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چکیده

زمینه مطالعه :امروزه مقاومت کنهها در برابر سموم شیمیایی به وضوح دیده میشود .بنابراین تحقیقات مستمر به دنبال جایگزینهای بهتر
برای آفت کشهای شیمیایی فعلی است .در این میان ،ترکیبات فعال گیاهان دارای خصوصیات حشره کشی ،راه امیدوار کننده برای کنترل کنهها
و سایر بند پایان هستند .هدف :هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر رقتهای مختلف عصار ه ماتریکاریا کامومیل بر مراحل نوزادی و بالغ کنه
ن در برابر عصارهی این گیاه است .روش کار :از روش غوطه ورسازی جهت تعیین اثر بخشی عصاره
آرگاس پرسیکوس و تعیین میزان حساسیت آ 
بر روی مراحل نوزاد و بالغ کنه آرگاس پرسیکوس استفاده گردید .برای این منظور گروههای بالغ با سه بار تکرار و گروههای نوزاد با دو بار تکرار در
معرض سه رقت  %8 ،%2 ،%0/5عصاره بابونه قرار گرفتند .برای گروه شاهد از الکل %60درعصاره بابونه استفاده شد .عدم تحرک پس از برگرداندن
آنها به سطح پشتی معیار زنده یا مرده بودن کنهها بود .نتـایـج :عصاره گیاه مذکور در نوزاد کنهها تأثیر ضد کنهای قابل توجهی در مقایسه با گروه
شاهد داشتند ( .)p>0.05عصاره بابونه در رقت  %60 ، %0/5کشندگی و در دیگر رقتها  %100کشندگی داد .این در حالی است که در مورد کنه
بالغ این تأثیر در هر دو عصاره  %0بود .نتیجـهگیـری نهایی :نتایج این مطالعه نشان داد عصاره این گیاه اثر کشندگی قابل توجهی روی نوزاد کنه
داشته در حالی که علیه کنه بالغ آرگاس پرسیکوس هیچ اثر کشندگی گزارش نشد.

واژههایکلیدی :آرگاس پرسیکوس ،عصاره ماتریکاریا کامومیل ،کنه کش

مقدمه
کنهها ناقل خوبی برای انتقال بیماری هستند ( .)4بیش از  800گونه از این
موجودات ،خونخوار اجباری هستند ( .)5انگلهای خارجی مرغ نقش مهمی
را در انتقال عوامل بیماری زا بازی میکنند و باعث زیانهای اقتصادی فوق

سفالوس آنوالتوس ( )14وجود دارد .لذا هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر
غلظتهای مختلف عصار ه گیــاه کامومیل بر مراحل نوزادی و بالغ کنهی
نرم آرگاس پرسیکوس و تعیین میزان حساسیت این مراحل در برابر عصاره
گیاه بابونه است.

العادهای میشــوند ( .)16،17همواره مقاومت به آفت کشهای شــیمیایی
وجود دارد .اســتفاده از تلــه ،عوامل کنترل بیولوژیکی و پــرورش آگاهانه
میتواند در کنترل نقش داشته باشد ،اما پایبندی به کاربرد صحیح حشره
کشها نیز مورد نیاز است .روشهای جایگزین کنترل انگلهای خارجی و
توصیه هایی برای ادغام آنها در برنامههای پیشگیرانه الزم است(.)6
ماتریکاریا کامومیل گونــه گیاهی دارویی از خانــواده Asteraceae
می باشــد .امروزه از آن به عنوان یک گیاه دارویی بســیار مطلوب در طب
ســنتی اســتفاده میشــود( .)12گل بابونه حاوی ترکیبات فنلــی به عنوان
مثــال  flavonoidesمانند گلیکوژن ،apigenin ،گلیکوزید  flavonو
 .lutolineاست ( .)7بابونه برای تسکین دردهای مختلف بدن ،سردرد آرام
و درد دندان اســتفاده میشود ( .)13بابونه به طور عمده به عنوان یک ضد
التهاب و ضد عفونی کننده و ضد اسپاســم استفاده میشــود ( .)9از اواسط

قرن  15میالدی تدریجًا پی به تشخیص این گیاه و اسانس آن برده شد و
از آن زمان تا قرن حاضر از آن به طور دقیق در درمان بیماریها اســتفاده
به عمــل آمد( .)21گزارشــاتی در ارتباط با اثرات کشــنده عصاره بابونه بر
روی جرب پســوروپتس کانیکولی( )10و مراحل تخم و کنه ماده بالغ ریپی

مواد و روش کار
کنههای بالغ خونخواری کرده و خونخواری نکرده آرگاس پرسیکوس،
از مرغدانهای ســنتی شهرستان ســلماس و کرمانشاه به تعداد الزم جمع
آوری گردید و به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکدهی دامپزشکی دانشگاه
ارومیه انتقال داده شد و با توجه به کلیدهای استاندارد تشخیصی ،جنس و
گونهی آن تأیید گردید ( .)20پس از شناسایی جنس و گونه ،کنهها تا یک
ماه در دمای اتاق و رطوبت نسبی  % 80در داخل دسیکاتور نگهداری شدند تا
فقط کنه-های سالم مورد آزمایش قرار بگیرند .در این مدت کنههای مادهی
خــون خواری کرده،تخم ریزی نمــوده و تخمها برای تهیهی نوزادان جدا
گردیدند و در داخل ظروف دیگر تا زمان خروج نوزادان در داخل دســیکاتور
با رطوبت  ٪ 80در دمای اتاق قرار داده شــدند .عصاره بابونه اســتفاده شده
در این مطالعه از شرکت باریج کاشان تهیه گردید .بابونه عصاره گیاه بابونه
با رقتهای  ،% 8 ،%2 ،% 0/5رقیق شــده با الکل تهیه گردید 5 cc .از هر
رقت داخل پتری دیش ریخته و آزمایش به روش غوطه ورسازی روی بالغ
و نوزادان کنه صورت گرفت .به تعداد  5عدد کنه آرگاس پرســیکوس بالغ
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جدول  .1نتایج تأثیر غلظتهای مختلف عصاره ی بابونه بر روی کنه بالغ و نوزاد آرگاس پرسیکوس * .تجزیه آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSصورت گرفته است و اختالف
معنیدار نسبت به گروه شاهد  p>0.05در نظر گرفته شده است.
عصاره

غلظت
()mg/ml

تعداد کنههای
بالغ

بابونه

گروه شاهد

 %کنههای بالغ مرده آرگاس پرسیکوس در روزهای مختلف
روز ۱

روز ۲

روز 3

روز ۴

روز ۵

تعداد الرو

 %نوزادان مرده آرگاس پرسیکوس در روزهای مختلف
روز ۱

روز ۲

روز 3

روز ۴

روز ۵

۰/۵

15

۰

۰

۰

۰

۰

60

15

35

60

60

60

۲

15

۰

۰

۰

۰

۰

60

50

75

100

100

100

۸

15

۰

۰

۰

۰

۰

60

100

100

100

100

100

اتانول ۶۰

15

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

و  15عــدد نوزاد کنه جداگانه در هر رقت ،غوطه ور و بالفاصله جمع آوری

راجع به عصارههای گیاهی و خاصیت کنه کشی آنها صورت گرفته است

شد .این عمل برای هر رقت برای عصاره بابونه سه بار تکرار شد و بعنوان

( .)3،11،18در مطالعــه ای که توســط  Pourseyedو همکاران در ســال

گروه کنترل  ،ســه نمونه با الکل  ٪ 60انجام گرفت .کنههای جمع آوری

 2010انجــام گرفته تأثیر  Metarhizium anisopliaeبر روی مراحل

شده از عصار ه بابونه با رقتهای متفاوت ،جداگانه داخل پتریدیشهای یک

مختلف کنه آرگاس پرسیکوس را مورد ارزیابی قرار دادند و اثرات کشندگی

بار مصرف حاوی کاغذ صافی منتقل شده و در رطوبت نسبی % 80و دمای

وابسته به دوز قابل توجهی را مشاهده کردند( .)15مطالعه مشابه دیگری که

 ، ۲۸°Cداخل دســیکاتور انکوبه شدند .جهت بررسی تأثیر عصارهبابونه بر

در رابطه با تأثیر گونه ی قارچی مذکور بر روی کنه آرگاس بعمل آمد نشان

نــوزاد و بالغ کنهها ،نمونهها بــه مدت  5روز ،روزانه مورد بررســی و تعداد

داد که میزان کشــندگی در مدت  3هفته به  % 100میرســید در حالیکه در

نوزادان مرده ثبت میگردید.

مطالعه حاضر در مورد کنه های بالغ میزانش صفر بود

نتایج
نتایــج آنالیز آماری دادها با اســتفاده از نرم افزار آمــاری  17 SPSSو
آزمــون  General Linear Modelصــورت گرفــت .بررســی آمــاری
غلظتهای مختلف عصاره بابونه با یکدیگر و نیز گروه کنترل حاکی از وجود
اختالف معنیدار میباشد ( .)p>0.05نتایج آنالیز آماری حاکی از آن است
که بین غلظتهای مختلف عصاره بابونه در مقایسه با گروه کنترل اختالف
معنیداری وجود دارد ( .)p>0.05همچنین بین غلظتهای مختلف عصاره
بابونه نیز اختالف معنیداری وجود دارد( .)p>0.05میزان کشندگی عصاره
بابونــه در روز  1و  2در مقایســه بــا روزهــای  4 ،3و  5اختالف معنیداری
را نشــان داد ( .)p>0.05نتایج مطالعه حاضر در خصوص تأثیر غلظتهای
مختلف عصاره بابونه روی نوزاد کنه نشان داد که تلف شدن نوزاد عالوه بر
غلظت به زمان نیز وابسته است (جدول .)1
به منظور ارزیابی  LC50از نرم افزار  SPSSو آزمون  Probitاستفاده
شد .میزان کشندگی عصاره بابونه با گذشت زمان بیشتر میشد (.)p>0.05

بحث
بدلیل وجود مقاومت در آفت کش های شیمیایی و وجود باقیمانده های
دارویی در تولیدات دامی ،داروهای گیاهی ترجیح داده میشود .از عصاره های
گیاهان علیه آفات به فراوانی استفاده شده است(.)21
امــروزه مطالعات زیــادی در مورد مبــارزه بیولوژیک بــر علیه کنهها
صورت گرفته اســت ولی تاکنــون در مورد تأثیر این عصــاره بر روی کنه
آرگاس پرســیکوس مطالعهای انجام نشــده است .چندین مطالعات مشابه

علت آن شــاید به مدت زمان در معرض قــرار گیری کنه های بالغ با
عصاره باشــد یا حساسیت باالی کنه آرگاس به ترکیبات قارچی نسبت به
عصاره بابونه باشــد( .)19در مطالعه ای دیگر که در رابطه با اثر عصاره ملیا
آزداراچ روی کنه بوفیلوس میکروپیلوس صورت گرفته ،اثر کشــندگی اش
بر روی نوزادان و کنه ماده خونخواری کرده نشان داده شده است( )1که در
این مطالعه همانند مطالعه حاضر اثر کشندگی روی کنه بالغ مشاهده نشد.
در تحقیقی مشابه که در رابطه با سمیت  Neem Seedبر روی نوزاد کنه
آمبلیوما واریگاتوم صورت گرفته بود ،همانند مطالعه حاضر با افزایش زمان
میزان کشندگی بیشتر میشد( .)12در تحقیقی که توسط  Kimو همکاران
در ســال  2004انجام شد ،خاصیت کشندگی عصاره استخراج شده از گیاه
بابونه با آزمایش علیه درمانیسوس گالینه (جرب قرمز) گزارش شد (.)8
 Macchioniو همکاران در سال  2004طی مطالعهای ،عصاره گیاه
بابونه را علیه جرب پیزوروپتس کانیکوال اســتفاده کردند و اثرات کشندگی
معنیداری را مشــاهده نمودند که جوشــانده  %10عصاره اثر  %100داشت
( )10که نتایج مشــابهی در رقت های  2و  %8مطالعه حاضر بدســت آمد.
در مطالعــهای که  Buono-Coreو همکاران در ســال  2011انجام داد،
مشــاهده کردنــد در عصاره گیــاه داودی که جز یکی از مهمترین حشــره
کشهــا و کنه کشهای گیاهی محســوب میشــود ،ترکیــب en-yn-
 dicycloetherموجودمیباشد .تحقیقات انجام شده روی جرب تارتن دو
لکــهای ( )Tetranychus urticaeو مگس خانگی نشــان داد که en-
 yn-dicycloetherموجــود در عصــاره گیاه مذکــور یکی از مهمترین
عوامل کنه کشی ،آزردگی و دورکنندگی این عصاره است (.)2
از مطالعات انجام شده در زمینه مبارزهی دارویی گیاهی کنهها با گیاه
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Abstract:

BACKGROUND: Today ticks usually develop resistance to pesticides, it is therefore necessary to search for alternatives to those currently available. In the meantime, the active
principles of plants with acaricidal properties are a promising alternative for the control
of ticks and other arthropods. OBJECTIVES: The main aim of this work was evaluation
of the effect of Matricaria chamommila extract on larval and adult stages and mortality rate of Argas persicus and determination of the tick sensitivity to this plant extract.
METHODS: In this study immersion method was used in order to determine efficacy of extract on larval stage and mortality of ticks. To determine the lethal concentration, 3 suspensions of 8%, 2%, 0.5% and 60% ethanol as control group were used from this extract. Tick
immobility after turning them on their back was used as a viable or non-viable criterion.
RESULTS: This extract showed considerable pesticide effects in comparison with control
group (p<0.05%). Mentioned extract showed 60% mortality in 0.5 % concentration and
100% mortality in other used concentrations while the effect of extract was 0% in adult
ticks. CONCLUSIONS: Our result showed that extract of Chamomile has considerable pesticide effect on larval stage of Argas, while against adult tick it has no effect.
Keyword: Argas persicus, Matricaria chamomile extract, Acaricide

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Results of the effect of different concentrations of chamomile extract on adult and immature ticks of Argas persicus. Statistical analysis was performed using SPSS software and a significant difference compared to the control group was considered p
<0.05.
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