ارزیابی اثر پودر برگ چریش (نیم) در کنترل انگل های طیور پرورشی
*ابراهیم بابااحمدی

چکیده

هدف بررسی خصوصیات حشرهکشی و دورکنندگی پودر برگ چریش بر علیه انگلهای  Menopon gallinaeو Megninia
 .gynglimuraطیور بودند 50 .قطعه از مرغان بومی که به طور طبیعی با دو انگل طیور آلوده بودند با عصاره درخت چریش  % 3علیه
انگلهای طیور ارزیابی شدند .همچنین ترکیب پودر بذر نیم ،پلت نیم و ماالتیون  % 2استفاده شد .بررسی پودر بذر نیم در خوراک مرغان
با دوز  % 0/5و  % 1علیه سستودهای ماکیان در  5گروه  6پولتی نژاد گوشتی راس با  8هفته سن که در کل  30قطعه بودند آزمایشی
آلوده شدند ،مورد ارزیابی قرار گرفتند .به دادههای به دست آمده در تجزیه و تحلیل ،تناسب چندگانه اعمال شد .نتایج مطالعه حاضر
نشان داد که پس از  30روز از آخرین درمان ،تاثیر دارو به طور  % 100با  3تیمار مورد بررسی به دست آمد .با گروه شاهد به عنوان
کنترل شیمیایی ،اختالف آماری نبود .بعد از  2هفته ،فضوالت ،استعمال شده با پودر بذر نیم ،کاهش زاد و ولد در تعداد الرو مگس خانگی
داشت(  .) p<0/001در حالی که ماالتیون ،در  0/5 m3دوم هیچ تاثیری بر کاهش زاد و ولد تعداد الرو مگس نداشت .در مورد پودر بذر
نیم در خوراک مرغان با دوز  % 0/5که به مدت  1تا  5روز به طور مداوم مصرف کردند ،تاثیر  77و  % 62/1را داشت ،در حالی که
خوراک مرغان با دوز  % 1که به مدت  1تا  5روز به طور مداوم مصرف کردند ،تاثیر 55/2و  % 65/5را داشت.
کلمات کلیدی :حشرهکش ،عصاره ،ضد انگل ،ماالتیون ،طیور

دانشکده پیرادامپزشکی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
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مقدمه

مردم در طب سنتی از قسمتهای مختلف این

در طبیعت نیز به راحتی تجزیه شده و هچگونه

درخت به عنوان ضد ماالریا ،تببر و ضد درد و التهاب

مقاومت ژنتیکی در آفات ایجاد نمینمایند (.)2

استفاده میکردند .موادی مانند پوست ،برگ و دانهها

تاکنون هیچ گونه اثرات جهش زایی و سرطان زایی

در صنایع دارو سازی و آرایشی و بهداشتی کاربرد

در مورد آنها گزارش نشده و برای انسان و حیوانات

زیادی دارد .مواد موثره چریش خاصیت ضد عفونی

خونگرم خطری ندارند ( .)4حشره شناسان معتقدند

کنندگی دارد ( .)2این مواد التیام دهنده لثهها و

که مواد موثر چریش بر کنترل بیش از  200گونه

معالجه کننده حساسیتهای پوستی بوده و در

حشره و برخی گونههای نماتدها ،باکتریها و حتی

ساخت خمیر دندان ،صابون و کرم مورد استفاده قرار

ویروسها اثر قاطعی دارند ( .)10در جوجههای آلوده

میگیرد( .)4از این تیره درختی به نام زیتون تلخ یا

به طور طبیعی با انگل خارجی و از روغن دانه چریش

شال زیتون نیز در شمال ایران میروید که بومی

آسیاب شده و چریش پلیت شده در برابر الرو مگس

هیمالیا است( .)5طول برگهای چریش  30سانتی

خانگی استفاده شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

متر بوده و مرکب است ( .)12هر برگ از  10تا 12

پودر برگ نیم در پولتها و مرغان تخمگذار بومی

برگچه باریک و نوک تیز به رنگ سبز تیره تشکیل

آلوده شده مبتال به سستودها مورد آزمایش قرار

شده است .دارای غدد ترشحی خاصی هستند که

گرفت .تحقیقات نشان دادند که مواد موثر موجود در

رزین ترشح میکنند( .)19خصوصیات حشرهکشی و

دانههای چریش ،از اثرات حشره کشی قابل توجهی

دورکنندگی ترکیبهای موجود در پودر برگ چریش

برخوردار هستند و در حفاظت محصوالت کشاورزی

نشان داد که غلظت الزم برای کشتن  50درصد

و همچنین انباری نقش مهمی دارد ( .)11هدف از

الروها در پودر برگ چریش برای شپشه آرد 5/33 gr

این پژوهش بررسی خصوصیات حشرهکشی و

در  100 grماده غذایی است ( .)11قدرت چریش

دورکنندگی پودر برگ چریش بر علیه انگلهای

در کنترل حشرهها افق تازهای را در تولید حشره کش

 Menopon gallinaeو Megninia

طبیعی گشوده است .این حشره کشها معموال گونه-
های مختلفی از افات را مورد حمله قرار میدهند و

 .gynglimuraطیور بودند.
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مواد و روش کار

عصاره درخت چریش (نیم)  % 2و  ، % 3پودر بذر نیم و

تخمگذار مورد بررسی قرار گرفتند و ماالتیون  % 2به

خمیر پلت در حد  % 2/5مورد آزمایش و درمان قرار

عنوان کنترل شیمیایی (با سیپرمترین ،)% 1/2استفاده

گرفتند .گروه شاهد به عنوان کنترل شیمیایی (با

شد و  0/5متر مکعب فضوالت به عنوان کنترل شاهد،

سیپرمترین )% 1/2تعیین شد 50 .مرغ تخمگذار بومی با

بدون درمان تعیین شد .عصاره نیم در طول  3هفته ،یک

سن  1ساله در مناطق مختلف شهر ایالم با آلودگی

بار اعمال شد و ماالتیون  % 2به فاصله  15روز  2بار

 Menopon gallinaeو

اعمال شد .قبل از هر درمان نمونهگیری انجام شد و تا 4

 Megninia gynglimuraتعیین شدند .اولین درمان

هفته بعد از آخرین درمان این نمونهگیری ادامه داشت.

علیه انگلها اعمال شد .ارزیابی شدت آلودگی ،تحت

از هر  0/5متر مکعب  3نمونهی  ( 1 dm3یک هزارم

روش زایسپل انجام گرفت 3 .درمان روی گروهها اعمال

قسمت از یک متر مکعب) از  3گوشه متفاوت گرفته شد.

گردید .اولین درمان روز اول و دومین درمان ،روز  15و

سپس شمارش الرو مگسها ،انگلهای سستود و تعداد

سومین درمان ،روز  45صورت گرفت( .)18از هر گروه،

الروشان محاسبه گردید .نتایج به دست آمده با تجزیه و

 3مرغ ،به روش مشاهده بالینی ،نمونهگیری شد .مرغان

تحلیل آماری واریانس ساده و دانکن انجام گرفت .در

به ازای هر قطعه 100ml ،با عصاره درخت چریش

آزمایش سوم 3 ،گروه و هر گروه  6مرغ بومی با سن 8

اسپری شدند(عصاره چریش با استفاده از حالل استون از

هفتگی تشکیل شد و با حشره ( )Dermester aterبه

دانهای چریش استخراج شد) .دادهها به دست آمده با

طور طبعیی آلوده بودند و با آزمایش مدفوع که از هر

( 21 sppsآنالیز واریانس و دانکن) مورد تجزیه و تحلیل

کدام به عمل آمد 10 ،سیستی سرکوئید به طور میانگین

قرار گرفتند .در آزمایش دوم اثر سمی پودر بذر نیم و

تشخیص داده شد .با شروع درمان با عصاره نیم و بعد از

خمیر پلت با دوز  100 mgبر  0/5متر مکعب علیه الرو

 15روز از آخرین درمان ،آزمایش مدفوع دوبار انجام شد

مگس خانگی روی فضوالت مرغ در یک مزرعه مرغ

و عاری از هر گونه تخم انگل بود.

طبیعی از انگلهای
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گروه تیمار

پودر نیم ()0/5 %

پودر نیم ()% 1

پودر نیم ()% 0/5

پودر نیم ( )1%

شاهد بدون درمان

مصرف به روز

1

1

5

5

----------

نتایج

جدول  :1تاثیر محصوالت مختلف مورد بررسی در برابر  Megninia ginglymuraمدت  30روز پس از درمان دوم

درمان

تاثیر ()%

عصاره نیم % 2

100

عصاره نیم % 3

100

پودر نیم % 2/5

100

خمیر نیم % 2/5

100

سیپرمترین

84/6

خطای استاندارد

0/0183
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جدول  :2تاثیر محصوالت مختلف مورد بررسی در برابر با  Menopon gallinaeمدت  30روز پس از درمان دوم

درمان

تاثیر ( )%خطای استاندارد

عصاره نیم % 2

100

عصاره نیم % 3

100

پودر نیم % 2/5

100

خمیر نیم % 2/5

75/8

سیپرمترین

90/0

0/01514

فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی –دوره -7شماره  3پائیز 1398

جدول  :4تاثیر محصوالت مختلف مورد بررسی در برابر  Menopon gallinaeمدت  30روز پس از درمان سوم

درمان

تاثیر ( )%خطای استاندارد

عصاره نیم % 2

100

عصاره نیم % 3

100

پودر نیم % 2/5

100

خمیر نیم % 2/5

100

سیپرمترین

100

0/0183
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جدول  :5میانگین الرو مگس خانگی در  0/5متر مکعب مدفوع تحت درمان با محصوالت ارزیابی شده

درمان

تاثیر ( )%خطای استاندارد

عصاره نیم % 2

100

عصاره نیم % 3

100

پودر نیم % 2/5

100

خمیر نیم % 2/5

100

سیپرمترین

92/8

0/0203
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میانگین الروهای مگس خانگی

دارو

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

استعمال اول استعمال دوم استعمال سوم هفته اول

141/9

6/3

136

3/ 3 b

1/0a

47/3

174/3

293

138/1

87/6

8/0b

22/0 a

108/6

11/3

298/6

702/3

11

105/6a

219/6b

955/6

484/3

شاهد بدون درمان 212

946/6

54/3

17/0b

256/0b

396/3

208

50/9

541/5

56/3

22/58

25/31

276/3

202/9

بدون معنی

بدون معنی

p<0/001

 p<0/001بدون معنی بدون معنی

پودر نیم % 2/5

خمیر نیم % 2/5

ماالتیون

خطای استاندارد

حروف التین غیر مشابه در هر ستون نشانگر اختالف آماری معنیدار می باشد(( )P<0/05دانکن )1955
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جدول  :6میانگین الروهای  Coleópterosدر  0/5متر مکعب مدفوع تحت درمان با محصوالت ارزیابی شده

میانگین الروهای Coleopteros

دارو

استعمال اول استعمال دوم استعمال سوم هفته اول هفته دوم
پودر نیم % 2/5

خمیر نیم % 2/5

ماالتیون

هفته سوم

هفته چهارم

1/6

1/ 6

---

1/ 6

11/3a

8/ 6

1/0

--

0/3

----

7/0

4/3b

3/0

20b

1/6

---

---

3

1/ 3b

3/3

1/ 3b

----

---

3

0/6b

5/ 6

13a

---

---

---

---

1/7

3/3

204

---

---

---

---

p<0/05

بدون معنی p<0/01

شاهد بدون درمان ---
خطای استاندارد

معنی

حروف التین غیر مشابه در هر ستون نشانگر اختالف آماری معنیدار می باشد(( )P<0/05دانکن .)1955
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جدول  :7میانگین الروهای  Coleópterosدر  0/5متر مکعب مدفوع درمان شده با محصوالت ارزیابی شده

دارو

میانگین الروها

استعمال اول استعمال دوم استعمال سوم هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم
پودر نیم % 2/5

0/3

20

14/6

5/0

7/0

7/0

--

-

23

3/0

4

3/3

1/3

---

---

1/3

1/3

5/3

1/0

23

--

1/0

23

0/ 6

0/3

23

خطای استاندارد

---

---

---

---

---

---

---

خطای استاندارد

---

---

---

---

---

---

---

خمیر نیم % 2/5

ماالتیون

شاهد بدون درمان ---
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جدول  : 8تاثیر پودر نیم پس از جداسازی هلمینت ها در گروه های مورد درمان

درمان %

تاثیر

خطای استاندارد

1

50

77a

2

100

55/2b

3

83/3

0/025 62/1b

4

50

65/5b

5

--- 66/6

p<0/05

حروف التین غیر مشابه در هر ستون نشانگر اختالف آماری معنیدار می باشد(( )P<0/05دانکن .)1955
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بحث

تاثیرات حشره کشی ،ضد تغذیهای ،ممانعت از رشد یا تخم ریزی و اثرات ضد باروری و ضد هورمونی ،علیه طیف وسیعی از حشرات اشاره
دارند( .)1نتایج تحقیق را در جدول  1تا  4به ترتیب میتوان مشاهده کرد .تاثیر محصوالت مورد بررسی در برابر Megninia
 ginglymuraو  ، Menopon gallinaeمدت  30روز پس از درمان دوم در جداول  1و  2به ترتیب ارائه شده است .همچنین ،در
جداول  3و  4نتایج به دست آمده ،پس از درمان سوم در برابر انگلهای خارجی قبالً ذکر شده ،شامل میشود .نتایج بدست آمده با 4
نوع آزمون محصول نیم ،رضایت بخش بود و با کنترل شیمیایی همخوانی داشت .در جداول  6 ،5و  ،7نتیجه آزمایش  2را در بررسی با
پودر بذرنیم و خمیر پلت نیم برعلیه الروهای مگس خانگی و انگل  Coleoptera Alphitobius diaperinusو الروهای آنها مورد
ارزیابی قرار گرفتند .در دو جدول  5و  6در دو هفته پس از آخرین 3 ،تست انجام شده ،میتوان نتایجی دید که تنها به طور آماری
متفاوت از کنترل شیمیایی بود .همچنین ثابت شد که مالتیون  ٪2هیچ تاثیری بر الروهای مگس خانگی نداشت و الروها شروع به تکثیر
و افزایش کردند ( .)3جداول  6و  7میانگین انگلهای سستود و الروهای آنها را در نمونهها نشان میدهد .جمعیت انگلهای سستود و
الروها در تمام مدفوعها بسیار کم و احتماالً به دلیل این واقعیت بود که در مدفوعها در حال زاد و ولد بودند .پس از اعمال سه محصول
نیم و همچنین محصول شیمیایی ،هیچ گونه اثری که میتوانست مربوط به درمان باشد ،مشاهده نشد .در هفته دوم ،تفاوت آماری(
 )p<0/05قابل مشاهده بود .اما در این مرحله ،نیز شامل گروه کنترل بدون درمان شد .تنها در هفته چهارم اختالف معنیداری (
 )p<0/001بین سه گروه درمان و شاهد وجود داشت .میانگین مقادیر الروهای انگل در جدول  7نشان میدهد که تحت شرایط
آزمای شگاهی ،محصوالت مورد آزمایش ،هیچ تأثیری بر روی آنها نداشت .انگل  Alphitobius diaperinusبالغ ،حساسیت کمتری
نسبت به محصوالتی که به عنوان حشره کش اعمال میشوند ،داشت .بنابراین کنترل این گونه بسیار سخت است ( .)6در جدول ، 8
تاثیر پودر نیم را میتوان مشاهده کرد .شدت حمله به طور قابل مالحظهای با محصول  ٪ 0/5کاهش پیدا کرد ( .) p<0/001بذرها و
برگهای چریش دارای ترکیباتی هستند که نماتدها را تحت تاثیر قرار میدهند ،به عنوان نمونه یک فرآورده چریشی با نام تجاری «
 » Niminبه طور بسیار رضایت بخشی سبب کاهش جمعیت نماتدهایی با نام های علمی:
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Rotylenchulus reniformis, Tylenchorhynchus, Tylenchus filiformis،gyne incognita Meloido
 Hoplolaimus indicus،brassicae,و  Helicotylenchus indicusمیشود ،که در طبیعت وجود دارند و آزمایش نشان داد
که افزایش رشد گیاهان با میزان کاهش این نماتدها همبستگی دارد ( 7و  .) 8همچنین تراوشات ریشهای چریش سبب مرگ و میر
نسبتاً چشمگیری در  6نماتد فوق میشود .عصارههای برگ چریش در شرایط آزمایشگاه سبب کاهش تعداد نماتدهای Meloidogyne
 incognitaمیشود ( 9و  .)10در برخی گزارشها آمده است که فرآوردههای چریش علیه  12گونه نماتد موثر میباشند .همچنین
روغن بذر چریش دارای توانایی جلوگیری از انتقال ویروس  tungroبرنج توسط حشره  Nephotettix virescensمی باشد ( 11و
 .)13در مطالعات پیشین نشان داده شده که نیکلوزامید فاقد تاثیر بود و در دوز خوراکی مصرفی  ، 920 gr/tپس از تایید هلمینت در
پرندگان آزمایش شده ،تجدید حیات برای انگل وجود نداشت ( 14و  .)15در  72ساعت و  20روز پس از درمان به طور ناشتا و با دو برابر
شدن این دوز خوراک تاثیر تنها  % 52.2تاثیر داشت  .پیشتر نشان داده شده است که این دارو قدرت نابودی سستود را دارد ،ولی
اسکولکس آن حذف نمیشود .آفت کشهای طبیعی که از درخت نیم حاصل میشود به صورت مؤثر در کنترل آفات مختلف محصوالت
کشاورزی در سطح جهانی استفاده میشود و تأیید شده است که این کنترل از طریق گروه گوناگونی از مواد زیست فعال از جمله
 Azadirachtinaکه مهمترین است و دیگر مانند سالنین و نیمبین اعمال میشود ( .)16کل این مواد و با عمل خاص هر یک از آنها،
از جمله مواد دافع حشرات ،ضد مواد غذایی  ،استریلیزاسیون ،دافع تخم گذاری ،حشره کش و تنظیم کننده رشد ،در حشرات اثرات
متفاوتی تولید میکند .عصاره کلروفرمی  %10میوههای چریش اثر ضد تغذیهای فوق العادهای ( )100%علیه حشره شپشه (سوسک) گندم
 Sitophilus granaries Lدارد .روغن خام بذر چریش علیه تخمهای نوعی آفت پنبه  Helicoverpa armigeraاثر تخم کشی
دارد (.)17
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نتیجهگیری

خصوصیات متفاوت مواد فعال موجود در نیم و بی ثباتی مولکولها نشان داد که حشرات ،مقاومت کوتاه مدت نشان میدهند .محصوالت
تست شده تجاری عصاره درخت چریش (نیم) در حد  % 3بر علیه انگلهای نامبرده و پودر بذر نیم و پلت نیم در حد  % 2/5علیه الرو
مگس خانگی ،دارای اثرات باالیی بودند .بعد از آخرین استعمال درمانی 0/5 ،در متر مکعب فضوالت مرغی که به مدت  4هفته مورد
مشاهده قرار گرفتند ،تعداد الروها به طور معنی داری کاهش پیدا کردند .در بررسی سم پودر بذر نیم در خوراک مرغان با دوز  % 0/5و
 % 1برعلیه سستودهای ماکیان در  5گروه  6پولتی نژاد گوشتی با  8هفته سن که به صورت آزمایشی آلوده شدند %100 ،کاهش داشتند.
پس از  30روز از آخرین درمان ،تاثیر دارو به طور  % 100با  3تیمار مورد بررسی به دست آمد .با گروه شاهد به عنوان کنترل شیمیایی
(با سیپرمترین ، )% 1/2اختالف آماری نبود .در حالی که ماالتیون ،هیچ تاثیری بر کاهش زاد و ولد تعداد الرو مگس خانگی نداشت .در
مورد خوراک اول با دوز  % 0/5به مدت  1تا  5روز به طور مداوم مصرف کردند ،تاثیری  77و  % 62/1داشت ،در حالی که خوراک  %1که
به مدت  1تا  5روز به طور مداوم مصرف کردند ،تاثیری 55/2و  % 65/5داشت .اما در مورد دوم (مرغان تخمگذار) یعنی خوراک ،%1
تاثیری ، % 77داشت ،به مانند داروی ضد انگلی نیکلوزاماید با دوز  200mg/kgrبود.

سپاسگزاری

کمال تشکر و قدردانی از مرغدار بخش خصوصی آقای شهبازی واقع در سیروان را دارم.
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