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 هاترین یافتهمهم

ميكروليتر بر ليتر هوا روي زادآوري  03و  03، 33هاي ساعت با غلظت 3مدت دهي حشرات كامل بهاسانس ◄

 ساعت ديده شد. 21و  0، 0دار آن در مقايسه با شاهد پس از تاثير بود اما كاهش معنيبي

 داري نداشت.ي تيمارها با شاهد اختالف معنيدهي با كليهرات كامل نر و ماده در اثر اسانسطول عمر حش ◄

گذاري گذاري و شاخص ضدتخمدهي و غلظت اسانس، درصد بازدارندگي تخمبا افزايش مدت زمان اسانس ◄

 افزايش يافت.

بر ليتر هوا روي درصد تفريخ  ميكروليتر 03و  03، 33هاي ساعت با غلظت 12مدت ها بهدهي تخماسانس ◄

هاي اين حشرات كامل در و زادآوري و درصد تفريخ تخم ي نسل اولد حشرات كامل ظاهر شدهها، تعداآن

 داري نداشت.نر و ماده اثر معني درصد حشرات كاملدار بود اما روي سطح احتمال يك درصد معني

  ، اسانس مورد، اثرات زيستيAnagasta kuehniella، اي آردي مديترانهپرهشب های کلیدی:واژه

 02-333-33  يي شناسهطرح تحقيقاتي شماره منبع یافته:

 محسن يزدانيان، شيما كالنتري نویسنده)گان(:

ي پره، روي حشرات كامل شب.Myrtus communis Lگذاري اسانس مورد اثرات زيستي و ضدتخم عنوان:

 ، در شرايط آزمايشگاهي Anagasta kuehniella (Lep.; Pyralidae)اي آرد مديترانه

 49-553-53 شماره:

 35/23/2543  تاریخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

باشد. ويژه آرد ميهاي انباري به( يكي از آفات جدي فراوردهAnagasta kuehniella) آرداي ي مديترانهپرهشب

وجاود دارد و آن نناان آرد را ماورد حملاه  ارار ويژه در انبارهااي آرد ها بهدر ايران در اغلب شهرستان پرهاين شب

يكي از آفات مهم غاالت، خشاكبار، سابزي ات خشاك، آرد و سااير  پرهشود. اين شب ابل مصرف ميدهد كه غيرمي

آورند و با تنيدن تاار و هاي كمي و كيفي زيادي را به بار ميباشد. الروها با تغذيه از آرد خسارتهاي آردي ميفراورده

هااي كاهند. فضاوالت و تاربه شدت از مرغوبيت و ارزش نانوايي آن مي هاي الروياي گذاشتن فضوالت و پوستهبر ج

ي سميوكميكالي ها نيز مادههاي باالي الروشوند. از غدد آروارهالروي باعث كاهش كيفيت آرد و ساير مواد غذايي مي

مثلاي ي و توليادتي بررسي اثارات زيسانابع موجود در زمينهشود. بررسي مترشح و روي ذرات غذا و تارها ريخته مي

فات انباري نشان داد كه تحقيقات ان ام شده در اين زمينه نسبت باه آويژه هاي گياهي روي آفات مختلف و بهاسانس

ايان  باشند. لاذا، درها بسيار اندك ميآناي هاي ان ام شده در مورد اثرات كشندگي، دوركنندگي و ضدتغذيهبررسي

ايراني باا ناام  فرموالسيون دارويي گياهييك هاي مطالعاتي بسيار زيادي وجود دارد. در اين تحقيق، اثر زمينه فرصت

و در يك بررساي  كشي خوب آن  بالً( كه اثر حشرهMyrtus communisميرتِكس حاوي اسانس گياه مورد ) ت اري

 .ويژگي زيستي حشرات كامل اين آفت بررسي شد پره نشان داده شده است، روي نندهاي اين شبروي تخم

 مقدمه )شرح مساله(

محيطي و بر جاي گذاشتن هاي زيستها، آلودگيكششرات به آفتبروز مشكالتي مانند مقاوم شدن ح

توان به مي هاي اين روشجمله از .هاي جايگزيني براي كنترل آفات پيشنهاد شوندها باعث گرديده تا روشماندهپس

فروسرخ، سرد هاي بنفش، هواي گرم، آب گرم، بخار آب، پرتوهاي فراكشي امواج مايكروويو و پرتوبررسي اثر حشره

اي آرد ي مديترانهپرهاز جمله شب Pyralidaeي مبارزه عليه آفات خانواده دراشاره نمود كه كردن كردن و من مد 

ي پرهي شبننين، استفاده از فرومون جنسي افراد مادهاند. هممورد بررسي يا حتي استفاده  رار گرفتهنيز 

عنوان به پرهكربن نيز روي مراحل مختلف نشوونمايي اين شباكسيد دياي آرد براي كنترل آن و اثرات مديترانه

 اند.شدههايي موثر بررسي روش

در  .اندگرديدهبررسي  اين آفت و ساير آفات انباري ها و الروهايويژه روي تخمي گياهي نيز بههااسانس اتاثر

هاي انباري پرهتلف عليه حشرات كامل شبهاي گياهي مخي اثرات زيستي اسانسداخل كشور نيز در زمينه

رغم اند. بررسي منابع نشان داد كه بهها بودهگذاري اسانسكلي روي اثرات ضدتخمطوركه به گرفتهتحقيقاتي ان ام 

ي اثرات هاي گياهي عليه آفات انباري، در زمينهي اثرات كشندگي اسانسفراواني مطالعات ان ام شده در زمينه

 اند.ها روي حشرات كامل تحقيقات اندكي ان ام شدهآنمثلي ليدو توزيستي 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

درصد( به تيماار  33/0گذاري، حدا ل ميزان بازدارندگي )ي درصد بازدارندگي تخمشدهبا توجه به مقادير برآورد

دهي و غلظات ود كه با افزايش مدت زمان اساانسميكروليتر بر ليتر هوا مربوط ب 33دهي با غلظت ساعت اسانس 3

درصد  21/00ميكروليتر بر ليتر هوا به حداكثر  03دهي با غلظت ساعت اسانس 21اسانس افزايش يافت و در تيمار 

 03دهي باا غلظات سااعت اساانس 21درصاد( نياز پاس از  20/20)گذاري ر شاخص ضدتخمامقد الترينرسيد. با

هاي حاصل از حشارات كامال نسال اول نياز بازدارنادگي در مورد تخم (.2)جدول يده شد ميكروليتر بر ليتر هوا د

سااعت  12مادت ميكروليتر بر ليتر هوا به 03هاي تيمار شده با غلظت گذاري در حشرات كامل حاصل از تخمتخم

 (.1درصد برآورد گرديد )جدول  3/23گذاري نيز درصد و شاخص ضدتخم 13/03برابر با 

 

ميكروليتر بر ليتر هواي  43و  03، 53هاي گذاري برآورد شده براي غلظتگذاري و شاخص ضدتخمدرصد بازدارندگي تخم -2 جدول

  اي آرد.ي مديترانهپرهدهي حشرات كامل شبساعت اسانس 23و  4، 0، 5اسانس مورد پس از 

 دهيمدت اسانس
 غلظت

 )ميكروليتر بر ليتر هوا(
 گذاريشاخص ضدتخم  ريگذادرصد بازدارندگي تخم

     

 ساعت 3

33 33/0  22/3 

03 01/21  3/23 

03 03/12  10/22 

     

 ساعت 0

33 2/13  33/22 

03 03/22  32/11 

03 21/20  23/33 

     

 ساعت 0

33 21/31  30/13 

03 32/23  32/32 

03 30/30  20/30 

     

 ساعت 21

33 3/32  10/32 

03 13/33  22/23 

03 21/00  20/20 

 

 

 ايي مديترانهپرهگذاري برآورد شده براي حشرات كامل نسل اول شبگذاري و شاخص ضدتخمدرصد بازدارندگي تخم -3 جدول

 ساعت. 39مدت ميكروليتر بر ليتر هواي اسانس مورد به 43و  03، 53هاي هاي تيمار شده با غلظتآرد حاصل از تخم

 گذاريشاخص ضدتخم  گذاريدرصد بازدارندگي تخم بر ليتر هوا( غلظت )ميكروليتر

33 11/13  30/23 

03 3/23  1/13 

03 13/03  3/23 

 


