مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل ،شماره ،4زمستان 1395

ارزیابی فعّالیت دافع حشرهی عصارهی برگ درخت گردو بر روی پشهی  Culex pipiensدر
شرایط آزمایشگاهی
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کارشناس ارشدزیستشناسي ،مرکز تحقيقات طبّ سنّتي و مکمّل ،دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،ساری ،ایران.
استادیار ،دکترای انگلشناسي جانوری ،گروه حشره شناسي پزشکي ،دانشکدهی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،ساری ،ایران.
استاد ،دکترای شيمي داروئي ،گروه شيمي داروئي ،مرکز تحقيقات علوم دارویي ،دانشکدهی داروسازی ساری ،دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،ساری ،ایران.
دانشجوی دکترای علوم بهداشتي ،گروه حشرهشناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين ،مرکز تحقيقات علم بهداشتي ،دانشکدهی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي
مازندران ،ساری ،ایران.
استادیار ،دکترای حشرهشناسي پزشکي ،گروه انگلشناسي و قارچ شناسي ،دانشکدهی پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي بابل ،بابل ،ایران.
استادیار ،دکترای فيزیولوژی ،گروه فيزیولوژی ،دانشکدهی پزشکي ساری ،دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،ساری ،ایران.
تاریخ دریافت 1395/02/01:تاریخ پذیرش1395/06/06 :

چکیده
مقدمه :در سالهای اخير ،مصرف بيش از حدّ سموم عالوه بر ایجاد مخاطرات بهداشتی -محيطی ،احتماالً باعث بروز مقاومت در حشررات
نيز شده است؛ ازاینرو ،یافتن یك روش ایمن ،بادوام و اقتصادی در مبارزه با حشرات ،ضروری است .استفاده از دورکنندهها ،روش خروبی در
پيشگيری از بيماریهاست .از اندامهای مختلف درخت گردو ) (Juglans regia Lدر طبّ سنّتی استفاده شده و از برگ آن اثررات ضردّ
التهابی ،ضدّ درد و آنتیاکسيدانی گزارش شده است .هدف این تحقيق ،شناسایی و استفاده از گياهان بومی بیخطر در دفر حشررات اسرت؛
بهنحویکه مسموميتی نيز در انسان ایجاد ننمایند.
مواد و روشها :در این تحقيق تجربی -آزمایشگاهی ،برگ درخت گردو ،از رویشگاه طبيعی ساری (گلهکال سفلی-کردخيل) جمر آوری و
شناسایی شد و پس از خشك شدن ،از آن عصاره گيری شد .سپس عصارهی متانولی بهدستآمده از آن با غلظتهای مختلف بر روی پوست
خوکچهی هندی پخش شد .پس از گذشت  30دقيقه از زمان تماس ،تعداد گزشهای پشهی بالغ کولکس)(Culex pipiensدر منطقهی
مورد نظر ثبت و مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت.
یافتهها :مقایسهی ميانگينهای مربوط به اثر دورکنندگی عصارههای برگ درخت گردو بر روی پشهی کولکس نشان داد در غلظرتهرای
باال ،ميزان خونخواری در پشهها کمتر است و اختالف معناداری در غلظتهای مختلف آن وجود دارد ( .) P.Value=0/001بيشترین اثرر
دورکنندگی مربوط به غلظت  250mg/kgبرابر  %73/36بوده است.
نتیجهگیری :اثر عصارههای برگ درخت گردو بر روی پشهی کولکس نشان داد با افزایش غلظرت عصراره ،ميرزان دورکننردگی حشررات
افزایش مییابد .درمجموع غلظتها ،درصد اثربخشی در آزمایشهای حيوانی بهاندازهی ( %49.78ميانگين کل) بوده است؛ لذا پيشنهاد مری-
گردد از عصارهی گياه جهت تهيهی فرآوردهای برای پيشگيری از نيش پشههای شهری (کولکس) استفاده شود.
کلیدواژهها :داف حشره ،درخت گردو ،پشهی کولکس.
*نویسنده

مسئولE.mail: haghi77@yahoo.com :
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بيماریها قرار دارند ( .)4تعيين انواع پشرههرای

مقدمه

کرولکس5

کوليسرينه،6

در

استفاده از حشرهکشها در کنترل آفات در ایران از جایگراه

نسبت به سرایر جرنسهرای زیرخرانوادهی

خاصرری برخرروردار اسررت؛ بررهطرروریکرره در حررال حاضررر

کشورمان ایران دارای سابقهی بيشرتری بروده و از دالیرل

حشره کش های ارگانوکلره ،ارگانوفسفره ،کارباماتهرا و یرا

افزایش انتشار این پشه ،شهرنشينی مردم و صنعتی شردن

پيروتروئيدهای سنتتيك بهعنوان ترکيبات اصلی در مبرارزه

سری جامعه بدون تثمين تسهيالت زهکشی آبهای راکرد

با حشرات به کار میروند .مبارزهی شيميایی به دليل ترثثير

است ( .)5یکی از روشهای کنترل این بيمراری ،حفاظرت

آنی و سری روی جمعيت آفات و خاصيت کنترل حشررات

افررراد از گررزش پشررههررای ناقررل مرریباشررد .اسررتفاده از

ناقل بيماری ،مهمتررین روش مبرارزه برا آفرات و نراقالن

دورکنندهها بهویرژه دورکننردههرای گيراهی از روشهرای

محسوب میشود .البته امروزه از سموم شيميایی بره علرت

مناسب برای حفاظت افراد به شمار میرود ( .)6مطالعات و

تجم در زنجيرهی غرذایی ،پایرداری در محريم ،مقاومرت

تحقيقات وسيعی درزمينهی کشف و تهيهی داروهای دافر

ناقالن در برابر آنها ،آلودگی محيم زیست و بر هرم زدن

حشرات از زمان بروز جنگ جهانی دوم تراکنون ،در دنيرا و

تعادل طبيعی موجودات با احتياط فراوان ،استفاده می شرود

در ایران انجام گرفته است ( .)7بااینحرال ،برروز برخری از

( .)1طی سالهای گذشته استفادهی طوالنیمردت از مرواد

عوارخ جانبی در استفادهی طروالنی مردت از مرواد دافر

شيميایی بررای کنتررل ،دفر و از برين برردن حشررات و

شيميایی و صرنعتی رایر  ،باعرث شرده اسرت کره توجره

بندپایان ،نگرانی هرای فراوانری را بررای محريم زیسرت و

محققان به مواد داف گياهی جلب گردد ( .)8اسرانسهرا و

سالمت انسان ایجاد کرده است .ازایرن رو ،پژوهشرگران از

اجزای آنها ،متابوليتهرای ثانویرهای هسرتند کره اثررات

محصوالت جایگزین طبيعی و گيراهی کره دارای اثرهرای

زیادی بر روی حشرات دارند؛ برهطروریکره ترا بره امرروز

غير مضر بوده و با محيم زیسرت سرازگار بودنرد ،اسرتفاده

گونه های گياهی مختلفی (ماننرد

افسرنطين ،7اکراليپتوس8

کردند .پژوهش در مورد گياهان داروئی و اسرتفاده از آنهرا

و )...با فعّاليت داف حشره شناسایی و استفاده شرده و ایرن

مهم بوده و رو به افزایش است ( 2و  .)3کنترل پشرههرا و

خاصيت را از خود نشان دادهاند ( .)9در این مطالعره بررگ

حفاظت انسانهرا از گرزش آنهرا یکری از راههرای مهرم

گردو با نام علمی ( Juglans regia Lشکل شرمارهی

پيشگيری از بيماریهرای منتقلره برهوسريلهی آنهاسرت.

 )1که از خانوادهی گردودیان 9میباشد مورد مطالعره قررار

پشه های خانواده ی کوليسيده قادرند بيماریهای ماالریرا،1

گرفت .این گياه در ایران برهخصرو

در منراطق شرمالی

تب دینگو ،2فيالریازیس ،3خرونریرزی دینگرو ،ترب زرد و

مانند مازندران (و البته ساری) بهوفور یافت میشرود (.)10

انسفاليت 4را در نواحی گرمسيری منتقل کنند .برر اسراس

از ميوه ی گردو جهت تغذیه اسرتفاده مریشرود .از پوسرت

گررزارش سررازمان جهررانی بهداشررت ،کشررورهای حرروزهی

درخت و ميوهی گرردو برهعنروان مرادهی قراب

و بررای

مدیترانه ی شرقی مانند ایرران از مهرم تررین کرانونهرای

درمرران ترشررحات زنانرره و بيمرراری سررل و ورم مفاصررل و

بيماریهای منتقله بهوسيلهی حشرات و سایر بنردپایان در

شسررتوشررو و التيررام زخررمهررا اسررتفاده مرریشررود (.)11

دنيا بوده و این کشورها با توجه به تنروع نراقالن برهویرژه

متخصصان انگليسی در سدههای اخير برگ گردو را با پياز،

گونههرای پشره هرا ،در معررخ خطرر انتشرار بسرياری از

نمك و عسل برای سم زدایی حاصل از گزش مار و عقرب
و ...استفاده می کردند .از برگ هرای گرردو ،جهرت درمران
5

- Culex
- Culicinae
7
-Artemisia
8
-Eucalyptus
9
- Juglandaceae
6

1

-Malaria
- Dengue
3
-filariasis
4
-Ensephalitis
2
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بيماری های پوستی ،دردهای رماتيسمی ،تب و دیابت ،و از

تهيررهی گيرراه و عصررارهی گيرراهی :در ایررن مطالعررهی

ریشه ی آن برای درمران دیابرت و از گرلهرای آن بررای

پژوهشی – آزمایشگاهی ،برگ درخت گرردو از رویشرگاه

درمان ماالریا و دردهای رماتيسمی استفاده میشرود ( 12و

طبيعی روسرتای گلره کرال سرفلی -کردخيرل (دهسرتان

 .)13تاکنون اثرات ضدّ ميکروبی گياه گردو برر روی ننرد

اسفيورد ،بخش مرکزی ،شوراب شهرستان سراری) تهيره

قارچ و نند باکتری مانند باسريلوس سوبتيليسرو باسريلوس

شد و بهوسيلهی متخصص دارای دکترای سيستماتيك برا

مایکوبيدس مطالعه و گرزارش شرده اسرت ( .)14خاصريت

استفاده از کليد شناسایی مورد تشخيص و شناسرایی قررار

آنتیباکتریال آن نيز اثبات شده و قابل توجره بروده اسرت

گرفت .سپس برگها در محلی با جریان هروا ،دور از نرور

( .)15ارزیابی عصاره ی آبی و استونی برگ گردو نشان داد

مستقيم آفتاب و برخروردار از دمرا و رطوبرت مناسرب ،در

که این ترکيب حاوی االژیتانين اسرت کره دارای خروا

طول  14تا  18روز خشك شدند ( .)23اندام خشك شرده

ضدّسرطانی و ضدّ التهابی اسرت ( .)16دو گرروه عمردهی

با آسياب برقی پودر شد و از آن عصارهی تام متانولی بره

ترکيبهای فنلی موجود در برگ گرردو اسريدهای فنلری و

روش پرکوالسيون تهيره شرد .اسرتخراص عصراره در سره

فالونوئيررررردها هسرررررتند .اسرررررريدکافئوئيلکوینيك و

مرحلهی پی درپی انجام شد .برگ گياه خشك شرده 100

اسيدکوماروئيلکوینيك مهم ترین اسيدهای فنلی برگ گردو

گرم بود که حلّال متانول به ميزان مورد نياز ،به آن اضافه

هسررتند .ژوگلررون ،کوئرسررتين ،گاالکتوزی رد ،مشررتقهررای

شد و مجموعه برای  24ساعت به حال خود رها شرد .روز

کوئرسررتين پنتوزیررد ،کوئرسررتين آرابينوزیررد ،کوئرسررتين

بعد ،حلّال خارص شد و حلّال جدید به مقدار مادهی خشرك

گزیلوزید ،کوئرسرتين رامنوزیرد و مشرتق هرای کرامپفرول

قبلی به آن اضافه شد .این عمرل ،سره برار تکررار شرد و

پنتوزید مهم تررین فالونوئيردهای موجرود در بررگ گرردو

درنهایت ،حلّال در دسرتگاه روتراری در دمرای  50درجره

هستند ( .)17بررگ گرردو دارای خاصريت ضردّ سررطانی،

حذف شد و باقیماندهی آن با دسرتگاه فریرز درایرر -55

تصفيه کننردگی خرون و آنتری اکسريدانی اسرت ( )18ایرن

درجه ،کامالً خشرك شرد .جهرت بررسری ترثثير دفر -

پژوهش به دالیل زیر روی برگ درخت گردو و پشرههرای

دورکنندگی( -مواد دورکننده باعث دوری یا فرار حشررات

کولکس پيپينس - 1که در مناطق شهری و بيشتر منراطق

از سررطوآ آغشررته برره سررم مرریشرروند) بررر روی پشررهی

ایران و برخی مناطق روستایی و البته در اسرتان مازنردران

کرررولکس ،غلظرررتهرررای  150 ،50 mg/kgو  250از

وجود دارند و عمدتاً گونهی غالب را تشکيل میدهند ()22

عصررراره ی ترررام مترررانولی بررررگ گرررردو برررا حرررالل

داروئی محصوالت طبيعی مانند

 2DMSO10%در آب مقطر تهيره شرد و جهرت کرار و

گياهان داروئی ( )19و فعّاليتهرای علمری و آزمایشرگاهی

آزمایش بر روی خوکچهی هنردی برا وزن  400ترا 450

صورت گرفته روی آنها ( ،)20گزارش های خروبی کره از

گرم استفاده گردید (.)24

اثرات بيولوژیك و دارویی این گياه مانند اثرات ضردّ سرم،

انتخاب حشره :پشههای بالغ کولکس  3تا  5روزه از یکی

کاهش قند خون و  ...در طربّ سرنّتی ایرران و جهران (در

از مکان های پرورش پشه در شهرستان آمل ،وابسرته بره

منابعی مانند مخزناالدویهی عقيلی) موجرود اسرت ( )21و

دانشکده ی بهداشت تهران تهيه و بالفاصله به آزمایشگاه

گزارشهای تحقيقات گذشته مبنری برر اینکره عرالوه برر

دانشکده ی بهداشت ساری منتقل شدند .جهت انتقرال ،از

تکثير راحت ،مصرف آنها برای انسران بری خطرر بروده و

کاپسهای پالستيکی که روی آنهرا برا تروری پوشرانده

مسموميتی را در فرد ایجاد نمیکنند.

شده بود به همراه پنبهی خيس استفاده شد و پشرههرا برا

مواد و روشها

محلول ساکارز تغذیه شدند .در آزمایشگاه از پشههای ماده

انجام شد :اثرات و خوا

2

1

- Cx. Pipiens

-DimethyL sulfoxide
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جهت آزمایش استفاده شد 24 .سراعت قبرل از آزمرایش،

برای هر یك از تيمارها آزمایش در  3مرحله تکرار شرد و

غذای پشه ها قط شد تا در هنگام آزمایش کامالً گرسرنه

با نتای بهدستآمده از طرآ آزمایشری 3برا انجرام آزمرون

باشند .درنهایت ،برای هر آزمایش در هر قفرس  25عردد

آنرراليز واریررانس ) (LSDدر سررطا احتمررال  %5مررورد

پشهی  3تا  5روزه قرار داده شد .جنس دیوارهی قفرس از

تجزیررهوتحليررل آمرراری قرررار گرفررت .درصررد ميررزان

پلیاتيلن انتخاب شد تا درون آن شفاف و قابرل مشراهده

خونخواری و دورکنندگی نيز به درصد ارائه شد.

باشد؛ همچنين سقف آن با پارنهی توری مسدود شرد ترا

یافتهها

برای پشه ها امکان داشته باشرد از ميران آن نريش بزننرد

بازده عصارهی برگ درخرت گرردو Juglans regia

(.)25

) ( Lکه به روش پرکوالسريون و برا حلّرال مترانول بره

آزمایش سنجش داف حشره :برای آزمایشهای حيوانی از

دست آمد  %14/9بوده است.

خوکچهی هندی آلبينو 1از جنس نر برا وزن  400ترا 450

جهت ارزیابی گزش پشهها در غلظتهای متفراوت ،ایرن

گرم استفاده شد .در ابتدا موهای ناحيهی پهلوی حيوان با

غلظتها در سه گروه  150 ،50 mg/kgو  250آزمایش

تيغ تراشيده شد و با اتانول ضدّ عفونی گشت .سپس سایر

شدند و نمونهبرداری در هر غلظت و در همرهی گرروههرا

قسمت های بدن حيوان پوشانده شد تا پشهها امکان نيش

انجام شد.

زدن و خونخواری از دیگر نواحی بهجز منطقهی موردنظر

مقایسررهی ميررانگينهررای مربرروط برره اثررر دورکننرردگی

را نداشته باشند .ابتدا و بهعنوان شاهد ،خوکچههرایی کره

عصارهی برگ درخت گردو ) ( Juglans regia Lبا

پوست آن ها به هيچ ماده ی داف حشررات آغشرته نشرده

حلّال متانولی بر روی پشهی کولکس پيپينس (Culex

بود ،در معرخ گزش حشرات درون قفس قرار داده شدند.

)pipiensنشان داد که با افزایش غلظرت عصرارههرای

در این حالت ،پشه ها به سمت بدن حيوان ميزبان بسته -

این گياه ،ميزان خونخواری حشرات کاهش یافت؛ بردین

شررده در قفررس ،هجرروم برررده بررا سرررعت مبررادرت برره

معنی که ميزان آن در غلظت  76% ،50 mg/kgبود ،در

خونخواری کردند .در مرحلهی بعد ،مقدار  0/4ميلریليترر

غلظررررت ،150 mg/kg

از عصارههای تهيهشده برا حلّرال ( DMSO%10مرر

 26%/64 ،250mg/kgبود و در هر سه غلظت ،معنرادار

آلمان) با آب مقطر مخلوط شد و برا در نظرر گررفتن وزن

بود (.)P.Value =0/001

حيوان در غلظتهای 100 ،50 mg/kgو  250برر روی

(جدول شمارهی .)1

پوست خوکچه در مساحتی بره انردازهی  4×6سرانتی مترر

ميزان تثثيرگذاری عصاره در صورت عدم هجوم حشررات

پخش شد .پس از گذشت  30دقيقه ،تعرداد گرزشهرا در

و دورکننرردگی آن بررر روی حشرررات (پشررهی کررولکس

منطقهی مورد نظر ثبت شد و درنهایت ،این آزمایش برای

گونهی  )Cx. Pipiensبا افزایش غلظت ،فزونی یافت

داف  Nو  Nدیاتيل -3متيلبنزاميد ()( 2 (Deetمرادهی

و در غلظرررتهرررای  150 ،50 mg/kgو  250معنرررادار

شيميایی شناختهشده به عنوان دافر حشررات) بره عنروان

گزارش شد.

کنترل مثبت ،با همان مقدار  0/4ميلری ليترر در مسراحت

(جدول شمارهی .)2

موردنظر ،انجام شد ( .)26مالحظات اخالقی نيرز در ایرن

همچنين مشخص شد ميانگين تعداد گزش در هرر گرروه

مطالعه رعایت شد و نحوهی انجام پژوهش بهگونهای بود

در غلظت های گوناگون تفاوت معناداری ازنظر آمراری در

که خطری برای ادامهی حيات خوکچههرا نداشرته باشرد.

سطا اطمينران  %95دارد )(P-Value≤0.05؛ بررای

 48%بررررود و در غلظررررت

بررسی تفراوت غلظرتهرا در گرروههرا از آزمرون LSD
1

- Albino
- N, N diethyl-3-methylbenzamide

3

2

-Experimental Designs
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دارویی بهعنوان دافر و بازدارنرده و ازبرينبرنردهی تخرم

استفاده شد که پی وليوِ گروهها و غلظتهای مختلف آن،

Culex

در جدول شمارهی  2ثبت شد و اختالف نيز معنیدار بود.

والروی حشررررهی کامرررل سررره گونرررهی

بيشترین اثر دورکنندگی برابر  %73/34و مربوط به غلظت

aegypti،quinque-fasciatus

 250 mg/kgبوده است (البتره در غلظرت 50 mg/kg

 Anopheles stephensiپشررره اسرررتفاده شرررد.

ميررانگين دورکننرردگی  %24و در غلظررت ،150mg/kg

درنهایت ،اسانس گياهان رزماری 3و زنجبيل 4برهترتيرب،

 52%بوده است) (جدول شمارهی  .)1ميانگينهای موجود

به عنوان از بين برنده و داف سه گونهی پشه معرفی شرد

در سطا آماری  %5تفاوت معنی داری با یکدیگر داشرتند.

( .)30در این مطالعه از عصارهی متانولی گياه Juglans

ميرررانگين کلررری دورکننررردگی درمجمررروع  3غلظرررت

 regia Lبرای دف حشرهی کولکس استفاده شد .نتای

 150 ،50mg/kgو  ،250نظرر بره بررآورد غلظرتهرای

بررسی ،نشاندهندهی خاصيت دورکنندگی خوبی بود کره

مختلف عصاره ی برگ درخت گردو ،بره ميرزان %49/78

این نتای با گزارش وانگ )31( 5مطابقت دارد .برگ گردو

بوده است.

محتررروی اسرررتر ،6تررررپن ،7هيررردروکربن 8و ترکيبرررات

بحث

آنتی اکسريدانی قروی ازجملره ترکيبرات فونوليرك اسرت.

برگ گياه گردو دارای مواد مؤثری از قبيل ترکيبات فنلری

ترکيبات فنوليك (تانن ،فالونول و فالونوئيد) اثرات سمّی

داروئری

زیادی برای بسياری از حشرات ،باکتریها و قارچها دارند

کاربردهای زیاد نيز دارند ()13؛ ایرن ترکيبرات مریتواننرد

( 32و  .)33در مطالعه ای که عباداللهی و همکاران انجرام

منجر به عملکردهای بيولوژیك و داروئی مانند ضدّیت برا

دادند مشرخص شرد اسرانس گيراه گرل مکزیکری 9روی

ميکروب ،مهار فعّاليت آنزیمی ،خاصريت ضردّ اکسایشری،

حشرررات کامررل  7تررا  14روز O. surinamensis

کرراهش اسررترس اکسرريداتيو و پيشررگيری از سرررطان،

به صورت معنی داری سمّيت تنفسی دارد و مقدار LC50

بيمرراریهررای قلبرری و عروقرری و سيسررتم ایمنرری ،و

حسابشدهی این اسانس روی ایرن آفرت انبراری 17/78

دورکنندگی حشرات گردند ( .)27کيدرلرن 1و همکراران از

ميکروليتر بر ليتر هوا گزارش شد ( .)34در پژوهش حاضر

کتشين به عنوان یك عامرل دورکننردهی پشرهی خراکی

ميزان دورکنندگی برگ درخت گردو مرورد اسرتفاده قررار

ناقل بيماری سالك نام برردهانرد ( .)28در مطالعرهای کره

گرفت و تثثير دورکنندگی آن گزارش شد .در این مطالعره

بهوسيله ی تر و همکاران انجرام شرد اثرر دورکننردگی

نيز ميزان دورکنندگی کلی برای عصرارهی بررگ درخرت

عصارهی پوست و مغز دانهی گيراه جينکرو 2روی کنرهی

گردو بره ميرزان  %49/78بروده اسرت .در تحقيقری کره

تارتن دونقطرهای Tetranychus urticae Koch

بهوسيلهی مدرس و همکاران در مورد کاربرد فرآوردههای

بررسی شد؛ در این مطالعه ترکيرب کتشرين در عصرارهی

درخت اکاليپتوس (پرودر بررگ و دانره) در کنتررل آفرات

مغز و ترکيب کورستين در عصارهی پوسته مشاهده شد و

انباری مهم گندم و جو انجام شرد ،نترای نشران داد کره

مشاهدات دیگر حاکی از وجود اثر دورکنندگی عصارهها بر

ميزان دورکنندگی پودر بذر اکاليپتوس برای لمبهی گنردم

روی کنررهی تررارتن دونقطررهای برروده اسررت ( .)29در

 %67و برای شپشهی آرد  %75است؛ درحرالیکره ميرزان

(مانند کتشين و تانن) است که عالوه بر خروا

 Aedesو

مطالعهی حاضر نيز از برگ درخت گردو جهت آزمرایش و
بررسی اثر دورکنندگی استفاده شرد کره نتيجره ی نسربتاً

3

- Rosmarinus officinalis
- Rosmarinus officinalis
5
- wang
2
-Ester
7
-Terpene
8
-Hydrocarbon
9
)- Agastache foeniculum (Pursh
4

خوبی داشت .در بسياری از تحقيقات گذشته از نند گيراه
1

- Kiderlen
- Ginkgobiloba L

2
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دورکنندگی پودر برگ اکاليپتوس برای لمبهی گندم %50

بيشترین اثر دورکنندگی آن برابرر  %73/36و مربروط بره

و برای شپشهی آرد  %65بود ( .)35در پرژوهش حاضرر و

غلظت  250mg/kgبود .لذا عصارهی این گياه در دفر

دیگر مطالعات ارزیابی شده برهوسريلهی محققرانی ماننرد

پشررهی کررولکس در مقایسرره بررا سررایر گياهرران ،دارای

 ،Kwekaبهعنوان کنترل مثبت از ترکيب شيميایی داف

اثربخشی باالیی است که در صورت اثربخشی مطلوب در

 N-Nدیاتيل 3-متيل بنزاميد ( (DEETاستفاده شرد و

آزمایشهای انسانی بهعنوان جایگزینی مناسرب پيشرنهاد

تثثير دورکنندگی باالی آن برای حشرات آشکار شد (.)36

میگردد و میتوان با به دست آوردن فرموالسيون داروئی

در این مطالعه نيرز اثرر دورکننردگی بررگ درخرت گرردو

گيرراهی مناسررب آن مررثالً برره شررکل کرررم و پمرراد از آن

) ( Juglans regia Lدر غلظرتهرای  150 ،50و

بهعنوان داف حشرات استفاده کرد .در پایان ،با توجره بره

 250ميلی گرم بر کيلوگرم ،به ترتيرب  52 ،24و %73/34

اینکه شناسایی ترکيبات مواد تشکيل دهنردهی اسرانس و

بوده است .در پژوهش دیگر بنده بروجنی و همکاران ،که

عصاره برای ارزیابی حسّاسيتزدایی ،اثربخشری و دوام آن

Citrus

در افراد حائز اهميت است توصيه مری گرردد نسربت بره

 aurantium Lبر آفات مهم انباری مورد بررسی قرار

شناسایی ترکيبهای موجود در اسرانس و عصراره ،زمران

گرفت درصرد دافر اسرانس بررگ گيراه بررای سوسرك

جم آوری ،مرحلهی رشد و نوع واریتهی گياه اقدام شود و

کشريش ،شپشرهی آرد و شپشرهی دندانرهدار پرس از 2

همچنررين در مررورد اثربخشرری آن برررای دیگرگونررههررای

ساعت قرارگيری در معرخ اسرانس در براالترین غلظرت

پشهها برا سرایر حلّرالهرا و روشهرای عصرارهگيرری و

استفاده شده به ترتيب  48/90و  %84گرزارش شرد (.)37

اندام های دیگر گياه نيز اقدام شود .ضمناً نظر به اینکه در

عوامل متعددی در آزمایش در دف حشرات دخالت دارنرد

این تحقيق مواد دورکننرده در مقابرل یرك گونره حشرره

که از این ميان میتوان استفاده از اسانس و عصرارههرای

آزمایش شده است ،پيشنهاد می شود بر روی دیگر گونره

گياهان و درصد اسرتفاده از آنهرا ،حلّرالهرا ،روشهرای

ها انجام گردد

مختلف در استخراص و عصرارهگيرری در دفر حشررات و

تشکر و قدردانی

تعداد حشرات موجود در قفس مرورد آزمرایش را برشرمرد

این مطالعه با کد  1341در معاونرت تحقيقرات و فنراوری

( .)8البته در مواردی همچون تهيه و برداشت گياه گردو و

دانشگاه علوم پزشکی مازنردران و مرکرز تحقيقرات طربّ

و دسترسری بره

سنّتی و مکمّل تصویب شرد؛ لرذا از آن معاونرت و مرکرز

دیگر گونهها ،انجام آزمایش بر روی انسان ازلحرا عردم

محترم و از مرکز تحقيقات علوم داروئی و دانشرکدههرای

حسّاسيت و ایمنی و تعيين دوز مؤثر محدودیتهایی وجود

داروسازی و بهداشرت سراری بابرت همکراری در اجررا و

دارد که جا دارد با تحقيقات ،مطالعات و آزمرایشهرای برا

مشاورهی این تحقيق ،تشکر میگردد.

در آن اثرات حشرهکشی اسرانس بررگ نرارن

اندام مورد نظر در زمان و فصرل خرا

دقت و ظرافت بيشتر بر روی حيروان برطررف گردنرد ترا
بتوان داروهایی ازاین دست را توليد و در راستای نيرل بره
اهداف اقتصادی و برنامههای سالمت ،روانهی بازار کرد و
آنها را مصرف نمود.
نتیجهگیری
در این مطالعه ،اثربخشی عصراره ی بررگ درخرت گرردو
) ،( Juglans regia Lدر مجمرروع غلظررتهررا در
آزمایشهای حيوانی به ميزان  %49/78بود؛ بهطروریکره
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شکل شمارهی ( )1برگ گياه گردو )( Juglans regia L

جدول شمارهی( )1مقياس ميانگين خونخواری و اثر دورکنندگی عصارههای خشكشدهی برگ گردو ) ( Juglans regia Lبر ميزان دف حشره
 culex pipiensبر خوکچهی هندی

ردیف
1

غلظت
((mg/kg
50

تعداد حشره در
هر آزمایش
25

تعداد
تکرار
3

2

150

25

3

3

250

25

3

ميانگين
خونخواری%

ميانگين
دورکنندگی%

00/76
00/48
64/26

00/24
00/52
36/73

F
25/825

P.Value
0/0001

جدول شمارهی ( )2مقایسهی دوگانهی دورکنندگی عصارهی برگ گردو ) ( Juglans regia Lدر غلظتهای مختلف

غلظت
)(mg/kg
50 150
250
150 50
250
250 50
150

 %95فاصلهی اطمينان
Upper Bound
Lower Bound
انحراف معيار
72133/1
72133/1
72133/1
72133/1
72133/1
72133/1

P.Value
007/0
000/0
007/0
021/0
000/0
021/0
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7881/2
1214/8
-2119/11
1214/1
-5453/16
-5453/9

2119/11
5453/16
-7881/2
5453/9
-1214/8
-1214/1

95 زمستان،)21(پياپی4 شماره،6 دوره
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Abstract
Introduction: In the recent years, the over use of pesticides is not only following by the health
hazardous and environmental problems, but also leading to the resistance of the pests to pesticides.
Therefore, it is necessary to find a proper, safe, durable and economic method in order to get rid of
them thoroughly. Hence, the use of pest repellents which have been prepared from Juglans regia L is
an Idean method in the prevention of several diseases. In the traditional medicine, different parts of the
Juglans regia L have been used for the various purposes. It has been reported that the leaf extract of
this plant is anti-inflammatory analgesic, antioxidant and with other biological properties. The present
study aims to identify and use the domestic plants which are pest repellent and safe for man.
Methods: In this experimental laboratory Research, the Juglans regia L leaves were collected from
the natural growing regions of Sari Township (central, Asfyord district, the Galeh Kola Sofla,
Kordkhayl Village). After drying, the leaf extraction was performed. The concentration of
50,100and250mg/kg were prepared and spread on the skin of Albino Gunipig. After 30 minutes, the
number of the Culex pipiens bites on the skin area was recorded and statistical analysis was
performed.
Result: The mean repelling effect comparison of the leaf extract on the Culex pipiens showed at high
concentrations of leaf extracts of Juglans regia L, blood feeding of insects was less observed and in
these various concentrations, significant difference was reported (P=0.001) the highest repelling
property was correlated with the concentration of 250mg/kg of Juglans regia L extract and the
repelling effect was73.36%.
Conclusion: The metanolic Juglans regia L leaf extract effect on the c.pipiens, showed that the
repelling effect of the extract goes up with the increase of the extract concentration. The efficacy
percentage for the average concentration was49.78% in animal experiments. Therefore, it is
recommended to use Juglans regia L leaf extract in the preparation of this product in order to prevent
the culex pipiens bite.
Keywords: Pest repellent, Juglans regia L, Culex pipiens
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