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 چکیده
، مهمترين آفت نخیالت است. در اين تحقیق اثر Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ،خرماحنايیسرخرطومی

 Rhazya ،(Eshvarak) خرما شامل اشورکحنايیهای سه گیاه غیرمیزبان سرخرطومیبرگ شده از استخراجمواد   بازدارندگی

Decne. (Apocynaceae) stricta ،آنغوزه ،L. (Apiaceae) foetida-Ferula assa يش،چر وA.  Azadirachta indica

Juss. (Meliaceae)  ،90و  5پینن، اوژنول و تیمول به روش انتخابی و با سه دز يک، -و همچنین اثر سه ترکیب گیاهی آلفا 

 3های گذاشته شده در مدت درصد روی تخمريزی آفت ارزيابی شد. برای اين منظور در هر انتخاب به تفکیک، تعداد تخم

روز بر روی مغز درخت خرما )شاهد( با بستر تخمريزی آغشته به تیمار مقايسه شد. اثر تیمارهای مختلف با يکديگر با 

ده،  ها روی بسترهای تخمريزی تیمار شاستفاده از شاخص بازدارندگی تخمريزی  مقايسه شدند. نتايج نشان داد که تعداد تخم

داری کمتر از شاهد بود. کمترين های گیاه چريش و دز يک درصد اوژنول، به طور معنیز يک درصد عصارهبه استثناء د

( مشاهده 6/9±66/0درصد عصاره برگ اشورک ) 90( و دز 5/9±55/0درصد تیمول ) 90تخمريزی پس از استفاده از دز 

اری دمیزبان و ترکیبات فرار گیاهی تفاوت معنیشد. از نظر شاخص بازدارندگی تخمريزی، ترکیب مستخرجه از گیاهان غیر

دار کمتر از شاخص درصد کمترين شاخص بازدارندگی تخمريزی را داشت که به طور معنی 33±6داشتند. آنغوزه با 

درصد تیمول  90های بازدارندگی تخمريزی مربوط به دز بازدارندگی تخمريزی در تیمول و اشورک بود. بیشترين شاخص

توان از تیمول داری نداشتند. میدرصد( بود که تفاوت معنی 32/83±00/0درصد اشورک ) 90درصد( و دز  05/5±63/85)

درختان خرما برای جلوگیری از تخمريزی سرخرطومی حنايی خرما و در نتیجه کاهش های روی تنه برای پوشاندن زخم

 نمود.های جديد توسط آفت استفاده آلودگی

 ترکیبات فرار گیاهی، بازدارنده تخمريزی، اشورک، تیمول، درخت خرما های کلیدی:واژه
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Abstract  
The red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) is the most destructive pest of palm trees. 

In this research, the anti-ovipositon effect of the leaf extracts of 3 plant species, including Rhazya 

stricta Decne. (Apocynacea), Ferula assa-foetida L. (Apiaceae) and Azadirachta indica A. Juss. (Me-

liaceae), together with three plant volatile compounds, including alpha-pinene, eugenol and thymol, 

were studied on red palm weevil in a choice test. Each leaf extract and volatile compounds were used 

in 3 doses (1, 5 and 10%). The number of eggs laid by red palm weevil on the treated tissues were 

compared to that on untreated date core (as control) during 3 days. Anti-oviposition index (AOI) was 

used to evaluate the effects of different treatments. The results indicated that the number of eggs on 

treated palm tissues were significantly lower compared with the untreated ones, except when the tissue 

was treated with 1% of eugenol or 1% of A. indica. The least number of eggs was observed on tissues 

treated with 10% of thymol (1.5±0.54) and 10% of R. stricta (1.6±0.66). Also significant differences 

were found among the AOIs of the tested deterrents. The least AOI was seen for F. assa-foetida (33±6) 

significantly less than those of thymol and R. stricta. The most AOIs were for 10% of thymol 

(85.63±4.75%) and 10% of R. stricta (83.32±7.70%). These results suggest that thymol, can be used, 

as oviposition deterrence, for treating wounds produced on palm trunks, to prevent the new infestations 

by the red palm weevil. 
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 مقدمه
 ، مهمترين آفتRhynchophorus ferrugineus Olivier (Col.: Dryophthoridae) ،خرماحنايیسرخرطومی

در خاورمیانه، شمال آفريقا، کشورهای  نخیالت از جمله درختان خرما است که در چند دهه گذشته به سرعت

خسارت اين آفت، برای  (.et al Rochat ,.2017است )حوزه دريای مديترانه و اياالت متحده آمريکا گسترش يافته 

د شگزارش  بلوچستان( و)استان سیستان  شهرستان سراوانهای ندر نخلستا 9361در سال  در ايران اولین بار

(Avand-Faghih, 1996). است های کرمان، هرمزگان و فارس نیز گسترش يافتهاستان تاهای اخیر ولی در سال .

شوند حشرات کامل سرخرطومی حنايی خرما به مواد فرار متصاعد شده از بافت مغز تنه نخیالت جلب می

(Avand-Faghih, 1996)تنه گیاه های نرم و تازه های خود را به صورت انفرادی در بافت. حشرات ماده تخم

-کانال ،های تازه و لیفی نشدهغالفو الروها ضمن تغذيه از دستجات آوندی، جوانة مرکزیدهند. میزبان قرار می

از دستجات آوندی درختان حالت تشنگی از خود نشان الروها ر اثر تغذيه د .کنندهايی در جهت مختلف ايجاد می

های . در سال(Avand-Faghih, 1998) ه شدن درخت شودموجب مرگ و يا شکست تواند داده که در نهايت می

-Elزراعی )های گوناگون کنترل خسارت اين آفت به خصوص کنترل های متعدد در زمینه روشاخیر بررسی

Lakwah et al., 2011; Sallam et al., 2012( بیولوژيک ،)Dembilio & Jacas, 2013; Sarwar, 2016 شیمیايی ،)

(El-Mergawy & Al-Ajlan, 2011 )کننده شامل فرومون تجمعی و مواد فرار گیاه میزبان و کاربرد ترکیبات جلب

(Haris et al., 2014; Jaques et al., 2017انجام شده است. اگر چه طیف گسترده ) ای از دشمنان طبیعی

آفت در داخل تنه است، ولی به دلیل اين که مراحل مختلف زندگی اين سرخرطومی حنايی خرما گزارش شده 

(. El-Mergawy & Al-Ajlan, 2011 اند )باشند، هیچ يک از آنها در حال حاضر به کار گرفته نشدهدرخت پنهان می

ای هکنترل شیمیايی سرخرطومی حنايی خرما به منظور پیشگیری از وقوع آلودگی و يا درمان درختان آلوده به روش

ها دارای شود. اين روشها در تنه و يا خاک انجام میکشزريق حشرهپاشی، گازدهی يا تمختلف از جمله محلول

 هایکش، امکان عدم نفوذ سموم در کانالها و معايب زيادی مانند استفاده مقادير زيادی از سموم حشرهمحدوديت

وها و ايجاد شده در تنه درخت به علت مسدود بودن آنها توسط فضوالت و بقايای به جا مانده از تغذيه الر

 et alGunawardena & Gunatilake, 1993; Abraham ;1998 ,.) باشندهمچنین آثار سوء زيست محیطی می

., 1999; Murphy & Briscoe, 1999et alHallett .) که های فرومونی سرخرطومی حنايی خرما به دلیل اينتله

مهمی در شکار انبوه آفت و کاهش کنند، نقش حشرات جوان جفتگیری کرده و آماده تخمريزی را شکار می
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هايی در مورد احتمال گسترش و افزايش با اين حال نگرانی (. 2003et alFaleiro ,.نمايند )جمعیت آن ايفا می

است، وجود دارد. در برخی موارد مشاهده شده های فرومونی نصب شده هايی که تلهآلودگی به آفت در نخلستان

شده در داخل تله وارد نشده و در بیرون تله و يا روی درختی که تله به آن متصل های جلبکه تعدادی از سوسک

 Mohammadpourاست )است، فرود آمده و گاهی نیز در صورت مستعد بودن درخت منجر به آلودگی آن شده 

., 2013et alGuarino ., 2008; et al .) 

حشرات است. بنابراين بازدارندگی از تخمريزی تخمريزی مرحله مهمی از تولیدمثل و تعیین اندازه جمعیت 

 (. 2007et alLi ,.تواند موجب کاهش جمعیت آنها و کمک به کنترل خسارت آنها شود )حشرات آفت می

ايجاد  خوار به عنوان يک استراتژی برایبازدارندگی مواد فرار گیاهان غیر میزبان روی تخمريزی حشرات گیاه

 رود که مواد فرار گیاهان غیرمیزبانفیقی آفات مطرح است. در اين روش انتظار میاختالل رفتاری در مديريت تل

يا ( و Schmutterer, 1990; Gould, 1991; Foster & Harris, 1997با اختالل در جستجوگری حشرات کامل )

موجب کاهش در  (Papachristos & Stamopoulos, 2002)اختالل در فیزيولوژی دستگاه تولیدمثل حشرات ماده 

وان تدر زمینه بازدارندگی ترکیبات فرار گیاهان غیر میزبان روی تخمريزی حشرات گیاهخوار می. تخمريزی شوند

 ,Acanthoscelides obtectus Say (Papachristos & Stamopoulosهای های انجام شده روی گونهبه پژوهش

2002 ،)(F.)Callosobruchus maculatus  (2015 ,.et al Mobarakyan و )(Say)Leptinotarsa decemlineata  

(Taghizadeh-Saroklaee, et al., 1996 .اشاره نمود ) 

 و چريش،،  Decne. (Apocynaceae) stricta Rhazya،، اشورکL. (Apiaceae foetida-Ferula assa(آنغوزه، 

(Meliaceae)  A. Juss. Azadirachta indica ، ان سررررخرطومی حنايی خرما و دارای اثرات از گیاهان غیر میزب

ضدتغذيه شندگی، دورکنندگی و  شرات میک شندای روی ح ,Alqurashi & Bakhashwain,  2000; Elhag) با

., 2017et al ., 2013; Heidari Alizadehet alMadkour  ., 2012;et alGoldansaz  2010;.)  شورکپراکنش و  ا

ست ) درچريش  شور ا شور و پراکنش گیاه آنغوزه تقريبا در تمام مناطق ک  ,.Ali et alايران محدود به جنوب ک

2000; Kavianpour et al., 2014; Heidari Alizadeh et al., 2017های پینن، تیمول و اوژنول از منوترپن-(. آلفا

 ای روی حشرررات دارندضرردتغذيهرايج گیاهی هسررتند. اين ترکیبات گیاهی اثرات کشررندگی، دورکنندگی و 

(et Wilson & Isman, 2006; Ribeiro  2001; & Gonzalez,; Oehlschlager & Isman, 2001 Hummelbrunner

Singh, 2017 ;2015., al.) گیاه ،مولیت منبع (Lamiaceae) L. Thymus vulgaris باشد می(Ebadollahi & Jalali 

2015Sendi, ) . ترکیب فنولی و از اجزای عمدهاوژنول نیز يک Nees  Cinnamomum aromaticum )دارچین(  

(Wilson & Isman, 2006و ) باشرردمی کاج درختان رايج ترکیبات از پینن-آلفا (Oehlschlager & Gonzalez, 

2001.) 

ومی سرخرطبا توجه به آن که اطالعات کافی در خصوص تأثیر مواد فرار گیاهان غیرمیزبان بر تخمريزی 

 يشچر و غیرمیزبان شامل اشورک، آنغوزه باشد، در اين پژوهش اثر سه گیاهحنايی خرما در کشور موجود نمی

پینن، اوژنول و تیمول روی تخمريزی اين حشره آفت -گیاهی آلفا )دارای پراکنش گسترده( و نیز سه ترکیب

ا حنايی خرمتوسط سرخرطومی ديجدهای یآلودگ ايجاد از یریجلوگ تواند درمی نتايج اين پژوهش  .بررسی شد

 های کنترل آفت در برنامه مديريت تلفیقی استفاده شود.در کنار ساير روش
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 هامواد و روش
 آوری گیاهان مورد مطالعه  جمع

از رويشگاه طبیعی آن در شهرستان سراوان )استان سیستان و بلوچستان( به ترتیب  اشورکگیاهان آنغوزه و 

، از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 9315آوری شدند. گیاه چريش در تیرماه ، جمع9315در بهار و تابستان 

اق در دمای ات آوری شده بالفاصله در سايه وآوری شد. گیاهان جمعو منابع طبیعی بلوچستان )ايرانشهر( جمع

مای دبندی گرديدند و تا زمان استخراج عصاره يا اسانس در يخچال )های پالستیکی بستهخشک و سپس در بسته

 .درجه سلسیوس( نگهداری شدند 5حدود 

 تهیه اسانس و عصاره های گیاهان مورد مطالعه

در  9315و چريش( در شهريورماه  اشورکگیری )برای گیری )برای آنغوزه( و يا عصارهعملیات اسانس

شناسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران انجام شد. به علت عدم وجود اسانس آزمايشگاه حشره

 گیری برای اين گیاهان استفاده شد.و چريش از روش عصاره اشورکبرای 

 گرفت.صورت( با دو بالون Clevenger) دستگاه کلونجر به وسیلهبه روش تقطیر با آب  آنغوزه گیریاسانس

گرم  900های خشک شده گیاه آنغوزه با آسیاب برقی کامالً پودر شدند. مقدار برای استخراج اسانس، ابتدا برگ

لیتر آب مقطر به آن اضافه شد. پس از جوش آمدن کلونجر، میلی 9200از برگ پودر شده در هر بالون ريخته و 

ت سه ساعت انجام شد. اسانس برگ آنغوزه از دستگاه کلونجر خارج و در ظروف عملیات استخراج اسانس به مد

چال )چهار ها در يخای در بسته با رنگ تیره که با ورقه آلومینیومی پوشانده شده بود تا زمان انجام بررسیشیشه

 درجه سلسیوس( نگهداری شد.

های چريش از و برای برگ ( ,Merck≤ 99.5 %از حالل متانول ) اشورکهای گیری از برگبرای عصاره 

( استفاده Petroleum ether (40-60), Grade: Laboratory)حالل اتر نفت )شرکت مجتمع شیمیايی دکتر مجللی، 

گرم  250های اين دو گیاه با استفاده از آسیاب برقی پودر شده و های گیاهی کامالً خشک شده از برگشد. نمونه

لیتر از حالل مورد نظر به آن اضافه و سپس به میلی 600درب دار مخصوص منتقل و ای از پودر به ظروف شیشه

ساعت در يخچال )چهار درجه سلسیوس( برای خیساندن در حالل نگهداری شدند. بعد از اين مدت  58مدت 

آن،  دور در دقیقه قرارگرفتند. پس از 250ساعت روی دستگاه شیکر با  2ها از يخچال خارج و به مدت نمونه

دور در دقیقه قرار گرفت تا عصاره  5500با  (HERMLE, Z 33دقیقه در دستگاه سانتريفیوژ ) 25ها به مدت نمونه

 ,MUNKTELL filter Discsهای جمع آوری شده از کاغذ صافی )گیاهی کامالً از تفاله آن جدا شود. عصاره

Grade: 392, Dia: 125mmدست آمده به وسیله دستگاه تقطیر در خأل در دمای های رقیق به ( عبور داده و عصاره

ای تیره در يخچال)چهار درجه سلسیوس( ها در ظروف شیشهدرجه سیلسیوس تغلیط و تا زمان انجام بررسی 50

 نگهداری شدند.

 ≤ ,Merckهای يک، پنج و ده درصد اسانس برگ آنغوزه در حالل استون )ها از محلولبرای انجام آزمايش

و چريش  اشورکهای گیاه های برگ های يک، پنج و ده درصد عصارهاستفاده شد. برای تهیه محلول (% 99.00

 .های مورد استفاده در روند عصاره گیری( استفاده شدهای متانول و اترنفت )حاللبه ترتیب از حالل

 ترکیبات گیاهي مصنوعي
آنها در منابع مختلف و روی حشرات ديگر سه ترکیب گیاهی مصنوعی که اثر دورکنندگی و ضد تخمگذاری 

( Sigma, ≥98.5%و تیمول ) (Merck, >99%اوژنول )(، ,Merck ≤ 97.0 %پینن )-آلفااست، شاملگزارش شده
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های ها از محلولبرای بررسی اثر آنها روی تخمريزی سرخرطومی حنايی خرما انتخاب شدند. برای انجام آزمايش

 استفاده شد.  ((% Merck, ≥ 99.00بات در حالل استون يک، پنج و ده درصد اين ترکی

 حشرات مورد استفاده

آلوده به آوری شده با دست از درختان خرمای های جمعاز شفیره کامل سرخرطومی حنايی خرما حشرات

در  آوری به آزمايشگاه منتقل وبعد از جمع هاسرخرطومی حنايی خرما در شهرستان سراوان تأمین شدند. شفیره

متر به صورت انفرادی تا زمان خروج حشرات کامل، در دمای سانتی 0×5×5های پالستیکی شفاف به ابعاد ظرف

 ساعت روشنايی قرار گرفتند. هر جفت حشره نر و ماده 92ساعت تاريکی و  92درجه سلسیوس( و  25±3اتاق )

متر قرار داده سانتی 0×5×5اف به ابعاد پس از خروج از شفیره تا زمان انجام آزمايش در يک ظرف پالستیکی شف

 روز استفاده شد.  95تا  90ها از حشرات کامل نر و ماده با عمر شد. برای انجام آزمايش

 بستر تخمريزی

پاجوش درخت خرمای رقم مضافتی به عنوان بستر تخمريزی حشرات ماده استفاده  (Core) بافت تازه مغز

های مادری جدا  و به آزمايشگاه منتقل شد. روز قبل از آزمايش پاجوش مورد نیاز با استفاده از اره موتوری از پايه

از اره هرس دستی برش متر با استفاده سانتی 8×5×5/9شد. بسترهای تخمريزی در روز قبل از آزمايش به ابعاد 

شد. سپس با استفاده از آب شسته شدند تا از خاک و ضايعات ناشی از عملیات برش تمیز شوند. سپس در زده 

شدند تا سطح آنها خشک شود. بسترهای تخمريزی تا شروع آزمايش در روز بعد، دمای اتاق روی کاغذ قرار داده 

 شدند.درجه سلسیوس نگهداری  داخل کیسه های پالستیکی شفاف در يخچال چهار

 روش اجرای آزمايش

( انجام شد. برای بررسی اثر بازدارندگی ترکیبات گیاهان Choice Testها به روش آزمون انتخابی )آزمايش

 20×90×5غیر میزبان روی تخمريزی سرخرطومی حنايی خرما، در دو طرف يک ظرف پالستیکی شفاف به ابعاد 

متر و يک جفت حشره ماده و نر قرار داده شد. به منظور تهويه سانتی 90تخمريزی به فاصله متر، دو بستر سانتی

متر ايجاد شد. هر بستر تخمريزی سوراخ به قطر حدود سه میلی 20ظروف و تنفس حشرات، روی درپوش آنها 

ه برای آن )شاهد( لیتر محلول ترکیب گیاهی )تیمار( يا در حالل مورد استفادمیلی 50به مدت يک دقیقه در 

 25±3ور شدند. پس از آن بسترهای تخمريزی تیمار و شاهد به مدت دو ساعت در دمای اتاق )حدود غوطه

تکرار برای هر دز از هر  90درجه سلسیوس( روی کاغذ قرار داده شدند تا حالل تبخیر شود. هر آزمايش با 

درجه سیلسیوس انجام شد.  25±3يکی و در دمای ساعت در تار 02ها به مدت ترکیب گیاهی انجام شد. آزمايش

ساعت، حشرات کامل نر وماده از ظروف تخمريزی خارج و بسترهای تخمريزی تیمار شده و شاهد  02پس از 

 های گذاشته شده روی آنها شمارش و ثبت شد.با دقت شکافته شده و تعداد تخم

 محاسبات آماری
ها در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد. از دو روش مختلف برای بررسی اثر بازدارندگی ترکیبات آزمايش

 گیاهی مورد بررسی در اين تحقیق بر روی تخمريزی سرخرطومی حنايی خرما استفاده شد. 

اب به ها روی هر يک از بسترهای تخمريزی تیمار با شاهد )در هر انتخبرای مقايسه تعداد تخم  -روش اول

(. از نرم Joachim-Bravo et al., 2001( استفاده گرديد )Wilcoxonتفکیک( از آزمون غیر پارامتريک ويلکاکسون )

 ( برای تجزيه آماری در اين روش استفاده شد. 5/1)نسخه  SASافزار 
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با يکديگر ( تیمارهای مختلف Anti-oviposition Indexبرای محاسبه شاخص بازدارندگی تخمريزی ) –روش دوم 

 (.Villalobos & Robledo, 1998-Pascualفرمول زير استفاده شد ) از

(C-T) / (C+T)  ×AOI = 100 

های تعداد تخم Tهای گذاشته شده روی شاهد و تعداد تخم Cشاخص بازدارندگی تخمريزی،  AOI  که در آن

ص بازدارندگی تخمريزی، قبل از شده روی مغز درخت خرمای تیمارشده بود. کلیه مقادير منفی شاخ گذاشته

 (. Udo, 2011ها، صفر در نظر گرفته شد )تجزيه و تحلیل داده

( ANOVAمورد تجزيه واريانس )  Arcsin√Xهای بازدارندگی تخمريزی پس از تبديل های شاخصمیانگین

در سطح آماری   Tukeyآزمونبندی تیمارها از قرار گرفتند. برای گروه General Linear Modelبا استفاده از روش 

 انجام شد. Minitab™16تجزيه آماری با استفاده از نرم ا فزار  پنج درصد استفاده شد.

 

 نتايج
  ها در هر انتخاب به تفکیکمقايسه تعداد تخم

 نشان داده 9های گذاشته شده در بسترهای تخمريزی در جدول شماره ( تعداد تخم±میانگین )خطای معیار

های گذاشته شده توسط سرخرطومی حنايی روی مغز درخت خرما )شاهد( بیشترين تعداد تخمشده است. 

های گذاشته شده توسط يک حشره ماده سرخرطومی حنايی (. تعداد تخم98±10/2تا  9/90±53/9مشاهده شد )از 

مدت سه  يزی درخرما روی همه بسترهای تیمار شده به وسیله ترکیبات گیاهی کمتر از شاهد بود. کمترين تخمر

( 6/9±66/0درصد )90با دز  اشورک( و پس از آن در عصاره برگ 5/9±55/0درصد )90روز در تیمار تیمول با دز 

های گذاشته شده روی بستر تخمريزی تیمار شده، به استثناء دز يک درصد بود. برای هر انتخاب، تعداد تخم

(. نتايج، به جز در مورد 9داری کمتر از شاهد بود )جدول تیمارهای عصاره گیاه چريش و اوژنول، به طور معنی

 میزبان بود.اسانس برگ آنغوزه، نشان دهنده کاهش تعداد تخم گذاشته شده با افزايش دز ترکیبات گیاهان غیر

 مقايسه تیمارهای مختلف
گیاهی تفاوت معنیمیزبان و ترکیبات فرار نتايج نشان داد که شاخص بازدارندگی تخمريزی در گیاهان غیر 

درصد  66±5تخمريزی متعلق به تیمول با  شاخص بازدارندگیبیشترين  .(0.001P= 6.81;  (5,172)F>داری داشتند )

دار داشت. در بین ترکیبات گیاهی آزمايش درصد( با ساير ترکیبات تفاوت معنی 55±6) اشورککه به جز  بود 

 (.9بازدارندگی تخمريزی را داشت )شکل کمترين درصد  33±6شده اسانس گیاه آنغوزه با 

 51±3، 25±5درصد تمام ترکیبات به ترتیب 90های بازدارندگی تخمريزی برای دزهای يک، پنج و شاخص

(. نتايج نشان داد که با 0.001P= 28.93;  (2,172)F>دار داشتند )درصد بود که با يکديگر تفاوت معنی 63±5و 

 داری افزوده شد.به طور معنیافزايش دز، بازدارندگی تخمريزی 

به  و اشورک 63/85±05/5درصد تیمول به میزان  90های بازدارندگی تخمريزی در دزهای بیشترين شاخص

های بازدارندگی تخمريزی در دزهای داری نداشتند. شاخصدرصد بود که تفاوت معنی 32/83±00/0میزان 

 اوژنول، (0.01P= 8.69;  (2,27)F>) و ترکیبات تیمول (0.001P= 21.68;  (2,27)F>) اشورکمختلف عصاره برگ 
(<0.001P= 18.66;  (2,27)F) پینن -و آلفا (<0.05P= 4.82;  (2,27)F) دار و در دزهای مختلف عصاره چريشمعنی 
(= 0.076 P= 2.84;  (2,27)Fو اسانس آنغوزه ) (= 0.737 P= 0.31;  (2,27)Fمعنی )های دار نبود. مقادير شاخص

 (2جدول )بندی آنها در بازدارندگی تخمريزی در دزهای مختلف ترکیبات گیاهی آزمايش شده همراه با گروه

های بازدارندگی تخمريزی درهر سه دز داری بین شاخصتفاوت معنی اشورکنشان داده شده است. درگیاه 
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درصد، در اوژنول تفاوت  90دار فقط بین دز يک درصد و پینن تفاوت معنی-آزمايش شده مشاهده شد. در آلفا

درصد  90دار بین دز يک درصد با درصد و در تیمول تفاوت معنی 90دار بین دز يک درصد با دزهای پنج و معنی

 مشاهده شد. 

 

 رهای گذاشته شده توسط سرخرطومی حنايی خرما دخطای استاندارد( تعداد تخم ±مقايسه میانگین ) -1جدول 

 های گیاهی در مقايسه با تیمار شاهدمدت سه روز روی مغز درخت خرما تیمار شده با ترکیبات و عصاره
Table 1- Mean (±SE) of eggs laid by female Rhynchophorus ferrugineus on date core treated by non-

host plants components 

Treatment Dose% 
Mean number of eggs± SE 

Z P 
Untreated core treated core 

Azadirachta indica 1 13.4±2.92 8.6±1.78 -1.253 n.s.0.210 

5 14.4±1.93 7±1.30 -2.502 0.012* 

10 12±1.85 5±1.11 2.628 0.009** 

Ferula-assaeta 1 12.18±0.69 7±1.44 -2.241 0.025* 

5 15.1±1.77 8.9±1.07 -2.315 0.021* 

10 13.3±2.17 5.4±0.97 -2.655 0.008** 

Rhazya stricta 1 12.8±1.38 8.1±0.91 -2.478 0.013* 

5 16.5±1.66 4.2±0.62 -3.752 0.0002** 

10 18±2.97 1.6±0.66 -3.794 0.0001** 

Alpha- pinene 1 10.3±1.15 6.4±0.87 -2.278 0.023* 

5 12.6±0.89 4.5±1.27 -3.202 0.002** 

10 13.2±1.99 3.2±0.78 -3.488 0.0005** 

Eugenol 1 10.1±1.53 7±0.68 -1.820 ns0.069 

5 13±1.13 4.5±0.60 -3.763 0.0002** 

10 15±1.25 3.8±0.48 -3.755 0.0002** 

Thymol 1 13.6±1.29 5.2±2.69 -3.413 0.0006** 

5 14.17±0.32 3.6±0.85 -3.753 0.0002** 

10 15.9±1.47 1.5±0.54 -3.759 0.0002** 
*, **: Number of eggs laid in test and control are significantly different at P˂0.05 and P˂0.01, respectively (Wilcoxon non 

parametric test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثر بازدارندگی تخمريزی ترکیبات گیاهی آزمايش شده روی سرخرطومی حنايی خرما -1شکل 
Fig. 1. Deterrent effect of tested non-host plants and plant volatiles on the oviposition of Rhynchopho-

rus ferrugineus 
(Azta= Azadirachta indica, Feru= Ferula assa-foetida, Rhaz= Rhazya stricta, α-pin= Alpha-pinene, Eugl= Eugenol, 

Thym= Thymol) 
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 ترکیبات گیاهی مختلف روی سرخرطومی حنايی خرما میانگین درصد بازدارندگی تخمريزی -2جدول 
Table 2- Means (±SE) of anti-oviposition effects of different non-host plants and plant volatiles on 

Rhynchophorus ferrugineus  

The means followed by the same letters in each column are not significantly different (P<0.05). 

 بحث

ای و هم چنین مکان تخمريزی توسط حشرات نیازهای تغذيه يافتن میزبان گیاهی مناسب برای تأمین 

برای تغذيه و تخمريزی  پذيرش يا عدم پذيرش يک گیاه به وسیله حشره گیاهخوار گیاهخوار بسیار مهم است.

در بین  (.Renwick & Chew, 1994) های فیزيکی و شیمیايی گیاه داردبستگی به پاسخ رفتاری حشره به ويژگی

تخمريزی  گیاهخوار دارد.ت شیمیايی، مواد فرار گیاه میزبان نقش حیاتی در انتخاب میزبان توسط حشراهای ويژگی

 آنها باشد. اگر از تخمريزی حشرات جلوگیری شود، چرخه زندگیمرحله مهمی از چرخه زندگی حشرات می

تواند به وسیله مواد میزبان میهای تخمريزی در گیاهان محرک اثريابد. مختل شده و رشد جمعیت آنها کاهش می

رفتار های مناسب پنهان شده و در نتیجه موجب اختالل ( با غلظتOviposition deterrentبازدارنده تخمريزی )

ترکیبات بازدارنده تخمريزی در گیاهان غیرمیزبان به  (.Kumari & Kaushik, 2016) شود تخمريزی حشرات ماده

ن باشد و بنابراين از تخمگذاری روی آکنند که گیاه سمی میاين پیام را منتقل میعنوان يک نشانه به حشره ماده 

 (. Narangoda & Karunaratne, 2009; Singh et al., 2011خودداری نمايد )

 پینن( روی بازدارندگی تخمريزی سرخرطومی-اثر گیاهان و ترکیبات مورد آزمايش در اين تحقیق )غیر از آلفا

تاکنون گزارش نشده است. اما اثر بازدارندگی تخمريزی برخی ديگر از گیاهان غیرمیزبان شامل حنايی خرما 

 Cymbopogon citratus (DC. exاوکالیپتوس، علف لیمو ) (،.Syzygium aromaticum Lمیخک )های گلاسانس

Nees) Stapf.( و ريحان )Ocimum basilicum L.( )Abdel Kareim et al., 2017نین ترکیبات گیاهی ( و همچ

( روی سرخرطومی حنايی خرما گزارش Guarino et al., 2015) octen-3-ol-1( و Geraniolديگر شامل ژرانیول )

 شده است. 

نتايج اين پژوهش نشان داد که ترکیبات گیاهی آزمايش شده، به استثنای کمترين دز )يک درصد( از عصاره 

مريزی ضد تخ فعالیتبرگ چريش و اوژنول، دارای اثر بازدارندگی بر تخمريزی سرخرطومی حنايی خرما بودند. 

شده است. اين پژوهشگران اثر ضد  تأيید Guarino et al. (2015)پینن روی سرخرطومی حنايی خرما توسط -آلفا

میکرولیتر در دو جمعیت جغرافیايی سرخرطومی حنايی خرما در  20و 90، 2پینن را در سه دز -تخمريزی آلفا

ايتالیا و اسرائیل بررسی کردند. نتايج به دست آمده در دو جمعیت مورد مطالعه متفاوت بود. در جمعیت ايتالیا 

میکرولیتر بود. ولی در جمعیت اسرائیل  2پینن بیشتر از دز -میکرولیتر آلفا 20و  90کاهش تخمريزی در دزهای 

پینن در دز بیشتر -میکرولیتر بود.  اثر کمتر آلفا 90و  2میکرولیتر کمتر از دزهای  20کاهش تخمريزی در دز 

ه تیمار بت بممکن است ناشی از اثر اشباعی اين ترکیب در اين دز و کاهش ترجیح تخمريزی حشره در شاهد نس

پینن شاخص بازدارندگی تخمريزی -(. نتايج اين بررسی نشان داد که برای آلفاGuarino et al., 2015) باشد

Dose Azadirachta 

indica 
Ferula 

assa-foetida 
Rhazya 

stricta Thymol Eugenol 
Alpha-

pinene 

1 n.s.21.72±8.93 n.s.39.01±9.7 c24.89±5.87 b46.33±18.31 b11.52±10.93 b23.09±8.28 

5 n.s.40.69±7.94 n.s.26.35±3.08 b60.44±3.27 ab67.23±7.46 a50.03±4.89 ab51.83±9.43 

10 n.s.50.51±10.45 n.s40.51±10.35 a83.32±7.70 a85.63±4.75 a60.11±3.02 a62.09±9.06 
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درصد  90جمعیت آفت در کشور بیشتر به جمعیت ايتالیا شباهت دارد. به اين ترتیب که کاهش تخمريزی در دز 

داری درصد اين ترکیب تفاوت معنی 5مريزی با دز درصد بود، ولی کاهش تخ 9به طور معنی داری بیشتر از دز 

درصد نداشت. به عبارت ديگر، در اين بررسی نیز مانند جمعیت ايتالیا يک کاهش تخمريزی  90و  9با دزهای 

 درصد مشاهده شد. 90دار وابسته به دز در غلظت معنی

درصد(  32/83) اشورکره برگ درصد عصا90بیشترين بازدارندگی تخمريزی بین گیاهان آزمايش شده در دز  

، 05/80درصد میخک، اوکالیپتوس، علف لیمو و ريحان به ترتیب 90مشاهده شد. بازدارندگی تخمريزی در دز 

در  اشورک( که درصد بازدارندگی تخمريزی Abdel Kareim et al., 2017درصد بود ) 30/55و  95/58، 00/66

درصد  5/0و  9/0اثر ضد تخمريزی دزهای  ده از اثر میخک بود. اين تحقیق تقريبا برابر مقدار گزارش ارائه ش

و  1/52)به ترتیب نشان داده شده است  F.s maculatus Callosobruchuهمچنین روی  اشورکعصاره متانولی 

 Oryzaephilusعالوه بر اين اثر دورکنندگی عصاره اين گیاه روی حشره  (. 1999et alElhag ,.)درصد(  1/83

L. ensis amsurin نیز گزارش شده است (., 2013et alAlqurashi & Bakhashwain, 2010; Madkour  .)(2000) 

 Elhag را روی  اشورکخاصیت بازدارندگی تخمريزی چند گیاه از جمله عصاره دانه چريش و برگC. maculatus 
بیشتر از دانه چريش بود که با نتايج اين پژوهش همسو است.  اشورکبررسی کرد که در آن بازدارندگی تخمريزی 

 یدیآلکالوئ ریغ بیو چند ترک دیآلکالوئ 900از  شیبداد که  نشان اشورکهای تجزيه و شناسايی ترکیبات بررسی

 et alMarwat ., 1983; et alAhmad ;2012 ,.باشند )به ويژه در برگ آن موجود می اهیمختلف گ یدر قسمت ها

., 2014et alAhmad .) 

در اين تحقیق کمترين اثر ضد تخمريزی با اسانس آنغوزه مشاهده شد. در منابع مورد بررسی، اثر آنغوزه روی 

 .Tو  Trichogramma embryophagum Hartigبازدارندگی تخمريزی دو زنبور پارازيتوئید تخم شامل 

s Westwoodevanescen ( 2014 ,.گزارش شده استet alvad, Poorjaهمچنین اثر ضد تغذيه .) ای اين گیاه روی

Fabricius Rhyzopertha dominica (., 2016et alBahrami  )بر  و اثر دورکنندگیHerbest Tribolium castaneum 

( ., 2004; Nazemi Rafi & Moharamipour, 2008et alMoharramipour )  ،Zeller Ectomyelois ceratoniae 

(., 2011et alPeyrovi  ) وGlover Aphis gossypii (., 2018et alKoorki ) کشی رویو اثر حشرهSitophilus 

Motschulsky  zeamais (, 2017.et al Islam) های متعدد در مورد مطالعه قرار گرفته است. با وجود گزارش

ترين اثر بازدارندگی تخمريزی خصوص اثر دورکنندگی آنغوزه روی حشرات مختلف، در اين پژوهش ضعیف

 برای اين گیاه مشاهده شد.

 درصد( بیشترين درصد بازدارندگی تخمريزی 90در بین ترکیبات گیاهی، تیمول در باالترين دز )

 Triboliumرا بر سرخرطومی حنايی خرما داشت. خاصیت دورکنندگی تیمول برحشرات کامل  (05/5±63/85)

confusum Jacquelin du val  ( نیز گزارش شده استTunc & Erler, 2003اثر ضد تخمريزی آلفا .)- پینن و

 ند.دار نداشتاوژنول در همه دزها کمتر از تیمول بود و بازدارندگی تخمريزی اين دو ترکیب با هم تفاوت معنی

يط راپینن، اوژنول و تیمول بر روی سرخرطومی حنايی خرما در ش-اثر دورکنندگی سه ترکیب گیاهی آلفا

درصد دورکنندگی برای حشرات  60درصد و اوژنول  80پینن -آزمايشگاه نشان داده شده است. تیمول و آلفا

همچنین اثر  (.Dosary, 2014-Sharaby& Alسرخرطومی حنايی خرما از هر دو جنس ماده و نر داشتند )

نشان ،  .Rhynchophorus palmarum Lپینن روی حشرات کامل سرخرطومی آمريکايی نخیالت، -دورکنندگی آلفا

  (. Gonzalez,Oehlschlager & 2001داده شده است )
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-در بازدارندگی تخمريزی سرخرطومی اشورکنتايج اين پژوهش مؤيد کارآيی بیشتر تیمول و عصاره برگ 

حنايی در مقايسه با ساير ترکیبات گیاهی بود. ترکیبات گیاهی با اثر بازدارندگی بر تخمريزی به علت آثار سوء 

ی ها برتری دارند. ترکیبات گیاهی که در اين مقاله معرفکشکمتر بر محیط زيست و سالمت انسان نسبت به حشره

و در قالب مديريت تلفیقی سرخرطومی حنايی خرما، توانند به عنوان يک استراتژی اختالل رفتاری اند، میشده

باشند، استفاده شوند. در حال حاضر در زمانی که حشرات ماده در جستجوی مکان مناسب برای تخمريزی می

 کشهای تنه درختان خرما با استفاده از حشرهبرای جلوگیری از تخمريزی سرخرطومی حنايی خرما محل زخم

 .تکش در کشور ممنوع شده اس، اما به علت آثار سوء زيست محیطی، کاربرد اين حشرهشودمی کارباريل پوشانده

های ايجاد شده در اثر عملیات باغبانی مانند حذف تنه جوش، پاشی اين ترکیبات ضدتخمريزی روی زخممحلول

د توانا، میجداسازی پاجوش برای تکثیر درختان خرما، هرس دمبرگ خرما و يا در اثر خسارت ساير آفات خرم

موجب اخالل در تخمريزی آفت شود. با توجه به سهولت دسترسی به تیمول، استفاده از آن برای پوشاندن 

شود. همچنین درختان خرما برای جلوگیری از تخمريزی سرخرطومی حنايی خرما توصیه میهای روی تنهزخم

ضد  شود تا مواد موثره اين گیاه با خاصیتمیپیشنهاد  اشورکبا توجه به بازدارندگی تخمريزی عصاره برگ گیاه 

  تخمريزی روی سرخرطومی حنايی خرما شناسايی شوند.
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