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 چکیذُ

حطزُ کص ّای ضیویایی بزای  ساهزٍسُ تحقیقات ٍسیعی بز رٍی تزکیبات گیاّی هختلف بِ هٌظَر جایگشیٌی بی خطز ٍ کن خطز تز ا

ی گیاّی دارای  بزرسی سویت تواسی دٍ اساًس اس دٍ گًَِ در ایي تحقیق.کٌتزل آفات هخصَصا آفات اًباری  صَرت گزفتِ است 

هَرد بزرسی قزار  Tribolium confisum بز رٍی حطزُ کاهل ضپطِ آرد B.persicumٍ سیزُ سیاُ   S.laxifloraاساًس هزسُ 

ٍ  555،  255،  55ٍ تاریکی اًجام گزدیذ ٍ غلظت ّای  25±5ٍ رطَبت ًسبی  22±2ایي آسهایص در ضزایط دهایی . گزفتِ است 

کِ ًتایج . هطالعِ گزدیذ  spray techniqueاس اساًس هزسُ ٍ سیزُ سیاُ در ضزایط آسهایطگاّی ٍ بِ رٍش هیکزٍلیتز بز لیتز  1555

هیکزٍ لیتز بز لیتز اس اساًس 1555هزگ ٍ هیز در غلظت  بیطتزیي ًطاى داد اساًس هزسُ اثزگذاری بیطتزی ًسبت بِ سیزُ سیاُ داضتِ ٍ

ّز دٍ اساًس باعث  در افشایص غلظت.تز بز لیتز اساًس سیزُ سیاُ هطاّذُ گزدیذهیکزٍلی55هزسُ ٍ کوتزیي هزگ ٍ هیز در غلظت 

 .ٍ هزگ ٍ هیز در ّز غلظت اس اساًس با غلظت هطابِ خَد در اساًس دیگز تفاٍت هعٌی داری داضت افشایص هزگ ٍ هیز حطزات ضذ

 ،آفات اًباریTribolium confisum اساًس هزسُ ،ضپطِ آرد ،: گاى کلیذیٍاص

 

 هِهقذ

ثب تَجِ ثِ کٌتشل ٍسیغ آكبت ٍ ثیوبسی ّبی گیبّی ،اسبًس ّبی گیبّی ًقص هْوی دس کٌتشل آًْب ثِ ػٌَاى کٌتشلی کن خطش ٍ 

اهشٍصُ کٌتشل آكبت اًجبسی ًیبص .ثی خطش کِ اّویت صیبدی هخصَصب دس هجبحث اًجبسداسی هحصَالت کطبٍسصی ایلب هی کٌٌذ

اص ( Khatune,2002)اسًذ کِ استلبدُ اص اسبًس ّبی گیبّی سٍضی کن خطش استثسیبسی ثِ سٍش ّبی کن خطش ٍ ثی خطش د

ًیض یکی اص آكبت هْن اًجبسی ؿالت هی ثبضذ کِ پشاکٌص جْبًی  T.confisumسَی دیگش ضپطِ آسد 

حطشات کبهل ٍ السٍّبی ایي آكت قبدسًذ ثِ طیق ٍسیؼی اص هحصَالت کطبٍسصی خسبست ٍاسد (.Khatune,2002)داسد

آلَدگی هحصَالت اًجبسی تَسط السٍّبی ٍ حطشات کبهل ایي آكت هٌجش ثِ ایجبد خسبست ّبی اقتصبدی کالًی هی .کٌٌذ

هصشف گستشدُ سوَم ضیویبیی هٌجش ثِ ثشٍص هطکالتی ًظیش اكضایص ًژاد هقبٍم ثِ حطشُ کص (.6831ناظمی و همکاران،)ضَد

 ت هصشف کٌٌذگبى ٍ اكضایص ّضیٌِ اًجبسداسی ضذُوَهیسوس سٍی كشاٍسدُ ّبی اًجبسی ٍ هس ّب ٍ ایجبد ثقبیبی

دس ًتیجِ ثِ هٌظَس جلَگیشی اص ایي گًَِ هخبطشات ثِ جبیگضیي کشدى هَادی دیگش هبًٌذ اسبًس ّب ٍ ( Jbilou,2006)است

 .خَاّذ ثَد ًیبص دیگش كشاٍسدُ ّبی گیبّی  ثِ جبی هَاد ضیویبیی 

 هَاد ٍ رٍش ّا 
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سٍص خطک  7اص ثبؽ گیبّبى داسٍیی ّوذاى تْیِ ٍ سپس دس َّای آصاد ٍ سبیِ ثِ هذت  ثِ هٌظَس تْیِ اسبًس گیبُ هشصُ

اًذام ّبی خطک ضذُ تَسط .ثزٍس گیبُ صیشُ سیبُ ًیض اص هشاکض كشٍش گیبّبى داسٍیی دس سطح ضْش ّوذاى تْیِ گشدیذ.ضذ

گشم اص 111ّش تکشاس ثِ هقذاس  استخشاج اسبًس دس سِ تکشاس ٍ دس.سبػت اسبًس گیشی ضذ 3.5دستگبُ کلًَجش ثِ هذت 

اسبًس ّبی حبصلِ پس اص سطَثت صدایی ثب سَللبت سذین اًذسیذ دس ضیطِ ّبی تیشُ سًگ ٍ دس .ًوًَِ گیبّی استلبدُ ضذ 

ّوشاُ ثب طیق GC سپس ّش اسبًس تَسط دستگبُ .دسجِ سبًتیگشاد دسٍى یخچبل تب صهبى استلبدُ ًگْذاسی ضذ4دهبی 

هَسد آًبلیض قشاس گشكت کِ ًتبیج حبصلِ ًطبى داد کِ ثیطتشیي تشکیت دس  Shimadzu 15Aهذل ( GC/MS)سٌجی جشهی

ϒٍ اسبًس صیشُ سیبُ سا   carvacrolاسبًس هشصُ سا  -terpinen  ٍcuminaldehyde کلٌی (.1ضکل)دس ثش هی گیشد

تْیِ گشدیذ سپس کلٌی اٍلیِ دس اص هحل تحقیقبت حطشُ ضٌبسی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ ػلَم تحقیقبت تْشاى  ضپطِ آسد

ٍاحذ  2ٍاحذ آسد ٍ  11سٍی هحیط کطت ضبهل  ًگْذاسی ٍ سپس ٍ دسٍسُ تبسیکی 65±5ٍ سطَثت ًسجی  25± 2دهبی 

جْت سقیق سبصی .صَست گشكت  Tapondjouآصهبیص توبسی ثِ سٍش (.Huang,2000)هخوش پشٍسش دادُ ضذًذ

هیکشٍلیتش ثش لیتش  اص استَى ثِ ػٌَاى حالل استلبدُ ضذ کِ جْت تیوبس 51،251،511،1111ؿلظت ّبی  دساسبًس ّبی حبصلِ 

هیلی لیتش اص ؿلظت ّبی سبختِ ضذُ ثش 1ثِ هقذاس  دس ّش پتشیذیص اص ؿلظت ّبی هزکَس اسبًس.ضبّذ اص استَى استلبدُ ضذ

ة ظشٍف سا ثستِ ٍ دس سپس دس.ػذد حطشُ ثبلؾ قشاس دادُ ضذ 11ضذ سپس دسٍى ّش یک تؼذاد اسپشی سٍی کبؿز ٍاتوي 

تؼذاد  دس ّشیک اص تیوبسّبسپس .سبػت قشاس دادُ ضذ24ٍ تبسیکی ثِ هذت  65±5ٍ سطَثت ًسجی  25±2اًکَثبتَس دس دهبی 

حطشات هشدُ ٍ صًذُ اص ّن تلکیک ٍ ضوبسش ضذ کِ هؼیبس تطخیس حطشات هشدُ تکبى دادى پب ّب ٍ ضبخک ّب دس ًظش 

-T-C/100                  هشگ ٍ هیش اص طشیق كشهَل هیضاى شاس جذا اص ّن ثَد کِ دس آخشتک 5ّش آصهبیص داسای . گشكتِ ضذ

C . 100 (Abbot)  هحبسجِ گشدیذ سپس دادُ ّب تَسط ًشم اكضاس MSTATC  ًوَداسّب تَسط ًشم اكضاسآًبلیض ٍ Excel 

 .سسن گشدیذ

 ًتایج ٍ بحث

ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ ّش دٍ اسبًس خبصیت کطٌذگی ثش سٍی ایي حطشُ داسًذ اهب دس اسبًس هشصُ هیضاى هشگ ٍ هیش 

ثذیي صَست کِ ثیطتشیي .هیضاى هشگ ٍ هیش اكضایص هی یبثذ ثب اكضایص ؿلظت اسبًس .حطشات ثِ طَس هؼٌی داسی ثیطتش ثَد

هیکشٍ لیتش صیشُ سیبُ هطبّذُ 51لیتش هشصُ ٍ کوتشیي هیضاى آى دس ؿلظت هیکشٍلیتش ثش 1111هیضاى هشگ ٍ هیش دس ؿلظت 

ثِ  251اكضایص ؿلظت اسبًس اص .تلبٍت دس هیضاى هشگ ٍ هیش ثیي ؿلظت ّبی هطبثِ دس هشصُ ٍ صیشُ هؼٌی داس ثَد.گشدیذ

هیکشٍلیتش ثش لیتش 251س ؿلظت هیکشٍلیتش ثش لیتش ثطَس چطوگیشی هشگ ٍ هیش سا اكضایص داد ثطَسی کِ هیضاى هشگ ٍ هیش ر511

اكضایص هشگ ٍ هیش سا دس پی  1.2ثَد کِ ایي اكضایص ؿلظت  8.2هیکشٍلیتش ثش لیتش 511ٍ ایي هیضاى دس ؿلظت  7اسبًس هشصُ 

ثَدُ است کِ تلبٍت آى ثب ؿلظت   9هیکشٍ لیتش ثش لیتش 1111هیضاى هشگ ٍ هیش دس ؿلظت ایي دس حبلی است کِ .داضت

 6.8هیکشٍلیتش511ٍ دس ؿلظت  5.2هیش  هیضاى هشگ ٍهیکشٍ لیتش 251ُ ًیض دس ؿلظت دس اسبًس صیش..است 1.8هیکشٍلیتش 511

 511است ٍ تلبٍت آى ثب ؿلظت  7.4هیضاى هشگ ٍ هیش  1111ٍ هؼٌی داس است ٍ دس ؿلظت  1.6است کِ اختالف ثیي ایي دٍ 

ٍ ثیطتشیي تشکیت تطکیل دٌّذُ  carvacrolهشصُ سا س ثیطتشیي تشکیت تطکیل دٌّذُ اسبً.است 1.6هیکشٍلیتش لش لیتش 

ϒاسبًس صیشُ سا  -terpinen  ٍcuminaldehyde  تطکیل هی دّذ کِ احتوبل هی سٍد دلیل تبثیش ثیطتش هشصُ ثش سٍی ایي
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ن كشاٍاى آى ثبضذ لزا ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ تَصیِ هی گشدد جْت هجبسصُ ثب ایي آكت هْ carvacrolحطشُ ٍجَد 

ًحَُ ی استلبدُ اصاسبًس ّب جْت هجبسصُ .هیکشٍلیتش ثش لیتش استلبدُ ضَد251اًجبسی اص اسبًس هشصُ ٍ دس ؿلظت ّبی ثبالتش اص 

 .ثب آكبت اًجبسی ًیبصهٌذ تحقیقبت گستشدُ تش ثش سٍی ایي هَضَع هی ثبضذ

 ًتیجِ گیزی کلی

ٍیژُ آكبت اًجبسی ثبضٌذ کِ دس هیبى گیبّبى داسای اسبًس گیبُ اسبًس ّب هی تَاًٌذ جبیگضیي هٌبسجی جْت هجبسصُ ثب آكبت ثِ 

ؿلظت ّب ٍ طشیقِ استلبدُ ًیبصهٌذ . هشصُ سا هی تَاى ثِ ػٌَاى یکی اص هَثشتشیي گیبّبى ثش سٍی ایي آكت اًتخبة ًوَد

 .هطبلؼبت ثیطتشی ثش سٍی ایي هَضَع هی ثبضذ
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Abstract 

Now days, extensive researches regarding effects of substitution of  different plant essential 

oil of Non -risk and low risk of chemical pesticide to control of pests especially storage room 

pest have been done.In this study touchable poisons  of two essence from two different plant 

species which they have included  S.Laxiflora and B.persicum on adult insect “ Tribolim 

confisum have studied.This experiment in thermal condition of 26 +- 2 , relative humidity of 

65+-5 and dark condition have been done.Furthermore, different concentration of 50,250,500 

and 1000 Micro liters per liter of S.laxiflora and B.persicum and spray technique have 

studied.The results showed S.laxfilora  variety essence has more effect in comparison with 

B.persicum and also, the maximum of death at concentrate of 1000 micro liters per liter of 

S.laxiflora and the minimum of death at concentrate of 50 micro liters per liter of B.persicum 

were seen.Increased concentration in both essential oils caused increase in insect mortality 

and mortality at each concentration of essential oils with the same concentration in other oils 

was significant. 
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