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 چکیده

بروز مقاومت در حشررات   باعث احتماالً محيطی، -مخاطرات بهداشتیایجاد حدّ سموم عالوه بر  مصرف بيش از های اخير،در سالمقدمه: 

در  روش خروبی ، هافاده از دورکنندهاست ضروری است. حشرات، یافتن یك روش ایمن، بادوام و اقتصادی در مبارزه با رو،ازاین است؛ نيز شده
اثررات ضردّ    آنبرگ  در طبّ سنّتی استفاده شده و از (Juglans regia L) های مختلف درخت گردواز اندام هاست.پيشگيری از بيماری

؛ دفر  حشررات اسرت    در خطربی شناسایی و استفاده از گياهان بومی این تحقيق، هدف. گزارش شده است اکسيدانیآنتیو  ضدّ درد التهابی،
 .ننماینددر انسان ایجاد  نيز مسموميتیکه نحویبه

آوری و کردخيل( جمر  -کال سفلی)گله یاز رویشگاه طبيعی سار، برگ درخت گردو آزمایشگاهی، -در این تحقيق تجربی ها:مواد و روش

بر روی پوست  مختلف هایآمده از آن با غلظتدستی متانولی بهسپس عصاره شد.عصاره گيری آن  از شناسایی شد و پس از خشك شدن،
ی در منطقه(Culex pipiens)ی بالغ کولکسهای پشهگزش تعداد دقيقه از زمان تماس، 30پس از گذشت  پخش شد. ی هندیخوکچه
 وتحليل قرار گرفت.مورد تجزیه نظر ثبت و مورد

هرای  ی کولکس نشان داد در غلظرت های برگ درخت گردو بر روی پشههای مربوط به اثر دورکنندگی عصارهی ميانگينمقایسهها: یافته

بيشترین اثرر   .(=P.Value 001/0وجود دارد ) آن های مختلفو اختالف معناداری در غلظتاست ها کمتر خواری در پشهميزان خون باال،
 بوده است. %36/73برابر  mg/kg250 دورکنندگی مربوط به غلظت

دورکننردگی حشررات    ميرزان  غلظرت عصراره،   نشان داد با افزایش ی کولکسهای برگ درخت گردو بر روی پشهاثر عصاره گیری:نتیجه

-لذا پيشنهاد مری  ؛بوده است( ميانگين کل) %49.78 یاندازههای حيوانی بهاثربخشی در آزمایش درصد ها،درمجموع غلظت یابد.افزایش می

 شود. استفاده (کولکس)های شهری پشه نيش ای برای پيشگيری ازفرآورده یجهت تهيه گياه یاز عصارهگردد 

 .ی کولکسپشه داف  حشره، درخت گردو، ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ها در کنترل آفات در ایران از جایگراه  کشاستفاده از حشره

اضررر کرره در حررال حطرروریبرره خاصرری برخرروردار اسررت؛

هرا و یرا   های ارگانوکلره، ارگانوفسفره، کارباماتکشحشره

عنوان ترکيبات اصلی در مبرارزه  پيروتروئيدهای سنتتيك به

ی شيميایی به دليل ترثثير  روند. مبارزهبا حشرات به کار می

آنی و سری  روی جمعيت آفات و خاصيت کنترل حشررات  

نراقالن  تررین روش مبرارزه برا آفرات و     ناقل بيماری، مهم

سموم شيميایی بره علرت   از شود. البته امروزه محسوب می

ی غرذایی، پایرداری در محريم، مقاومرت     تجم  در زنجيره

بر هرم زدن   ها، آلودگی محيم زیست وناقالن در برابر آن

 شرود استفاده می ،تعادل طبيعی موجودات با احتياط فراوان

مرواد  مردت از  ی طوالنیهای گذشته استفاده(. طی سال1)

برين برردن حشررات و     شيميایی بررای کنتررل، دفر  و از   

هرای فراوانری را بررای محريم زیسرت و      نگرانی، بندپایان

رو، پژوهشرگران از  ده است. ازایرن کر ایجادسالمت انسان 

محصوالت جایگزین طبيعی و گيراهی کره دارای اثرهرای    

محيم زیسرت سرازگار بودنرد، اسرتفاده      با غير مضر بوده و

در مورد گياهان داروئی و اسرتفاده از آنهرا    وهشکردند. پژ

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

هرای مهرم   هرا یکری از راه  هرا از گرزش آن  حفاظت انسان

هاسرت.  ی آنوسريله هرای منتقلره بره   پيشگيری از بيماری

، 1های ماالریرا ی کوليسيده قادرند بيماریهای خانوادهپشه

ریرزی دینگرو، ترب زرد و    ، خرون 3سیازیالري، ف2تب دینگو

برر اسراس    .را در نواحی گرمسيری منتقل کنند 4انسفاليت

ی گررزارش سررازمان جهررانی بهداشررت، کشررورهای حرروزه

 هرای تررین کرانون  ی شرقی مانند ایرران از مهرم  مدیترانه

بنردپایان در   سایر ی حشرات ووسيلههای منتقله بهبيماری

ویرژه  رها با توجه به تنروع نراقالن بره   دنيا بوده و این کشو

هرا، در معررخ خطرر انتشرار بسرياری از      هرای پشره  گونه

                                                           
1-Malaria 
2- Dengue 
3-filariasis 
4-Ensephalitis 

 5هرای کرولکس  (. تعيين انواع پشره 4ها قرار دارند )بيماری

، در 6ی کوليسرينه هرای زیرخرانواده  نسبت به سرایر جرنس  

ی بيشرتری بروده و از دالیرل    کشورمان ایران دارای سابقه

مردم و صنعتی شردن   ینيشهرنشافزایش انتشار این پشه، 

های راکرد  کشی آبسری  جامعه بدون تثمين تسهيالت زه

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

باشررد. اسررتفاده از هررای ناقررل مرریافررراد از گررزش پشرره

هرای  هرای گيراهی از روش  ویرژه دورکننرده  ها بهدورکننده

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

ی داروهای دافر   ی کشف و تهيهتحقيقات وسيعی درزمينه

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

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

مردت از مرواد دافر     ی طروالنی عوارخ جانبی در استفاده

ه توجره  شيميایی و صرنعتی رایر ، باعرث شرده اسرت کر      

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

ای هسرتند کره اثررات    هرای ثانویره  ها، متابوليتاجزای آن

کره ترا بره امرروز     طروری زیادی بر روی حشرات دارند؛ بره 

 8، اکراليپتوس 7های گياهی مختلفی )ماننرد افسرنطين  گونه

و ایرن   هو...( با فعّاليت داف  حشره شناسایی و استفاده شرد 

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

 یشرماره  )شکل L Juglans regiaگردو با نام علمی 

باشد مورد مطالعره قررار   یم 9ی گردودیان( که از خانواده1

خصرو  در منراطق شرمالی    گرفت. این گياه در ایران بره 

(. 10ود )شر وفور یافت میمانند مازندران )و البته ساری( به

شرود. از پوسرت   ی گردو جهت تغذیه اسرتفاده مری  از ميوه

ی قراب  و بررای   عنروان مراده  ی گرردو بره  درخت و ميوه

درمرران ترشررحات زنانرره و بيمرراری سررل و ورم مفاصررل و 

(. 11شررود )هررا اسررتفاده مرریوشررو و التيررام زخررمشسررت

های اخير برگ گردو را با پياز، متخصصان انگليسی در سده

زدایی حاصل از گزش مار و عقرب ل برای سمنمك و عس

هرای گرردو، جهرت درمران     کردند. از برگو... استفاده می
                                                           

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



 رانو همکا حامد فتحی                                                                                  … رارزیابی فعاليت داف  حشره عصاره برگ درخت گردو ب

1739 

های پوستی، دردهای رماتيسمی، تب و دیابت، و از بيماری

هرای آن بررای   ی آن برای درمران دیابرت و از گرل   ریشه

و  12شرود ) درمان ماالریا و دردهای رماتيسمی استفاده می

ات ضدّ ميکروبی گياه گردو برر روی ننرد   تاکنون اثر (.13

و باسريلوس  باسريلوس سوبتيليسر   مانندقارچ و نند باکتری 

خاصريت   (.14مایکوبيدس مطالعه و گرزارش شرده اسرت )   

باکتریال آن نيز اثبات شده و قابل توجره بروده اسرت    آنتی

برگ گردو نشان داد  یی آبی و استون(. ارزیابی عصاره15)

الژیتانين اسرت کره دارای خروا     که این ترکيب حاوی ا

ی (. دو گرروه عمرده  16ضدّ التهابی اسرت )  ضدّسرطانی و

های فنلی موجود در برگ گرردو اسريدهای فنلری و    ترکيب

فالونوئيررررردها هسرررررتند. اسرررررريدکافئوئيلکوینيك و   

ترین اسيدهای فنلی برگ گردو اسيدکوماروئيلکوینيك مهم

هررای ق، مشررتدیرر، گاالکتوزنيهسررتند. ژوگلررون، کوئرسررت

 نيآرابينوزیررد، کوئرسررت نيکوئرسررتين پنتوزیررد، کوئرسررت 

هرای کرامپفرول   رامنوزیرد و مشرتق   نيگزیلوزید، کوئرسرت 

تررین فالونوئيردهای موجرود در بررگ گرردو      پنتوزید مهم

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

( ایرن  18اکسريدانی اسرت )  کننردگی خرون و آنتری   تصفيه

هرای  زیر روی برگ درخت گردو و پشره پژوهش به دالیل 

بيشتر منراطق   که در مناطق شهری و - 1کولکس پيپينس

ایران و برخی مناطق روستایی و البته در اسرتان مازنردران   

( 22دهند )ی غالب را تشکيل میگونه و عمدتاً وجود دارند

اثرات و خوا  داروئی محصوالت طبيعی مانند  انجام شد:

هرای علمری و آزمایشرگاهی    فعّاليت ( و19گياهان داروئی )

های خروبی کره از   (، گزارش20ها )صورت گرفته روی آن

 اثرات بيولوژیك و دارویی این گياه مانند اثرات ضردّ سرم،  

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

( و 21ی عقيلی( موجرود اسرت )  االدویهمنابعی مانند مخزن

 مبنری برر اینکره عرالوه برر      های تحقيقات گذشتهگزارش

 خطرر بروده و  ها برای انسران بری  مصرف آن تکثير راحت،

 د.نکنمسموميتی را در فرد ایجاد نمی

 هامواد و روش

                                                           
1-  Cx. Pipiens 

ی در ایررن مطالعرره: ی گيرراهیی گيرراه و عصررارهتهيرره

آزمایشگاهی، برگ درخت گرردو از رویشرگاه    –پژوهشی 

کردخيرل )دهسرتان   -طبيعی روسرتای گلره کرال سرفلی     

شوراب شهرستان سراری( تهيره    فيورد، بخش مرکزی،اس

ی متخصص دارای دکترای سيستماتيك برا  وسيلهشد و به

استفاده از کليد شناسایی مورد تشخيص و شناسرایی قررار   

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

مستقيم آفتاب و برخروردار از دمرا و رطوبرت مناسرب، در     

شرده   (. اندام خشك23خشك شدند ) روز 18تا  14طول 

ی تام متانولی بره  از آن عصاره با آسياب برقی پودر شد و

روش پرکوالسيون تهيره شرد. اسرتخراص عصراره در سره      

 100 شرده درپی انجام شد. برگ گياه خشك ی پیمرحله

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

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

ی خشرك  بعد، حلّال خارص شد و حلّال جدید به مقدار ماده

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

درجره   50درنهایت، حلّال در دسرتگاه روتراری در دمرای    

 -55ی آن با دسرتگاه فریرز درایرر    ماندهحذف شد و باقی

-ير دفر   درجه، کامالً خشرك شرد. جهرت بررسری ترثث     

)مواد دورکننده باعث دوری یا فرار حشررات   -دورکنندگی

ی شرروند( بررر روی پشررهاز سررطوآ آغشررته برره سررم مرری

از  250و  mg/kg 50 ،150ی هررراکرررولکس، غلظرررت

ی ترررام مترررانولی بررررگ گرررردو برررا حرررالل  عصررراره

%10DMSO2 جهرت کرار و   تهيره شرد و    در آب مقطر

 450 ترا  400ی هنردی برا وزن   خوکچه آزمایش بر روی

 (.24) گردیداستفاده  گرم

روزه از یکی  5تا  3های بالغ کولکس پشه: حشره انتخاب

وابسرته بره    های پرورش پشه در شهرستان آمل،از مکان

ی بهداشت تهران تهيه و بالفاصله به آزمایشگاه دانشکده

ی بهداشت ساری منتقل شدند. جهت انتقرال، از  دانشکده

هرا برا تروری پوشرانده     های پالستيکی که روی آنکاپس

هرا برا   ی خيس استفاده شد و پشره شده بود به همراه پنبه

های ماده در آزمایشگاه از پشه محلول ساکارز تغذیه شدند.
                                                           

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

ها قط  شد تا در هنگام آزمایش کامالً گرسرنه  غذای پشه

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

 ی قفرس از روزه قرار داده شد. جنس دیواره 5 تا 3 یپشه

قابرل مشراهده    اتيلن انتخاب شد تا درون آن شفاف وپلی

ترا   ی توری مسدود شرد پارنه با همچنين سقف آن باشد؛

ها امکان داشته باشرد از ميران آن نريش بزننرد     برای پشه

(25.) 

 ای حيوانی ازهبرای آزمایش: آزمایش سنجش داف  حشره

 450 ترا  400جنس نر برا وزن   از 1ی هندی آلبينوخوکچه

 ی پهلوی حيوان باموهای ناحيه در ابتدا گرم استفاده شد.

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

ها امکان نيش های بدن حيوان پوشانده شد تا پشهقسمت

ی موردنظر قهمنط جزدیگر نواحی به خواری اززدن و خون

هرایی کره   خوکچه عنوان شاهد،به ابتدا و را نداشته باشند.

ی داف  حشررات آغشرته نشرده    ها به هيچ مادهپوست آن

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

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

سرررعت مبررادرت برره  قفررس، هجرروم برررده بررا شررده در

ليترر  ميلری  4/0مقدار  ی بعد،مرحله در خواری کردند.خون

)مرر    DMSO%10برا حلّرال    شدههيهای تهاز عصاره

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

برر روی   250و  mg/kg50 ،100 هایحيوان در غلظت

مترر  سرانتی  4×6 یانردازه مساحتی بره  پوست خوکچه در

هرا در  قيقه، تعرداد گرزش  د 30پخش شد. پس از گذشت 

درنهایت، این آزمایش برای  ثبت شد و نظر ی موردمنطقه

ی )مراده  2 (Deet)متيلبنزاميد )-3دیاتيل  Nو  Nداف  

عنروان  بره  عنوان دافر  حشررات(  شده بهشيميایی شناخته

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

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

ای بود گونهی انجام پژوهش بهمطالعه رعایت شد و نحوه

هرا نداشرته باشرد.    ی حيات خوکچهکه خطری برای ادامه

                                                           
1- Albino 
2- N, N diethyl-3-methylbenzamide 

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

برا انجرام آزمرون     3آمده از طرآ آزمایشری دستبا نتای  به

مررورد  %5در سررطا احتمررال  (LSD)آنرراليز واریررانس 

درصررد ميررزان   آمرراری قرررار گرفررت.  وتحليررلتجزیرره

 خواری و دورکنندگی نيز به درصد ارائه شد.خون

 هایافته

 Juglans regiaی برگ درخرت گرردو   بازده عصاره

L)  (      که به روش پرکوالسريون و برا حلّرال مترانول بره

 بوده است. %9/14دست آمد 

یرن  های متفراوت، ا ها در غلظتجهت ارزیابی گزش پشه

آزمایش  250و  mg/kg 50 ،150ها در سه گروه غلظت

هرا  ی گرروه برداری در هر غلظت و در همره شدند و نمونه

 انجام شد.

هررای مربرروط برره اثررر دورکننرردگی ميررانگين یمقایسرره

با )  (Juglans regia L برگ درخت گردو یعصاره

 Culex)  ی کولکس پيپينسحلّال متانولی بر روی پشه

pipiens)هرای  ن داد که با افزایش غلظرت عصراره  نشا

خواری حشرات کاهش یافت؛ بردین  این گياه، ميزان خون

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

بررررود و در غلظررررت  mg/kg 150، 48%غلظررررت 

mg/kg250، 64/26% ،معنرادار   بود و در هر سه غلظت

 .(= 001/0P.Valueبود )

 (.1ی )جدول شماره

تثثيرگذاری عصاره در صورت عدم هجوم حشررات  ميزان 

ی کررولکس و دورکننرردگی آن بررر روی حشرررات )پشرره 

( با افزایش غلظت، فزونی یافت Cx. Pipiensی گونه

معنرررادار  250و  mg/kg 50 ،150هرررای و در غلظرررت

 .گزارش شد

 (.2ی )جدول شماره

همچنين مشخص شد ميانگين تعداد گزش در هرر گرروه   

ناگون تفاوت معناداری ازنظر آمراری در  های گودر غلظت

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

 LSDهرا از آزمرون   هرا در گرروه  بررسی تفراوت غلظرت  
                                                           

3-Experimental Designs 
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های مختلف آن، ها و غلظتگروه استفاده شد که پی وليوِ

 دار بود.ثبت شد و اختالف نيز معنی 2ی در جدول شماره

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

mg/kg 250    بوده است )البتره در غلظرتmg/kg 50 

، mg/kg150و در غلظررت  %24ميررانگين دورکننرردگی 

های موجود (. ميانگين1ی بوده است( )جدول شماره 52%

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

غلظرررت  3ميرررانگين کلررری دورکننررردگی درمجمررروع  

mg/kg50 ،150  هرای  ، نظرر بره بررآورد غلظرت    250و

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

 بوده است.

 بحث

برگ گياه گردو دارای مواد مؤثری از قبيل ترکيبات فنلری  

)مانند کتشين و تانن( است که عالوه بر خروا  داروئری   

تواننرد  (؛ ایرن ترکيبرات مری   13کاربردهای زیاد نيز دارند )

دهای بيولوژیك و داروئی مانند ضدّیت برا  منجر به عملکر

خاصريت ضردّ اکسایشری،     ميکروب، مهار فعّاليت آنزیمی،

 کرراهش اسررترس اکسرريداتيو و پيشررگيری از سرررطان،   

هررای قلبرری و عروقرری و سيسررتم ایمنرری، و     بيمرراری

و همکراران از   1(. کيدرلرن27دورکنندگی حشرات گردند )

ی خراکی  ی پشره عنوان یك عامرل دورکننرده  کتشين به

ای کره  (. در مطالعره 28انرد ) ناقل بيماری سالك نام بررده 

ی تر  و همکاران انجرام شرد اثرر دورکننردگی     وسيلهبه

ی روی کنره  2ی گيراه جينکرو  ی پوست و مغز دانهعصاره

 Tetranychus urticae Koch یاتارتن دونقطره 

ی ترکيرب کتشرين در عصراره   بررسی شد؛ در این مطالعه 

و ی پوسته مشاهده شد ورستين در عصارهمغز و ترکيب ک

ها بر مشاهدات دیگر حاکی از وجود اثر دورکنندگی عصاره

(. در 29ای برروده اسررت ) ی تررارتن دونقطرره روی کنرره

ی حاضر نيز از برگ درخت گردو جهت آزمرایش و  مطالعه

ی نسربتاً  بررسی اثر دورکنندگی استفاده شرد کره نتيجره   

نند گيراه   يقات گذشته ازبسياری از تحق درخوبی داشت. 

                                                           
1- Kiderlen 
2- Ginkgobiloba L 

ی تخرم  برنرده ازبرين  عنوان دافر  و بازدارنرده و  دارویی به

 Culexی ی کامرررل سررره گونررره والروی حشرررره

quinque-fasciatus،Aedes aegypti  و

Anopheles stephensi  .پشررره اسرررتفاده شرررد

ترتيرب،  بره  4و زنجبيل 3اسانس گياهان رزماری درنهایت،

ی پشه معرفی شرد  اف  سه گونهعنوان از بين برنده و دبه

 Juglansی متانولی گياه (. در این مطالعه از عصاره30)

regia L ی کولکس استفاده شد. نتای  برای دف  حشره

ی خاصيت دورکنندگی خوبی بود کره  دهندهنشان ،بررسی

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

و ترکيبرررات  8، هيررردروکربن7، تررررپن6محتررروی اسرررتر

اکسريدانی قروی ازجملره ترکيبرات فونوليرك اسرت.       آنتی

ترکيبات فنوليك )تانن، فالونول و فالونوئيد( اثرات سمّی 

ها دارند ها و قارچزیادی برای بسياری از حشرات، باکتری

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

وی ر 9دادند مشرخص شرد اسرانس گيراه گرل مکزیکری      

 O. surinamensisروز  14تررا  7حشرررات کامررل  

 LC50داری سمّيت تنفسی دارد و مقدار صورت معنیبه

 78/17ی این اسانس روی ایرن آفرت انبراری    شدهحساب

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

قررار  ميزان دورکنندگی برگ درخت گردو مرورد اسرتفاده   

ی آن گزارش شد. در این مطالعره  گرفت و تثثير دورکنندگ

ی بررگ درخرت   نيز ميزان دورکنندگی کلی برای عصراره 

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

های مدرس و همکاران در مورد کاربرد فرآوردهی وسيلهبه

درخت اکاليپتوس )پرودر بررگ و دانره( در کنتررل آفرات      

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

ی گنردم  ميزان دورکنندگی پودر بذر اکاليپتوس برای لمبه

کره ميرزان   است؛ درحرالی  %75ی آرد و برای شپشه 67%

                                                           
3- Rosmarinus officinalis 
4- Rosmarinus officinalis 
5- wang 
2-Ester 
7-Terpene 
8-Hydrocarbon 
9- Agastache foeniculum (Pursh) 
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 %50ی گندم دورکنندگی پودر برگ اکاليپتوس برای لمبه

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

نرد  محققرانی مان  یوسريله بره دیگر مطالعات ارزیابی شده 

Kwekaعنوان کنترل مثبت از ترکيب شيميایی داف ، به 

N-N متيل بنزاميد )-3 دیاتيل(DEET   استفاده شرد و

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

در این مطالعه نيرز اثرر دورکننردگی بررگ درخرت گرردو       

Juglans regia L)  ( و  150، 50هرای  در غلظرت

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

که  جنی و همکاران،ه برودر پژوهش دیگر بند بوده است.

 Citrusکشی اسرانس بررگ نرارن     در آن اثرات حشره

aurantium L بررسی قرار  بر آفات مهم انباری مورد

گرفت درصرد دافر  اسرانس بررگ گيراه بررای سوسرك        

 2 دار پرس از ی دندانره ی آرد و شپشره کشريش، شپشره  

ساعت قرارگيری در معرخ اسرانس در براالترین غلظرت    

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

عوامل متعددی در آزمایش در دف  حشرات دخالت دارنرد  

هرای  توان استفاده از اسانس و عصراره که از این ميان می

هرای  هرا، روش هرا، حلّرال  گياهان و درصد اسرتفاده از آن 

گيرری در دفر  حشررات و    مختلف در استخراص و عصراره 

برشرمرد   تعداد حشرات موجود در قفس مرورد آزمرایش را  

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

اندام مورد نظر در زمان و فصرل خرا  و دسترسری بره     

انجام آزمایش بر روی انسان ازلحرا  عردم    ها،دیگر گونه

هایی وجود حسّاسيت و ایمنی و تعيين دوز مؤثر محدودیت

برا   هرای دارد که جا دارد با تحقيقات، مطالعات و آزمرایش 

دقت و ظرافت بيشتر بر روی حيروان برطررف گردنرد ترا     

دست را توليد و در راستای نيرل بره   بتوان داروهایی ازاین

ی بازار کرد و های سالمت، روانهاهداف اقتصادی و برنامه

 .ها را مصرف نمودآن

 گیرینتیجه

ی بررگ درخرت گرردو    در این مطالعه، اثربخشی عصراره 

Juglans regia L) (، هررا در مجمرروع غلظررت در

کره  طروری بود؛ به %78/49های حيوانی به ميزان آزمایش

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

 دفر   ی این گياه دربود. لذا عصاره mg/kg 250غلظت 

دارای ، بررا سررایر گياهرران  ی کررولکس در مقایسررهپشرره

اثربخشی باالیی است که در صورت اثربخشی مطلوب در 

عنوان جایگزینی مناسرب پيشرنهاد   های انسانی بهزمایشآ

توان با به دست آوردن فرموالسيون داروئی و می گرددمی

آن  گيرراهی مناسررب آن مررثالً برره شررکل کرررم و پمرراد از

با توجره بره    ،در پایان .عنوان داف  حشرات استفاده کردبه

 ی اسرانس و دهنرده اینکه شناسایی ترکيبات مواد تشکيل

زدایی، اثربخشری و دوام آن  رای ارزیابی حسّاسيتعصاره ب

نسربت بره   مری گرردد   در افراد حائز اهميت است توصيه 

های موجود در اسرانس و عصراره، زمران    شناسایی ترکيب

ی گياه اقدام شود و ی رشد و نوع واریتهآوری، مرحلهجم 

هررای همچنررين در مررورد اثربخشرری آن برررای دیگرگونرره

گيرری و  هرای عصراره  هرا و روش ها برا سرایر حلّرال   پشه

ضمناً نظر به اینکه در . شود اقدام های دیگر گياه نيزاندام

این تحقيق مواد دورکننرده در مقابرل یرك گونره حشرره      

پيشنهاد می شود بر روی دیگر گونره  آزمایش شده است، 

 انجام گرددها 

 تشکر و قدردانی

در معاونرت تحقيقرات و فنراوری     1341این مطالعه با کد 

دانشگاه علوم پزشکی مازنردران و مرکرز تحقيقرات طربّ     

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

هرای  از مرکز تحقيقات علوم داروئی و دانشرکده  و محترم

داروسازی و بهداشرت سراری بابرت همکراری در اجررا و      

 گردد.ی این تحقيق، تشکر میمشاوره
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 )  (Juglans regia Lدو ( برگ گياه گر1) یشکل شماره

 
 
 
 

حشره  دف  ميزان بر )  (Juglans regia Lبرگ گردو  یشدههای خشكعصاره خواری و اثر دورکنندگیخون ميانگين مقياس (1)یجدول شماره
culex pipiens هندی یبر خوکچه 

 
 

 های مختلفدر غلظت )  (Juglans regia Lبرگ گردو  یدورکنندگی عصاره یدوگانه ی( مقایسه2ی )جدول شماره
 
 

 
 غلظت

(mg/kg) ارانحراف معي P.Value 

ی اطمينان% فاصله95  
Lower Bound Upper Bound 

150   50 
250 

72133/1 
72133/1 

007/0 
000/0 

7881/2 
1214/8 

2119/11 
5453/16 

50   150 
250 

72133/1 
72133/1 

007/0 
021/0 

2119/11- 
1214/1 

7881/2- 
5453/9 

50   250 
150 

72133/1 
72133/1 

000/0 
021/0 

5453/16- 
5453/9- 

1214/8- 
1214/1- 

 

 ردیف

غلظت 
((mg/kg 

تعداد حشره در 
 هر آزمایش

تعداد 
 تکرار

 

ميانگين 
 %خواریخون

 
 ميانگين
 F P.Value %دورکنندگی

1 50 25 3 00/76 00/24   

2 150 25 3 00/48 00/52 825/25 0001/0 

3 250 25 3 64/26 36/73   
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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. 
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