های گیاهی بر نرخ نسبی مصرف غذا الرو ثیر اسانسات

 روزه 15 الروهای  درهای مختلف گیاهی در نرخ نسبی مصرف غذاها نشان داد که اسانسنتایج تجزیه واریانس داده
ر، نرخ در همه تیمارهای تحت تاثی). F=5.04; df= 18, 114; P<0.01(وجود آوردند داری بهدر طی سه روز اختالف معنی

داری وجود نداشت و باریک اختالف معنینسبی مصرف غذا نسبت به شاهد کاهش یافت ولی بین شاهد و آویشن برگ
  ). 2جدول( دار داشتندها با شاهد اختالف معنیبقیه اسانس

غذا مصرف  یعنی الروها میزان کمتری ،هایی که تحت تاثیر اسانس بودند نرخ نسبی مصرف غذا کاهش یافتدر همه تیمار
بیشترین میزان این . باشدها میدهنده دامنه کم غلظتدار نبود که احتماال نشانکردند، اما بین سه غلظت اختالف معنی

 و 25/2، 35/2، 50/2ترتیب با مقادیر به ،زردگلباریک، شوید، آویشن باغی و بومادران های آویشن برگشاخص در تیمار
23/2 mg/mg/dayترتیب با نرخ سفید و نعنا فلفلی بهن آن در تیمارهای بادرنجبویه، گل آرونه، بومادران گل و کمترین میزا

دار  مشاهده شد که بین این تیمارها و شاهد اختالف معنیmg/mg/day 95/1 و 95/1، 93/1، 93/1نسبی مصرف غذا 
نشان داد که بین ) RCR(مصرف غذا های مختلف بر نرخ نسبی ها در غلظتمقایسه تاثیر اسانس). 2جدول(وجود داشت 

  ). F=2.58; df= 2, 114; P>0.05( دار مشاهده نشدهای استفاده شده در این آزمایش اختالف معنیغلظت
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  )ECI(شده الرو های گیاهی بر شاخص بازدهی تبدیل غذای بلعیدهثیر اسانسات
ی مختلف روی شاخص بازدهی تبدیل غذای هاهای این آزمایش نشان داد که اسانسنتایج تجزیه واریانس داده

وجود آوردند و بین تیمارها دار بههندی در طی سه روز اختالف معنیپره روزه شب15الروهای ) ECI(شده بلعیده
های مختلف اسانس در سطح احتمال با این حال غلظت). F=3.61; df= 18, 114; P<0.01( دار مشاهده شداختالف معنی

بیشترین میزان ). F=2.03; df= 2, 114; P>0.05( شده نداشتنداری بر شاخص بازدهی تبدیل غذای بلعیدهدتاثیر معنی% 5
 و 04/56 و 06/58ترتیب با  بهسفیدگل بومادرانشده در تیمارهای بادرنجبویه و شاخص بازدهی تبدیل غذای بلعیده

 نشان دادند 91/35و  00/34،82/34ترتیب با گلی بهکمترین مقدار این شاخص در تیمارهای ترخون، آویشن باغی و مریم
همچنین بین همه . داری مشاهده نشدکه با دو تیمار بادرنجبویه و بومادران در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی

گلی، آویشن باغی و ترخون باعث کاهش شاخص های مریماسانس. دار وجود نداشتتیمارها با شاهد اختالف معنی
دست آمد که نسبت به تیمارهایی  به94/35 این شاخص در تیمار شاهد). 2جدول(شده نشدند بدیل غذای بلعیدهبازدهی ت

  .کار رفته بود این شاخص کاهش یافته بودها بهکه اسانس در آن
  )FDI( الرو ایهای گیاهی روی شاخص درصد بازدارندگی تغذیهثیر اسانسات

       روزه 15های گیاهی روی شاخص بازدارندگی تغذیه در الرو یش اسانسهای آزمانتایج تجزیه واریانس داده
با % 1ای متفاوت هستند که در سطح احتمال های مختلف دارای تاثیر بازدارندگی تغذیههندی نشان داد که اسانسپرهشب

های نعنا، ای در تیمارگی تغذیهبیشترین میزان اثر بازدارند). F=2.87; df=17, 108; P<0.01(دار دارند هم اختالف معنی
 95/25، 34/26، 41/27،  47/27، 67/28 ،67/28ترتیب با سفید و زیره بهونه، بادرنجبویه، بومادران گلودارچین، گل آر

 درصد 36/6 و 41/13ترتیب با باریک بهای در تیمارهای شوید و آویشن برگدرصد و کمترین میزان اثر بازدارندگی تغذیه
دار ای با بقیه تیمارها اختالف معنیباریک که با کمترین میزان بازدارندگی تغذیهجز آویشن برگبه). 2جدول ( شدمشاهده 

  . ای مثبت بودندالبته همه تیمارها دارای اثر ضدتغذیه. داری مشاهده نشدداشت، بین تیمارهای دیگر اختالف معنی
شده در این های استفادهخص بازدارندگی تغذیه نشان داد که غلظتهای مختلف بر شاها در غلظتمقایسه تاثیر اسانس

               داری نداشتندهندی اختالف معنیپره روزه شب15آزمایش روی شاخص بازدارندگی تغذیه الروهای 
)F=2.98; df= 2, 108; P>0.05.(  

 
  بحث

و روش ای های تغذیههان مورد آزمایش از شاخصهای گیاای اسانستغذیهمنظور مقایسه اثرات ضددر این تحقیق به
ها بر تواند مربوط به کارآیی تاثیر اسانسعامل موثر در کاهش وزن حشره می.  استفاده گردید1انتخاب غیر آزاد حشره

گیری قرار گرفت و برای مشخص شدن اجتناب حشره از  نیز مورد اندازهECIغذای حشره باشد که بدین منظور شاخص 
  ). Liu & Ho, 1999(  استفاده شدFDIنام شاخص بازدارندگی تغذیه یا از شاخصی بهتغذیه 

در همه تیمارهای دارای اسانس نسبت به شاهد کاهش ) RGR(در این تحقیق مشاهده شد که نرخ رشد نسبی الروها 
    جز آویشن و به همچنین، نرخ نسبی مصرف غذا نسبت به شاهد کاهش یافت ه ودارنبودیافت ولی این کاهش معنی

بیشترین بازدهی ). 2جدول (دار نشان دادند ها در سطح احتمال یک درصد با شاهد اختالف معنیباریک بقیه اسانسبرگ
گلی، آویشن باغی و ترخون مشاهده شد که سفید بود و کمترین آن در مریمشده در بادرنجبویه و بومادران گلغذای بلعیده

                                                
1- Non-choice 
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ها و شاهد اختالف شده نیز بین تیمارشاخص بازدهی غذای بلعیدهبا توجه به . دار نداشتندف معنیکدام با شاهد اختالهیچ
ای تغذیهها دارای خاصیت ضدای نشان داد که همه اسانستغذیهدار مشاهده نشد با این حال، بررسی شاخص ضدمعنی
سفید، زیره و نعنا فلفلی بیشترین اثر را بومادران گلباریک کمترین و دارچین، بادرنجبویه، گل آروونه، آویشن برگ. بودند
البته، تاثیر سمیت نیز در . ای باشدرسد کاهش وزن الروها نسبت به شاهد بیشتر در اثر فاکتور ضدتغذیهنظر میبه. داشتند

  .  این تاثیر را نشان دادECIمورد اسطوخودوس، آویشن باغی و ترخون مشاهده شد که فاکتور 
 این استنباط وجود دارد که ترکیبات موجود در FDIها روی شاخص ه نتایج این آزمایش و تاثیر اسانسبا توجه ب

دهی مدتی بگذرد و چنانچه از زمان اسانس. ای خود را نشان دهندتغذیهتوانند اثر ضداسانس در دوز خیلی پایین هم می
توان اثر این آزمایش استفاده شده است باز هم میهایی که در غلظت اسانس در حد بسیار ناچیز برسد مانند غلظت

  .ها را روی الرو مشاهده کردممانعت از تغذیه اسانس
ها نشان گزارش. های تغذیه توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته استهای گیاهی روی شاخصاثر اسانس

 Evodia rutaecarpa Hook f. andوسیله گیاه ه بTribolium castaneum (Herbst)دهد که کاهش نرخ رشد شپشه آرد، می

Thomas ثیر اخاطر عدم تباشد و بهمی) بازدارندگی تغذیه(خاطر امتناع حشره از تغذیه از غذای آغشته به اسانس  بیشتر به
همچنین نتایج ). Liu & Ho, 1999(تواند عامل موثری در کاهش وزن بوده باشد ، سمیت پس از تغذیه نمیECIبر 
 A. scoparia Waldst و Artemisia sieberi Besserکشی چند گونه گیاه درمنه گرفته روی خواص حشرهحقیقات انجامت

and Kitسینئول و کامفور-8، 1کشنده اسانس این گیاهان که حاوی مقادیر قابل توجهی زهای زیرو نشان داد که د       
 & Negahban(شوند تر مانع از تغذیه حشره از غذا میباشند و بیشای میتغذیهباشند دارای خواص ضدمی

Moharramipour, 2007 .( همچنین، ثابت شده است که عصاره صمغ آنغوزه)Ferula asafetida L. ( و اسانسArtemisia 

aucheri Boiss.ای دارند تغذیه روی حشرات کامل شپشه آرد خواص ضد)Moharramipour et al., 2003; Shakarami, 

دار نرخ رشد نسبی، نرخ مصرف نسبی و  باعث کاهش معنیCarum copticum C. B. Clarkeاسانس گیاه زنیان ). 2001
همچنین، .  شدVitex pseudo-negundo (Hausskn.)شده نسبت به اسانس گیاه هنده بید کارایی تبدیل غذای خورده

 ,Sahaf & Moharramipour( گردید  داشت، در اختیار کهییکامل از غذاشدت مانع از تغذیه حشراتاسانس هر دو گیاه به

   ای شپشه آردهای تغذیه نشان داده که ترکیب گیاهی اوژنول روی شاخصHuang et al., (2002) هایگزارش). 2008
 دست نیامد که احتماال ولی در این تحقیق چنین نتایجی بهدهد را کاهش میRCR و RGRهای داری شاخصطور معنیبه
 روی Curcuma longa (Var. Ch-66) L. (Zingiberaceae)همچنین اثر اسانس . باشدشده میهای انتخابدلیل غلظتبه

 Tribolium castaneum  و .Rhyzopertha dominica F. ،Sithophilus oryzae Lای سه آفت انباری تغذیه هایشاخص

 نرخ T. castaneumکامل  و روی الرو و حشرهS. oryzae و  R. dominicaکامل نشان داد که این اسانس روی حشرات
 نشان داد که این اسانس روی حشرات مورد آزمایش دارای تاثیر FDIرشد و مصرف غذا را کاهش داد همچنین شاخص 

در تحقیق حاضر نیز ). Tripathi et al., 2002( ممانعت از تغذیه بود که تقریبا روی هر سه حشره یکسان عمل نمود
  .هندی دارای اثر ممانعت از تغذیه بودندپرههای مورد استفاده روی الرو شبسانسا

کشی کشی و الروهای مورد استفاده عالوه بر اینکه در دوزهای باال دارای اثرات تخمدهد که اسانساین نتایج نشان می
شوند و در پی آن کاهش وزن الروها و توانند منجر به اثر دورکنندگی و کاهش تغذیه  میه در دوزهای زیرکشندهستند،

دهد که نتایج این تحقیق نشان می. همراه داشته باشندکامل ضعیف با قابلیت تولید تخم کمتر را بهوجود آمدن حشراتبه
ها برای مبارزه با این آفت در انبارها چنانچه غلظت این ترکیبات بسیار پایین باشد مانند در صورت استفاده از اسانس
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   میزان زیادی کاهش یافته باشد، کماکان دهی گذشته باشد و سمیت آن بهنی که تقریبا بیست تا سی روز از اسانسزما
شده در این تحقیق بسیار که دوزهای استفادهبا وجود این. توانند باعث دورشدن الروها از توده محصول انباری شوندمی

دهنده تاثیر  بودند که نشانیاتغذیهگرم بودند ولی باز هم دارای اثر ضدیلوگرم بر کمیلی 5/0 و 24/0، 06/0پایین و شامل 
باشد این امر بیانگر کارآیی بسیار خوب این ترکیبات در انبارها می. باشدها بعد از استفاده در انبار میمدت اسانسطوالنی

شتر بودن شاخص ممانعت از تغذیه در مورد بی. دهدو در حقیقت یکی دیگر از مزایای کاربرد این ترکیبات را نشان می
شود در تحقیقات بعدی این مواد ها باشد که توصیه مینوع مواد موجود در اسانس تواند مربوط بهها میبرخی اسانس
  .صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرندشناسایی و به
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Abstract  
 

Essential oils are suitable components as alternate for chemical pesticides. Indian meal moth 
Plodia interpunctella Hubner is one of the most important stored product pests. In this research, 
effects of essential oils of 18 medicinal plants were studied on nutritional indices of 15 days-old 
larvae of this pest. Nutritional indices determined in this study were Relative Growth Rate (RGR), 
Relative Consumption Rate (RCR), Efficacy of Conversion of Ingested Food (ECI) and Feeding 
Deterrence Index (FDI). In this study, 20 µl from 3, 12 and 24 ppm of the oil solution was mixed 
with one gram of the food. The experiment was conducted using a completely randomized design 
in a factorial experiment with three replications. The results showed that essential oils had not any 
significant effect compare with control on RGR and ECI. The index of RCR was significantly de-
creased except in Ziziphora clinopodioides Lam. Decreasing RCR in treatments might be due to 
feeding deterrency of the essential oils. FDI was positive in all treatment except in              Z. cli-
nopodioides with the least FDI. Nutritional indices were significantly not affectd by increasing 
concentration. The highest deterrency was observed by Mentha piperata L., Cinnamomum zelani-
cum Bl., Salvia multicaulis Vahl., Melissa officinalis L., Achillea millefolium L. As these essential 
oils at low concentration of 0.06, 0.24 and 0.5 µg/kg caused the high deterrency, therefore these 
essential oils could be applicable on the management of Indian meal moth in storage. 
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