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 غالت  كشي، سرخرطومي گندم، خاک دياتومه، سايان، كارايي حشره ليدي:هاي کواژه

 

 29-441-451  يشناسه يطرح تحقیقاتي شماره منبع یافته:

 آلوستانيفاطمه البرزيان، مهسا صالح، محسن يزدانیان نویسنده)گان(:

ساايان یياف فرمویسایون ايراناي خااک  كشايروي كاارايي حشرهگذاري و دز اثر نوع غله، زمان درمعرض عنوان:

 Sitophilus granarius (Col., Curculionidae)دياتومه( علیه سرخرطومي گندم، 

 29-441-451 شماره:

 92/41/4421   تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 مقدمه )شرح مساله(

و مقااوم  يغالت انباارآفات هاي كاربردي علیه كشي آفتماندهباقي مضراتهاي عمومي در مورد افزايش نگراني

ها و تركیبات جديد را براي كنترل آفات انبااري باعاش شاده اسات  تفاده از روشبه اين مواد، ضرورت اس هانشدن آ

داران و محیط تري را به سالمتي پستانطور نسبي آسیب كمكه به يهاي زيستكشبنابراين، گسترش استفاده از آفت

منشاا اي زيستهاكاشآورند، توجهات زيادي را به خود معطوف سااخته اسات  در ايان رابطاه، آفاتزيست وارد مي

اماروزه  خطاربيهاي تماسي كشحشره استفاده ازتري داشته باشند  محیط سمیت كمتوانند براي انسان و زيستمي

اين  يهاي دياتومه از جملهخاک  باشدو خسارت آفات انباري مي متداول براي جلوگیري از تغذيه راهبردهاييكي از 

    دنشوكار گرفته ميهروغني در انبارها ب هايقویت و دانهجهت حفاظت غالت، ب كه دنباشتركیبات مي

 هاترین یافتهمهم

ي ساايان علیاه كشي خااک دياتوماهروي كارايي حشرهگذاري نوع غله، دز و مدت زمان درمعرض اثر سه عامل ◄

  دار بودحشرات كامل سرخرطومي گندم در سطح احتمال يف درصد معني

كورن در تمامي دزها تلفاتي مشااهده نشاد و بار اسبي و پاپهاي دندان، بر روي گندم و ذرتساعت 91پس از  ◄

سااعت، درصاد مار  و  14درصد فراتر نرفت  پس از  5/4-0و  5/9-4ترتیب از روي جو و برنج نیز درصد تلفات به

 درصد بود  14/4ه شد كه برابر با توجه نبود و حداكثر آن بر روي گندم مشاهدكلي قابلطورمیر افزايش يافت اما به

ترتیاب گرم بر كیلوگرم بر روي گنادم یباه 5/4و  4توجه مر  و میر تنها در دزهاي روز، افزايش قابل 7پس از  ◄

روز، مر  و  41درصد( مشاهده شد  پس از  5/14و  10ترتیب حدود كورن یبهدرصد( و ذرت پاپ 12و  5/15حدود 

تارين میازان مار  و يف از تیمارها مشاهده نشد اما در دو دز بایتر، بیشدر هیچدرصدي حشرات كامل  400میر 

و  5/44ترتیب حادود كورن بهدرصد و بر روي ذرت پاپ 5/44و  44ترتیب حدود میر مشاهده شده بر روي گندم به

   درصد بود  5/42

تاوجهي ي باه شاكل قابالمورد بررساي بر روي پنج غلهها و درصد مر  و میر مشاهده شده در آنتولید نتاج  ◄

  اسبي و گندم مشاهده شد ترين تولید نتاج بر روي جو، ذرت دندانبیش متفاوت بود 
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 اهميت موضوع

 تولیادات از تاوجهيقابال مقادار هر سااله كه دهندمي نشان محلي و الملليبین رسمي هايسازمان ارقام و آمار

پوشاان بالسخت از برخاي مثاال، عناوانروند  باهمي بین ي آفات انباري ازوسیلهبه سوم جهان كشورهاي كشاورزي

 مناسب شرايط در توانند( ميSitophilus granarius( و گندم یSitophilus oryzaeی هاي برنجمانند سرخرطومي

 حبوباات مانناد هايسوسف خسارت يا گذارند؛ باقي را هاآن پوست تنها بخورند و را غالت هايدانه محتويات يهمه

 برخاي ( درCallosobruchus maculatusاي یچهارنقطاه ( وCallosobruchus chinensisی چیني هايسوسف

سارخرطومي گنادم يكاي از   برنادمي باین از را محصاول يمادت هماهدر كوتاه كاه است شديد اياندازه به موارد

تواند به غالت ذخیره شده در انبارها حمله كناد  ايان ترين آفات انباري در سراسر جهان است كه به آساني ميمخرب

آورد  چاون كند و خسارات سنگیني را به بار ميها تغذيه ميهاي آنباشد كه از دانهويژه آفت گندم و جو ميبهحشره 

كند، لذا براي انجام آزمايش و بررسي هاي شديدي را به غالت انباري وارد مياين آفت در استان گلستان نیز خسارت

 انتخاب شد 

عناوان ياف روش كنتارل غیرشایمیايي علیاه ون پودري ساايان باهدر اين تحقیق، هدف اصلي معرفي فرمویسی

صورت دارا بودن كارايي خوب، خواهد توانست جايگزين مناسبي براي روش كنترل  باشد كه درسرخرطومي گندم مي

سموم  محیطي و خطرهاي زيستتوان آلودگيشیمیايي در انبارهاي غالت باشد  با عملي كردن نتايج اين تحقیق، مي

گنادم،  سارخرطوميیايي را براي موجودات زنده كاهش داد  در صورت موثر بودن اين فرمویسیون ايراني علیاه شیم

تار از ي كمگامي خواهد بود در جهت عدم استفاده يا اساتفاده كه اين امر براي مصارف كاربردي پیشنهاد خواهد شد

  سموم شیمیايي براي كنترل آفات انباري 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلشتمل باطالعات تکميلی )م

روز پس از حذف حشرات كامل تیمار شده از ظروف تیمار، در تمامي دزهااي  15بررسي تولید نتاج نشان داد كه 

كورن مشاهده نشد  طي ايان مادت، تولیاد مورد استفاده و حتي در شاهد، تولید نتاج بر روي گندم، برنج و ذرت پاپ

ي كامل در هار ظارف( باود  تولیاد عدد حشره 47تا  40برابر یحدود  اهد و تمامي دزها تقريباًنتاج بر روي جو در ش

گرم بر  5/0و  95/0، 495/0ي كامل بود كه در دزهاي عدد حشره 40اسبي در شاهد برابر با نتاج بر روي ذرت دندان

ترتیاب ر باهاگرم بر كیلوگرم اين مقاد 5/4و  4فرد كاهش يافت  در دزهاي  57و  15، 52ترتیب به حدود كیلوگرم به

اسبي بسیار پايین باود  فرد كاهش يافت  درصد مر  و میر نتاج تولیدي بر روي جو و ذرت دندان 41و  44به حدود 

ويژه بر روي جو و ساسس گنادم در روز پس از حذف حشرات كامل تیمار شده، تعداد حشرات كامل ظاهر شده به 20

هاا در كورن كه تولید نتااج روي آنكلي، به استثناي برنج و ذرت پاپطورت افزايش يافت  بهشدبه 1Fمقايسه با نسل 

، افازايش دز تعاداد نتااج تولیادي را كااهش داد  ي كامال در هار ظارف(عدد حشاره 5تا  0ی تمامي دزها اندک بود

   را افزايش داد اسبي، افزايش دز درصد مر  و میر نتاج جز در مورد جو و ذرت دندانچنین، بههم

 
 ریم و مرگ یرو یگذاردرمعرض زمانمدت  و سایان نوع غله، دز فاکتور سه اثر به مربوط یهاداده انسیوار یهیتجز -4 جدول

   رخرطومي گندم.س کامل حشرات

 F P میانگین مربعات مجموع مربعات ي آزاديدرجه منابع تغییر

 0000/0 4714/12 111/11 455/477 1 نوع غله

 0000/0 2410/54 710/47 042/454 1 زد

 0000/0 4411/1 449/1 401/70 41 دز× نوع غله 

 0000/0 7214/914 012/412 907/507 4 گذاريزمان درمعرض

 0000/0 4194/94 274/41 144/472 49 زمان× نوع غله 

 0000/0 1711/45 011/40 559/490 49 زمان× دز 

 0005/0 2974/4 945/4 941/52 14 زمان× دز × نوع غله 

   114/0 979/429 400 خطا

    221/4157 422 كل

%44/47CV=ي جذري   تبديل داده   


