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 هاترین یافتهمهم

دار زادآوري در مقايسه با شاهد پس ساعت روي كاهش زادآوري تاثيري نداشت. كاهش معني 3مدت دهي بهاسانس ◄

 دهي مشاهده گرديد.ساعت اسانس 21و  9، 6از 

مدت ميكروليتر بر ليتر هوا به 21لظت دهي با غتاثير بود. اسانسساعت روي طول عمر نرها بي 3مدت دهي بهاسانس ◄

داري باعث طور معنيساعت نيز روي طول عمر نرها اثري نداشت ولي سه غلظت ديگر در هر سه زمان به 21و  9، 6

 كاهش طول عمر نرها نسبت به شاهد شدند.

ميكروليتر بر ليتر هوا در  54با استفاده از غلظت ساعت تنها  21و  9، 6ها بر خالف نرها پس از طول عمر ماده ◄

 داري كاهش يافت.طور معنيمقايسه با شاهد به

ميكروليتر بر  54غلظت  دهي و استفاده ازساعت اسانس 6درصد(، پس از  54/55گذاري )توجه تخمبازدارندگي قابل ◄

ساعت  9تر بود. پس از رصد بيشد 45درصد( نيز از  61/49گذاري )مشاهده شد و شاخص ضدتخمليتر هوا 

درصد در اثر استفاده از دو غلظت  45گذاري باالي گذاري و شاخص ضدتخمتوجه تخمدهي، بازدارندگي قابلاسانس

درصد( مشاهده شدند.  255ميكروليتر بر ليتر هوا )هر دو برابر با  54درصد( و  35/44و  15/52ترتيب برابر با )به 34

ميكروليتر بر  54و براي غلظت  56/65و  54/54ترتيب برابر با به 34اين مقادير براي غلظت ساعت نيز  21پس از 

 درصد بودند. 255و  255ترتيب برابر با ليتر هوا نيز به

 ، پرسيكا، اثرات زيستي Anagasta kuehniellaي آرد، اي مديترانهپرهشب های کلیدی:واژه

 

 95-335-36  يي شناسهطرح تحقيقاتي شماره منبع یافته:

 زاده شلمانيمحسن يزدانيان، سحر حبيب نویسنده)گان(:

اي آرد ي مديترانهپرهروي چند ويژگي زيستي حشرات كامل شب اثرات فرموالسيون دارويي گياهي پرسيكا عنوان:

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

 49-663-63 شماره:

 11/2/1643     تاریخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

از آفبات مهبم انبباري و آفتبي ، Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep.; Pyralidae)اي آرد ي مديترانبهپرهشبب

دهد. الروهاي نشان مي تربيش شيميايي اين آفت رااهميت كنترل غير ،باشد و ارتباط نزديک آن با غذاي انسانجهاني مي

باعبث كباهش كيفيبت  و تبار پره عالوه بر تغذيبه و وارد آوردن خسبارت مسبتقيم، ببا برجباي گذاشبتن مبدفو  اين شب

هاي تازه و خشبک تغذيبه هاي خشک و قارچچنين از ميوهالروها از آرد، مواد آردي و همشوند. نيز مي غذاييهاي فراورده

كار برده شوند. كنترل اين آفت با استفاده از براي اين آفت بهمختلفي هاي كنترلي اين مساله باعث شده تا روشكنند. مي

ي اوزن، دوام اليه بردنذير است، اما اثرات سوء اين گازها مانند از بين پامكانفسفين و  برومايدمتيلانند تدخيني م سموم

بروز مقاومت دليل چنين، به. همها محدود شودزياد در طبيعت و سميت زياد براي موجودات زنده باعث شده تا مصرف آن

ل آفبات انبباري ضبروري خطر براي كنتبرتحقيق براي دسترسي به تركيبات كم ،محيطيهاي زيستآلودگيو  در حشرات

 .باشدميت بسيار ضروري اهاي كنترلي جايگزين براي اين آفدر چنين شرايطي، يافتن روش .است

در مبورد اثبرات كشبندگي و دوركننبدگي انجبام شبده رغم انجام تحقيقات بسيار زيباد بررسي منابع نشان داد كه به

اند. از طرف ديگر، با وجبود ها تحقيقات بسيار اندكي انجام شدهمثلي آنهاي گياهي، در مورد اثرات زيستي و توليداسانس

ي اثبرات هاي گياهي، تعداد تحقيقات انجبام شبده در زمينبهفراواني مطالعات انجام شده در مورد سميت تدخيني اسانس

سبيار انبد  هبا( بمثلبي آنهباي توليبدويبژه ويژگيهاي زيستي حشرات كامل آفات انبباري )ببهها روي ويژگيمنفي آن

اي ايبن هبروي تخم قببالًكشبي خبوآ آن باشند. در اين تحقيق، اثر فرموالسيون دارويي گياهي پرسيكا كه اثبر حشرهمي

 ، روي چند ويژگي زيستي اين آفت بررسي شد.پره نشان داده شده استشب

 مقدمه  )شرح مساله(:

قادرنبد كشباورزي داشبته باشبند،  عوارض نامطلوبي بر رشبد محصبوالت كه بدون اين ،گياهي هايو اسانس هاعصاره

 .كننبد كنتبرل ،آورنبدخسبارت وارد مي و نيز پس از برداشبت محصبول انگياه را كه در طول رشدونمو يبسياري از آفات

خطر يكي از هاي گياهي بيباشد و استفاده از تركيبمحيط اند  ميمنشا براي انسان و زيستهاي زيستكشسميت آفت

     گردد. هاي كنترل آفات انباري محسوآ ميبهترين روش

هاي عمبومي در . افزايش نگرانيگذاشته شده استر كنا تعداد زيادي از سموم تدخيني استفاده از ،در چند سال اخير

هاي كاربردي عليه غالت انباري و مقاوم شدن آفات به ايبن مبواد، ضبرورت اسبتفاده از كشي آفتماندهمورد سميت باقي

هاي با منشبا كشباري باعث شده است. بنابراين، گسترش استفاده از آفتها و تركيبات جديد را براي كنترل آفات انروش

ي را به خود آورند، توجهات زيادداران و محيط زيست وارد ميتري را به سالمتي پستانطور نسبي آسيب كمزيستي كه به

هباي مختلبف ز بخشدسبت آمبده اهاي گياهي مختلف بهها و عصارهكشي اسانسكنون اثر حشرهمعطوف ساخته است. تا

هاي زيستي از جمله اين تركيبات روي اغلب فراسنجهگياهان روي تعداد زيادي از حشرات آفت انباري بررسي شده است. 

ي كنندهعنوان مبواد ضبدعفونيمثل حشرات تاثير دارند، لذا داراي اين پتانسيل هستند كه بهنرخ رشد، طول عمر و توليد

در كش مورد استفاده قرار گيرند. مقاالت منتشر شبده عنوان آفتو در نهايت به ياگلخانهت محصوالري و هاي انبافراورده

 باشند.مي هاي گياهي روي آفات انباري بسيار كمها و عصارهمثلي اسانسي اثرات زيستي و توليدزمينه
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 43/35ميكروليتر بر ليتر هبوا براببر ببا  54دهي با غلظت ساعت اسانس 3اري پس از گذدرصد بازدارندگي تخم

دهي ببا ساعت اسانس 6گذاري پس از توجه تخمدرصد بود. بازدارندگي قابل 52/21گذاري درصد و شاخص ضدتخم

تبر صبد بيشدر 45گذاري نيبز از درصد( مشاهده شد و شاخص ضبدتخم 54/55ميكروليتر بر ليتر هوا ) 54غلظت 

گذاري گذاري و شاخص ضدتخمتوجه بازدارندگي تخمدهي، درصد قابلساعت اسانس 9درصد( بود. پس از  61/49)

ميكروليتر ببر ليتبر  54درصد( و  35/44و  15/52ترتيب برابر با )به 34درصد در اثر استفاده از دو غلظت  45باالي 

 سباعت نيبز ايبن مقبادير ببراي غلظبت  21ه شبدند. پبس از درصبد( مشباهد 255و  255ترتيبب براببر ببا هوا )به

ترتيبب ميكروليتر بر ليتر هوا نيبز ببه 54و براي غلظت  56/65و  54/54ترتيب برابر با ميكروليتر بر ليتر هوا به 34

  (.2)جدول  درصد بودند 255و  255برابر با 
 

 

بر ليتر  ميكروليتر 93و  63، 23، 11هاي د شده براي غلظتگذاري برآورگذاري و شاخص ضدتخمدرصد بازدارندگي تخم -1 جدول

  اي آرد.ي مديترانهپرهدهي حشرات كامل شبساعت اسانس 12و  4، 3، 6هواي پرسيكا پس از 

 دهيمدت اسانس

 )ساعت(

 غلظت

 )ميكروليتر بر ليتر هوا(
 گذاريشاخص ضدتخم  گذاريدرصد بازدارندگي تخم

     

3 

21 26/24  1/1 

15 51/15  61/24 

34 12/35  59/25 

54 43/35  52/21 

     

6 

21 95/34  93/12 

15 45/55  55/14 

34 11/51  15/15 

54 54/55  61/49 

     

9 

21 65/32  59/21 

15 45/56  36/35 

34 15/52  35/44 

54 255  255 

     

21 

21 56/31  45/13 

15 53/43  51/36 

34 54/54  56/65 

54 255  255 

 

 
 


