اثرات فرموالسیون اسانس نانو کپسوله شده گیاه سرو نقره¬ای ))Cupressus arizonica
روی شته جالیز )Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae
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چکیده
شته جالیز از مهمترین آفات اقتصادی در محصوالت گلخانه ای ،باغی و زراعی می
باشد .مالحظات زیست محیطی و حرکت در مسیر برنامه مدیریت تلفیقی آفات ،استفاده از
مواد گیاهی را ضروری می نماید .لذا این آزمایش به منظور بررسی سمیت تماسی اسانس
نانو کپسوله شده گیاه سرو نقره ای ) (Cupressus arizonicaدر مقایسه با اسانس
معمولی بر روی حشره بالغ شته جالیز در قالب طرح کامال تصادفی به اجرا در آمد .پس از
تهیه اسانس و فرایند نانو کپسول سازی آن ،غلظت های  1500 ،100 ،500و  2000پی پی ام به
روش دیسک برگی و در شرایط کنترل شده اعمال شد .در آزمایش مشخﺺ شد که با
افزایش غلظت اسانس نانو کپسوله میزان تلفات افزایش می یابد .به طوری که در غلظت
 2000پی پی ام میزان تلفات به  %100افزایش یافت .نانو کپسول اسانس توانست در غلظت
پایین تر نتایج بهتری از خود نشان دهد .در نتیجه نانو کپسول اسانسگیاه سرو نقره ای به
عنوان یک حشره کش در کنترل آفت شته جالیز قابلیت باالیی برای مطالعات بیشتر و
تﻜمیلی را دارد.

نتایج و تحلیل
مطابق نتایج موجود در شﻜل در هر دو تیمار اسانس نانو کپسوله شده و اسانس تنها،
روند مرگ و میر با افزایش غلظت افزایش می یابد و این نتایج در راستای هﻢ و به گونه
ای تصاعدی و منظﻢ رخ داده است .نتایج حاصل از غلظت  500پی پی ام اسانس نانو
کپسوله شده با نتایج اسانس نانو کپسوله نشده در غلظت  2000پی پی ام اختالف معنی
داری با هﻢ نداشتند .این نﻜته نشان می¬دهد که اسانس نانو کپسوله شده در غلظت
کمتر دارای اثرات بهتر از لحاظ کمی و کیفی در مقایسه با غلظت¬های باالتر از اسانس
تنها خواهد بود

مقدمه
با توجه به اینﻜه اسانس های گیاهی ترکیباتی فرار و ناپایدار می باشند و به دلیل
محدودیت هایی نظیر حاللیت پایین در آب ،فرار بودن و دوام کﻢ ( Rajendran and
)Sriranjini. 2008الزم است به نحوی که ماهیت شیمیایی آنها تغییر نﻜند فرموله شوند
از این نظر کپسوله کردن اسانس به فرم نانو کپسول باعث ایجاد توانایی رهایش کنترل
شده و حفظ مواد موثره ،افزایش تأثیر و فعالیت بیولوژیﻜی طوالنی تر آن می شود.
مشخﺺ شد فرموالسیون نانو ژل اسانس زنیان ( )Trachyspermum copticumموثرتر
از اسانس خالﺺ است ) .(Ziaee and et al. 2014با فرموالسیون میﻜرو کپسول اسانس
رزماری ) (Rosmarinus officinalisو آویشن ) (Thymus vulgarisنشان داد که با
استفاده از میﻜروکپسول اسانس مرگ و میر افزایش یافته و با گذشت  25روز میﻜرو
کپسول¬ها هنوز حاوی  75درصد اسانس بودند . (Sanna Passino and Moretti.
) 2004همچنین لیا و همﻜاران )(Lai and et al. 2006تحقیقاتی را روی اثر نانو
کپسول و امولسیون اسانس لیپیدی جامد افسنطین ) (Artemisia absinthiumروی
سفید بالک پنبه ( (Bemisia tabacانجام داده¬اند .نتایج نشان داده که ثبات فیزیﻜی
باالیی برای این فرموالسیون در دماهای مختلف 4 ،تا  40درجه سلسیوس در طول مدت
 60روز وجود دارد و نوع ،کیفیت و کمیت محتوای اسانس در طول مدت نگهداری
تغییری نمی کند .همچنین بعد از اسپری شدن ،شدت تغییرات آن جزئی و بسیار کﻢ
بوده است .در نتیجه نانو کپسوله کردن می¬تواند یک فرموالسیون و ابزار جدید و
مناسب در کنترل افت باشد.

مواد و روش ها
بر گ های سرو نقره ای جمع آوری ،خشک و اسیاب شد .اسانس گیری با دستگاه
کلونجر انجام شد ( )Negahban, and et al, 2006شته های مورد آزمایش از گیاه
جدا و به آزمایشگاه منتقل شدند در آزمایشگاه  20عدد از حشرات بالغ  3تا  4روزه بر
سطح برگ باقی و سایر حشرات توسط پنس از سطح برگ جدا شدند .برای تهیه
نانوکپسول های حاوی اسانس گیاه سرو نقره ای از روش (In situ p
) olymerization techniqueپلیمراسیون همزمان (افزایشی-تراکمی) به روش
امولسیونی روغن در آب ) (O/Wاستفاده شد .غلظت های  1500 ،1000 ،500و  2000برای
تعیین آزمایش اصلی جهت تعیین  LC50فرموالسیون نانوکپسول حاوی اسانس سرو
نقره ای تعیین شد .هر واحد آزمایشی شامل یک پتری دیش پالستیﻜی به قطر  5سانتی
متر بود که با  5/0سانتیمتر ژل آگار  7/0درصد پوشانده شد و بر روی آن یک برگ آلوده
به شته قرار داده شد .سپس یک میلی لیتر از هر غلظت توسط دستگاه اسپری روی
دیسک های برگی پاشیده شد .حشرات مورد آزمایش در شرایط دمایی  26درجه سانتی
گراد ،رطوبت نسبی  60درصد و  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریﻜی در داخل اتاقک
رشد نگهداری شدند .تعداد حشرات تلف شده در فاصله زمانی  24ساعت شمارش
گردید .درصد مرگ و میر اصالح شده ) (CMطبق معادله ابوت محاسبه شد .همچنین
اطالعات به دست آمده از طریق آزمون تجزیه و تحلیل واریانس ANOVAهمراه با
مقایسه میانگین ها و با استفاده از نرم افزار SPSS Version: 22مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفت.

نتیجه گیری
میتوان از پﮋوهش حاضر نتیجهگیری کرد که اسانسها از طریق نانوکپسوله شدن،
مرگ و میر شته ها را افزایش میدهند .اسانس با نانوکپسوله شدن میتواند روی سطح
بدن شته و سطح غذا (سطح برگ) استقرار خود را افزایش دهد و در نتیجه موجب
افزایش سمیت اسانس نانوکپسول شود .نانوکپسوله کردن اسانس موجب کاهش تبخیر
سریع ترکیبات منوترپنی شده و به دلیل پخش یﻜنواختتر و قدرت مواجه بیشتر با
سطح بدن حشره ،قدرت بازدارندگی اسانس را باال میبرد .سمیت تماسی اسانس خالﺺ
به قدری کﻢ هست که هیﭻ وقت امیدی به استفاده تجاری از آن در سطح وسیع وجود
نداشت .اما تﻜنولوژی نانوکپسوله سازی اسانسها امیدها را برای جایگزین کردن
اسانسهای گیاهی با سموم شیمیایی زنده نگاه میدارد .با این حال همچنان قیمت باالی
اسانسهای گیاهی از عوامل محدود کننده تجاریسازی این ترکیبات میباشد .به همین
دلیل ما در این پﮋوهش از اسانس گیاه سرو نقره ای که راندمان باالیی در اسانس گیری
داشته و قابلیت کشت وسیع را دارا می باشد استفاده کردیﻢ .از این رو دور از ذهن
نیست که در آینده ای نزدیک تولیدات تجاری این فرموالسیون علیه آفات مختلف روانه
بازار گردد و کشور را قدری از بالی سموم شیمیایی در امان نگاه دارد.
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