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تأثير عصاره اتانولي دانه گياه زيتون تلخ  Melia azedarach L.بر دو گونه شته
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شناسه مقاله

چکيده
مقدمه و هدف :شته ها از جمله مهمترين آفات اقتصادي و ناقلين بسياري از بيماري هاي ويروسي در محصوالت

تاريخ دريافت مقاله0931/10/01 :

زراعي و گلخانهها ميباشند .در حال حاضر کنترل شته ها بيشتر وابسته به استفاده از حشره کش هاي شيميايي
است .به دليل استفاده هاي مکرر سموم ،گونه هاي بسياري از شته ها به بسياري از ترکيبات شيميايي مقاوم شده
اند .بنابراين روش جايگزين براي کنترل شته ها مورد نياز است .حشره کش ه اي گياهي جهت استفاده در برنامه
مديريت تلفيقي آفات ) (IPMبي خطر هستند .در اين تحقيق ،به منظور کاهش خسارت اين آفات و اثرات
نامطلوب آفتکش ها در محصوال ت زراعي و کشت سبزيجات ،اثر حشره کشي عصاره اتانولي دانه زيتون تلخ
) Melia azedarach L. (Meliaceaeبر روي دو گونه شته مورد بررسي قرار گرفت.

 زيتون تلخ

روش تحقيق :در اين تحقيق دانه هاي زيتون تلخ از منطقه کرمان جمع آوري شد و پس از آسياب و پودر کردن

تاريخ پذيرش مقاله0931/11/21 :
نوع مقاله :پژوهشي
موضوع :به زراعي  -به نژادي

کليد واژگان :

 تست موضعي


LC50

 شته

عصاره آن ها با حالل اتانول  30درصد استخراج شد .شته ها شامل پوره هاي  9-4روزه شته جاليز
( Aphis gossypii Glover )Aphididae :Hemipteraو شته سبز هلو ) Myzus persicae (Sulzerمي-
شدند .آزمايش به روش آزمون موضعي ( )Topical testانجام شد .در تيمار شاهد از اتانول استفاده شد.
آزمايشات در شرايط دمايي  20 ± 0درجه سانتي گراد ،رطوبت نسبي  01 ± 01درصد و تناوب نوري  00:2ساعت
( تاريکي :روشنايي)  ،در يک شدت نور مصنوعي در حدود  4111لوکس انجام گرفت.
نتايج و بحث :نتايج نشان داد که در غلظت  01ميکروليتر در ميلي ليتر پس از  24ساعت ،درصد تلفات در شته
جاليز با ميانگين  30درصد ،به طور معني داري بيشتر از شته سبز هلو بود .هم چنين ميزان  LC50عصاره
اتانولي گياه زيتون تلخ براي شته جاليز و شته سبز هلو پس از  24ساعت به ترتيب  09/1و  00/1ميکروليتر در
ميلي ليتر محاسبه شد.
توصيه کاربردي/صنعتي :بر اساس پژوهش حاضر ،عصاره اتانولي دانه گياه زيتون تلخ اثرات حشره کشي موثري
داشته و ميتواند به عنوان يک حشرهکش کم خطر براي کنترل شته ها در برنامه مديريت تلفيقي آفات ( )IPMمورد
بررسي و استفاده قرار گيرد .با توجه اثرات مخرب کمتر حشره کش هاي گياهي بر روي انسان و محيط زيست نسبت به
حشره کش هاي شيميايي ،اين ترکيبات به عنوان يک حشره کش کم خطر و يا به عنوان الگويي براي ساخت حشره

کش هاي جديد براي کنترل حشرات آفت قابل توصيه مي باشند.

از نظر خسارت اقتصادي ،شته سبز هلو 0است که به طيف وسيعي

 .1مقدمه

از محصوالت زراعي ،باغي و همچنين گياهان زينتي حمله ميکند

شته ها از جمله آفات مهم اقتصادي اند که در سرتاسر جهان
پراکنش داشته و ايجاد خسارت ميکنند .يکي از مهمترين شتهها

1

)Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae
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( .)Clements et al., 2000اين حشرات از شيره گياهي تغذيه

عصاره اتانولي زيتون تلخ از تغذيه الرو و حشرات کامل سوسک

کرده و ضمن اينکه موجب ضعف گياه ،پژمردگي ،ايجاد پيچيدگي

برگخوار نارون 4جلوگيري مي کند.
هدف از اين مطالعه بررسي خاصيت حشره کشي عصاره اتانولي

در برگهاي جوان و ترشح عسلک مي شود ،باعث انتقال بيش از

گياه زيتون تلخ بر روي شته جاليز و شته سبز هلو در شرايط

يکصد نوع ويروس گياهي نيز مي گردند (.)Foster et al., 2000

آزمايشگاه است که امکان بهکارگيري اين عصاره گياهي جهت

در سالهاي اخير گرايش زيادي به افزايش بازده محصوالت

مديريت کنترل شته هاي آفت بررسي خواهد شد.

کشاورزي وجود دارد .در اين راستا ،کاربرد بيرويه سموم آفتکش،
مشکالتي جدي نظير سميت مستقيم براي پارازيتوئيدها ،شکارگرها،
گرده افشانها ،ماهي ها و انسان ،بروز مقاومت در آفات نسبت به

 .2مواد و روشها

آفتکش ،باقيمانده سم در محصوالت غذايي ،اثرات سوء زيست

 .1-2پرورش حشرات

محيطي و غيره را به دنبال داشته است (.)Raja et al., 2001

ترکيبهاي ثانويه برخي از گياهان نقش مهمي در دفاع طبيعي

شتههاي مورد آزمايش در اين تحقيق ،شته جاليز 0و شته سبز

و کنترل آفات بر عهده دارند .از اين رو ترکيبات مشتق شده از اين

هلو 0بودند .پس از انتقال شته هاي فوق به آزمايشگاه و شناسايي

گياهان به عنوان يک منبع زيستي ،ميتوانند جايگزين مناسبي

آن ها ،يک کلني مجزا از هر يک تهيه گرديد .سپس اين شته ها در

براي حشرهکشهاي مصنوعي در برنامه کنترل آفات گردند

شرايط دمايي  20±0درجه سانتي گراد ،رطوبت نسبي 01±01
1

( .)Daoubi et al., 2005; Kim et al., 2005عالوه بر اين،

درصد و  00ساعت روشنايي و  2ساعت تاريکي درون اتاقک رشد

ترکيبات گياهي در مقايسه با حشرهکشهاي مصنوعي ،با بوم

بر روي برگ باقال پرورش داده شدند .براي انجام آزمايشات زيست

نظام سازگارتر و داراي سميت کمي براي پستانداران و

سنجي از شته هاي  9يا  4روزه استفاده شد که بدين منظور تعداد

موجودات غير هدف بوده و دوام و پايداري کمي در محيط دارند

 001عدد شته بالغ از کلني جدا و در يک کلني جداگانه نگهداري

(.)Georges et al., 2007; Liu et al., 2005

شدند .پس از  24ساعت حشرات بالغ جدا شده به کلني اصلي

در کشورهايي نظير آمريکا ،استراليا و هندوستان تحقيقات

برگردانده شده و پوره هاي يک يا دو روزه در يک کلني جداگانه

گستردهاي بر روي عصارههاي مؤثر چريش و پيرترم که سميت

نگهداري شدند .بعد از گذشت  42ساعت پوره هاي سه يا چهار

قاطع بر آفات انباري دارند ،صورت گرفته است ( & Levinson

روزه از کلني جديد جدا شده و براي آزمايش مورد استفاده قرار

 .)Levinson, 1998همچنين فعاليتهاي دورکنندگي ،ضد تغذيه-

گرفتند.

ايي و تنظيم کنندگي رشد و نمو برخي از حشرات در ارتباط با

 .2-2تهيه نمونه گياهي و عصاره گيري

گياهان خانواده ملياسه بررسي شده است (.)Reed et al., 1982

تأثير عصاره آبي گياه زيتون تلخ 0روي الرو پروانه برگخوار 2از

در آبان ماه  0923گياه زيتون تلخ از رويشگاه طبيعي آن در

خانواده  Noctuidaeو همچنين فعاليت ضد تغذيه ايي اين عصاره

استان کرمان جمع آوري گرديد .پس از شناسايي و انتقال به

روي سوسک برگخوار برزيلي سيب زميني 9نيز از جمله تحقيقاتي

آزمايشگاه در شرايط سايه و تهويه مناسب خشک شد .يک هفته

است که در زمينه تأثيرات اين عصاره بر روي حشرات انجام شده

پس از آن دانه هاي کامالً خشک شده زيتون تلخ ،جهت عصاره-

است (.)Carvalho & Ferreira, 1990; Ventura & Ito, 2000

گيري توسط آسياب برقي به مدت  0دقيقه کامالً پودر شدند.

واالدارس و همکاران ( )Valladares et al., 1997دريافتند که
4

)Melia azedarach (Meliacea
)Spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae
)Diabrotica speciosa (Coleoptera: Chrysomelidae

)Xanthogalleruca luteola Mulle (Coleoptera: Chrysomelidae
Aphis gossypii Glover
6
)Myzus persicae (Sulzer
7
Growth chamber
5

1
2
3
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سپس عصاره دانه اين گياه با حالل اتانول با درجه خلوص 30

ميکروليتري انجام شد .حشرات مورد آزمايش در شرايط دمايي

درصد استخراج شد .جهت عصاره گيري  01گرم از ميوه ها و دانه

 20±0درجه سانتيگراد ،رطوبت نسبي  01±01درصد و 00

هاي پودر شده زيتون تلخ را در يک ارلن  011ميلي ليتري قرار

ساعت روشنايي و  2ساعت تاريکي در داخل اتاقک رشد نگهداري

داده و روي آن از حالل مورد نظر ريخته و حجم کل به 011

شدند .تعداد حشرات تلف شده در فاصله  24 ،02و  42ساعت

ميليليتر رسانده شد .پس از يک ساعت هم زدن در زير هود ،دور

شمارش گرديد .مالک تشخيص حشرات تلف شده اين بود که اگر

ارلن با فويل آلومينيوم پوشانده شد تا از تابش مستقيم نور به آن

پاها و شاخکها به وسيله قلممو تحريک ميشد ،هيچ عکس العملي

جلوگيري شود .سپس درب ارلن را به خوبي بسته و مخلوط عصاره

ديده نشود.

و باقيمانده گياهي را به مدت  24ساعت در يخچال در دماي 4

 .2-3-2تعيين غلظت کشنده  05درصد ()LC50

درجه سانتيگراد نگهداري شد .پس از  24ساعت عصاره گياهي

به منظور محاسبه شاخص سميت 4آزمايشاتي با غلظتهاي

توسط کاغذ صافي از باقيمانده گياهي جدا شد .بعد از استحصال

مختلف (غلظت  0-011ميکروليتر در ميليليتر) به صورتي که در

عصاره مجدداً  01ميليليتر حالل روي باقيمانده ريخته شد و به

باال توضيح داده شد ،بر روي شته جاليز و شته سبز هلو انجام

مدت يک ساعت هم زده شد و مانند مرحله قبل عصاره آن گرفته

گرفت.

شد .سپس به مدت  24ساعت عصاره خام استحصال شده را درون
يک پتري ديش به قطر  00سانتي متر ريخته و در زير هود قرار

 .4-2تجزيه و تحليل داده ها

داده تا حالل به طور کامل از عصاره خارج شد ،به طوري که پس از

داده ها با استفاده از روش  ANOVA One-Wayو به کمک

خروج حالل از عصاره خام ،عصاره کامالً غليظي به حجم  0ميلي-

نرم افزار

ليتر بهدست آمد.

2007

 Stat Plusمورد تجزيه آماري قرار گرفتند .براي

مقايسه ميانگين از آزمون توکي ( )Tukey HSD Testدر سطح

 .3-2آزمايشهاي زيست سنجي

احتمال  0درصد استفاده شد .در تمام آزمايشها در صورت
مشاهده تلفات در تيمار شاهد ،درصد تلفات ناشي از عصاره هاي

 .1-3-2اثر عصاره اتانولي زيتون تلخ بر روي پوره سه يا چهار

گياهي در تيمارهاي ديگر بر اساس فرمول  Abbottاصالح گرديد

روزه شته جاليز و شته سبز هلو

( .)Abbott, 1925همچنين براي محاسبه  LC50داده ها با استفاده

اثر عصاره اتانولي ميوه گياه زيتون تلخ بر روي پورههاي 9-4

از نرم افزار

روزه شته جاليز و شته سبز هلو مورد مطالعه قرار گرفت .هر واحد

2007

 Stat Plusو از روش  Probit Analysisمورد

تجزيه آماري قرار گرفتند.

آزمايشي شامل يک پتري ديش پالستيکي به قطر  0سانتيمتر
محتوي  1/0سانتي متر ژل آگار  1/1درصد بود که بر روي آن يک

 .3نتايج و بحث

برگ تازه باقال قرار داشت .شته هاي مربوط به هر آزمايش بر روي
برگهاي باقالي برش خورده 0به قطر  4/0سانتي متر مستقر شدند.

نتايج تأثير حشره کشي عصاره اتانولي ميوه گياه زيتون تلخ بر

براي هر آزمايش محلولي با غلظت  01ميکروليتر در ميليليتر از هر

روي پوره هاي  9-4روزه شته جاليز و شته سبز هلو در شکل 0

يک از عصارههاي فوق به همراه اتانول و  24پتري حاوي شته به

ارائه شده است .نتايج نشان داد که در غلظت  01ميکروليتر در

همراه شاهد آماده گرديد .در تيمار شاهد از حالل اتانول استفاده

ميلي ليتر پس از  02ساعت ،تلفات شته جاليز در تيمار عصاره

شد .آزمايش به روش آزمون موضعي 2توسط سمپلر 9يک

اتانولي ميوه گياه زيتون تلخ  32درصد بود؛ در حاليکه در شته
سبز هلو کمتر از  21درصد تعيين گرديد .پس از  02ساعت ،هيچ-

Leaf disc 
Topical test
3 Sampler
1
2

LC50 
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گونه اختالف معني داري در ميانگين درصد تلفات شته جاليز و
شته سبز هلو مشاهده نشد ) .(p ≥0.005در صورتيکه پس از 24
درصد تلفات در تيمار شته جاليز با ميانگين  30درصد ،به طور
معني داري بيشتر از شته سبز هلو بود ).(p ≥0.005

درصد تلفات ايجاد شده در شته سبز هلو توسط عصاره اتانولي
ميوه گياه زيتون تلخ پس از  42ساعت  22درصد محاسبه گرديد
که باز هم درصد تلفات ايجاد شده در شته جاليز به طور معني
داري بيشتر از شته سبز هلو بود ) .(p ≥0.005در تلفات هر يک از
تيمارهاي مربوط به پوره هاي  9-4روزه شته جاليز و شته سبز هلو

شکل  .1ميانگين تلفات ايجاد شده توسط عصاره اتانولي زيتون تلخ روي
پوره هاي  9يا  4روزه شته جاليز و شته سبز هلو پس از  24 ،02و 42
ساعت

پس از گذشت  24 ،02و  42ساعت با يکديگر اختالف معني
داري مشاهده نشد ).(p ≥0.005

* ميانگين هايي که داراي حروف مشابه هستند ،بر اساس آزمون  Tukeyدر سطح
احتمال  0درصد اختالف معني دار ندارند.
* شاخص مقايسه ميانگين ها با حروف بزرگ التين :مقايسه بين اثر عصاره گياهي
بر روي شته هاي مختلف مورد آزمايش
* شاخص مقايسه ميانگين ها با حروف کوچک التين :مقايسه بين اثر عصاره گياهي
در زمان هاي مختلف بر روي شته مورد آزمايش ثابت

ميزان  LC50عصاره اتانولي گياه زيتون تلخ براي شته جاليز و
شته سبز هلو پس از  24ساعت به ترتيب  09/1و  00/1ميکروليتر
در ميلي ليتر محاسبه شد (جدول  .)0مقادير  LC16و  LC84براي
شته جاليز پس از  24ساعت به ترتيب  -03/3و  41/2ميکروليتر بر
ميلي ليتر و براي شته سبز هلو پس از  24ساعت به ترتيب -03/2

جدول  .1مقادير  LC50محاسبه شده عصاره اتانولي گياه زيتون تلخ
براي شته جاليز و شته سبز هلو پس از  24ساعت

و  43/2ميکروليتر بر ميلي ليتر محاسبه شد .نتايج به دست آمده از
پژوهش حاضر نشان مي دهد که عصاره زيتون تلخ با تأثير روي

درصد تلفات اصالح شده بعد از 24

پوره هاي  9-4روزه شته جاليز و شته سبز هلو ميتواند اين آفات را

تعدادحشره

ساعت براي

کنترل نمايد.

شته سبز هلو

شته جاليز

30
35
55
80
90
95
85
100
90
100
100
5.0

26.7
53.3
60
66.6
80
95
90
100
95
100
100
13.7

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
LC50

 01تا  12/9درصد تلفات روي الرو سفيده بزرگ کلم 2مي شود

-19.8

-19.9

LC16

(.)Saljoqi et al., 2006

49.8

47.2

LC84

زيتون تلخ به دليل داشتن ليمونوئيدهاي فراوان قدرت کنترل
آفات را داشته و خواص حشره کشي آن به اثبات رسيده است
( .)Chung Huang et al., 1996تحقيقات مختلف در اين زمينه
روي آفات ديگر صورت گرفته است .به طور مثال ،تأثير عصاره
اتانولي گياه زيتون تلخ بر روي آفت سرخوطومي برنج 0نشان
داد که اين عصاره مي تواند  00/2درصد تلفات در اين آفت
ايجاد کند ( .)Panji, 1946عالوه براين ،تأثير اين عصاره سبب

(Coleoptera: Curculionidae)
Sitophilus oryzae
Pieridae) 
Pieris brassicae

1
)(L.

2 (Lepidoptera:

222

غلظت
µl/ml

5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

222  تا229  صفحه:) 0931 ، (زمستان/4  شماره، سال دوم،داروهاي گياهي

Daoubi, M. Deligeorgopoulou, A. Macias-Sanchez,

در مورد عدم اختالف معني دار در تأثير عصاره اتانولي دانه گياه

A.J. Hermamdez-Galan, R. Hitchcock, P.B.

 روزه شته جاليز و شته سبز هلو9-4 زيتون تلخ بر روي پوره هاي

Hanson, J.R. and Collado, I.G. 2005. Antifungal

 اين فرضيه مي تواند مطرح، ساعت42  و24 ،02 پس از گذشت

activity and biotransformation of diisophorone by

شود که ترکيب موجود در اين عصاره تقريباً داراي اثر ضربه اي است

Botrytiscinerea. Journal of Agricultural and

.و با گذشت زمان تأثير آن افزايش چنداني نخواهد يافت

Food Chemistry, 53: 6035-6039.
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