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 افزايي ، اسانس گياه مورد، خاك دياتومه، اثر همSitophilus granariusسرخرطومي گندم،  های کلیدی:واژه

 33-323-81  يشناسه يطرح تحقيقاتي شماره منبع یافته:

  مليحه ريحاني، محسن يزدانيان نویسنده)گان(:

اسانس گياهي عليهه حشهراك كامهر سهرخرطومي گنهدم  -هكشي تركيب خاك دياتومبررسي كارايي حشره عنوان:

Sitophilus granarius (Col.; Curculionidae) در شرايط آزمايشگاهي ، 

 33-323-81 شماره:

 22/2/8331   تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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1. Synergistic  

 مقدمه )شرح مساله(

سمت اسهتفاده از ها بهاند، نگاهراه استفاده از سموم شيميايي وجود داشته هايي كه همواره بر سربا توجه به محدوديت

هاي رشد حشراك، كنترل بيولوژيك، كنترل ميکروبي و كنندههاي گياهي، تنظيمهاي كنترلي جايگزين شامر تركيبروش

باشهند. ثهراك زيسهتي ميي گيهاهي عليهه آفهاك مفتلهر داراي اهاي ثانويهاند. متابوليتگردهاي خنثي معطوف گرديده

ي سهموم ههاي جهايگزين بهالقوهعنهوان روشتواننهد بههشوند، ميهاي ثانويه مشتق ميهاي گياهي كه از متابوليتاسانس

داران، عليهه حشهراك داراي سهميت شيميايي استفاده گردند. اين تركيباك عالوه بر دارا بودن سميت پايين بهراي پسهتان

باشهند. اسهتفاده از گردههاي آور توليهد مثلهي مهياي و نيز اثراك زيانركنندگي و ضدتغذيههاي دوتنفسي شديد، فعاليت

باشهد. ههاي جهايگزين مبهارزه بها آفهاك انبهاري مهيتهرين روشهاي دياتومه، يکي ديگر از نويدبفشويژه خاكخنثي، به

كوتيکول حشراك را دارند و به همهين صورك ذراك بسيار ريزي هستند كه توانايي جذب ليپيدهاي روهاي دياتومه بهخاك

كنند و باعه  اياهاد خهراش بهر روي سهط  آن ي ليپيدي كوتيکول را جذب ميدلير، در هنگام تماس با جلد بدن، اليه

چنين، سميت كم شوند. همگردند. در نهايت، با از دست رفتن آب بدن، به خشك شدن بدن و مرگ حشراك منار ميمي

  دشمنان طبيعي گزارش شده است. و نداراها براي پستانآن

 هاترین یافتهمهم

خهاك تركيهب كشهي روي كهارايي حشرهگهذاري مهدك زمهان درمعر خهاك دياتومهه و ، دز غلظت اسانس اثر سه عامر ◄

   .(P<0008/0) بود دارعليه حشراك كامر سرخرطومي گندم معنيجي( با اسانس گياه مورد )فرموالسيون امي سايان دياتومه

كه تلفهاك حشهراك كامهر طوريدار ميزان مرگ و مير شد بهجي باع  افزايش معنيي تركيبي از سايان و اماستفاد ◄

گرم بهر كيلهوگرم  10LC- 822/0درصد در تركيب تيماري  22/82توجه بود و از ساعت بسيار قابر 22ويژه و به 81طي 

بها  50LCهاي تيماري گرم بر كيلوگرم رسيد. در تركيب 50LC- 2/8يب تيماري درصد در ترك 22/32ساعت به  81طي 

 درصد مرگ و مير مشاهده شد. 800و  800، 22/31ترتيب ساعت، به 22گرم بر كيلوگرم پس از  2/8و  8، 2/0دزهاي 

  .( بود8)سينرژيستيافزايي از نوع هم ساعت عمدتاً 22و  81ويژه پس از جي بهكنش سايان در تركيب با امبرهم ◄

و  10LC ،20LCههاي گرم بر كيلهوگرم سهايان بها غلظهت 2/0و  22/0، 822/0روز در تركيب دزهاي  82توليد نتاج پس از  ◄

50LC  و  8درصد بهود. در تيمارههاي تركيبهي دزههاي  800ها ي كامر( ولي مرگ و مير آنعدد حشره 2بسيار پايين )حداكثر

ي جي نيز توليد نتاج مشاهده نشد. درصد مرگ و مير نتاج توليدي در اثهر اسهتفادههاي مفتلر امتگرم بر كيلوگرم با غلظ 2/8

 روز نيز روندي مشابه داشت. 30تر بود. توليد نتاج پس از انفرادي از سايان در مقايسه با تيمارهاي تركيبي بسيار كم
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 اهمیت موضوع

كنند. بهه بيهان هاي انباري وارد ميترين خسارك را به فراوردهپوشان بدون ترديد بيشبالدر بين حشراك، سفت

هها از لحها  ترين دشمنان مواد انباري به اين راسته از حشراك تعلق دارند. در اين ميان، سرخرطوميديگر، خطرناك

هههاي تههرين خههانوادهكننههد، يکههي از مههمهههايي كههه بهه محکههوالك كشههاورزي وارد مهيتعهداد گونههه و ميههزان زيهان

تهرين آفهاك کهي از مفرب، يSitophilus granarius (L.)شوند. سهرخرطومي گنهدم پوشان محسوب ميبالسفت

هاي غالك نشهو و تواند به غالك انباري حمله كند. الروها در درون دانهانباري در سراسر جهان است كه به آساني مي

كند و خساراك سنگيني را بهه ها تغذيه ميهاي آنباشد كه از دانهويژه آفت گندم و جو مياين حشره به .كنندنما مي

 آورد.بار مي

از جملهه  خطهركم هايروش ساير با تركيب در هاآن از استفاده به منار گياهي هاياسانس از استفاده محدوديت

 -دياتومهه ههايتركيهب خاككشهي حشرهي كهارايي مطالعهاك اناهام شهده در زمينهه. است هاي دياتومه شدهخاك

هاي دياتومهه در فزايش كارايي خاك، ا)چهار تحقيق مهم( باشند. در اين تحقيقاكگياهي بسيار اندك مي هاياسانس

كه تركيب خاك دياتومهه بها  ها گزارش شدهبررسياين در تمامي هاي گياهي گزارش شده است. اثر تركيب با اسانس

 دو ههر نهامطلوب خواص و مکرف مقدارباع  كاهش  تواندبه اين دلير مي كه بودافزايي اسانس گياهي داراي اثر هم

 گردد. ماده

اهميت اقتکادي سرخرطومي گندم در ايران و استان گلستان، اثراك سوء سموم شيميايي مرسهوم، با توجه به 

هاي باال، بر جاي گذاشهتن بهو، هاي گياهي )مانند نياز به غلظتهاي موجود بر سر راه استفاده از اسانسمحدوديت

ههاي هاي اسهتفاده از خاكديتكم و قدرك نفوذ اندك به داخر مهواد غهذايي( و نيهز محهدو ماندگاريفرار بودن، 

هاي غالك انبهاري در اثهر اسهتفاده از دزههاي بهاالي ايهن دياتومه )مانند بروز تغييراك فيزيکي و شيميايي در دانه

كشي يك فرموالسيون ايرانهي خهاك ها و دارا بودن اثر تاخيري(، در اين پژوهش امکان افزايش كارايي حشرهخاك

صورك يك داروي گيهاهي ايرانهي )بهه ي گياه مورد بهشدهدر تركيب با اسانس فرمولهدياتومه به نام تااري سايان 

جي( و نيز رفع اثر تاخيري آن عليه حشراك كامر سهرخرطومي گنهدم مهورد بررسهي قهرار ي موضعي امنام قطره

  گرفت.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

صهورك ههاي دياتومهه بههههاي مفتلهر خهاككشي فرموالسيوناند كه كارايي حشرهمحققان بسياري نشان داده

روز  88و  2گهذاري تها هاي درمعر ها، زمانتر بررسيباشد به طوري كه در بيشتاخيري است و به زمان وابسته مي

صهد نرسهيده اسهت. در 800مير بهه  اند و در بسياري مواقع، حتي پس از اين مدك نيز مرگ وهم در نظر گرفته شده

هاي گندم، جهو برنج بر روي دانه اثر كشندگي سايان روي حشراك كامر سرخرطومي عنوان مثال، گزارش شده كهبه

توجهه بهود. ايهن نتهايج اثهر درصد( قابر 32روز تنها بر روي گندم )حدود  88گرم بر كيلوگرم پس از  2و برنج در دز 

هاي دياتومه، هر چه مهدك د. بديهي است كه با توجه به سازوكار اثر خاكدهنهاي دياتومه را نشان ميتاخيري خاك

هها خواهنهد تهري بهه سهط  بهدن آنتهر باشهد، ذراك بيشزمان قرار گرفتن حشراك در مااورك خاك دياتومه بيش

ن هاي ايااد شده و افزايش اتالف آب بدن، دلير افزايش تلفهاك مناسهب بها گذشهت زمهاچسبيد. لذا، افزايش خراش

زمان از خاك دياتومه و اسانس گيهاهي، اثهر تهاخيري خهاك ي همباشد. با وجود اين، ما نشان داديم كه با استفادهمي

درصهدي  800هاي مورد بررسي مرگ و ميهر ساعت، در باالترين دزها و غلظت 22ي سايان رفع شد و پس از دياتومه

   مشاهده گرديد.

ي تركيبي از دزههاي افزايي به طور كلي در اثر استفادهساعت، اثر هم 28ز افزايي، پس اطبق نتايج بررسي اثر هم

 در چنهين همافزايهي ساعت، اثهر هم 81جي مشاهده گرديد. پس از هاي مفتلر امگرم بر كيلوگرم با غلظت 2/8و  8

 ه شهد. پهس از جهي مشهاهدههاي مفتلهر امگرم بر كيلهوگرم بها غلظت 2/0و  22/0ي تركيبي از دزهاي اثر استفاده

 50LCبا غلظهت  822/0افزايي بودند )به استثناي تركيب دز ي اثراك تركيبي مشاهده شده از نوع همساعت، كليه 22

  .كه روش فاكتور سميت مشترك آن را تاميعي نشان داد(

 


