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دهیچک
خونگرمجانوراني برایی ایمیشسمومتوسطتیمسمومجادیاخطروي انبارآفاتکنترلدرسمومازاستفادهتیمحدودعلتبه

ی اهیگي هااسانسوهاعصارهگردد.یماحساسشیپازشیبی اهیگهايبیترکازجملهکمتر،خطرباسمومازاستفادهبهازین
تیسمقیتحقنیادرکرد.استفادهي انبارآفاتبامبارزهبرايآنهاازتوانیمیی غذاموادي انبارهادروهستندعتیطبباسازگار

Cuminum(سبزرهیزاهانیگاسانسی تنفس cyminum L.(يرزمارو)Rosmarinus officinalis L.(واهیگعصارهی گوارشتیسم
Ephestiaآردپرهشبي روسبزرهیز kuehniella (Zeller)ي هااسانسوانجامی الکلروشبهسبزرهیزازگیريعصاره.شدی بررس
گرفت،قرارآفتاریاختدرومخلوطیی غذاجیرهباسبزرهیزعصارهشد.استخراجکلونجردستگاهازاستفادهباي رزماروسبزرهیز
دورهو%50±5رطوبت،ºC1±27ي دما(شدهکنترلطیشرادرهاآزمایششدند.استفادهتدخینییاتنفسیروشبههااسانسی ول

،يالرودورهطولوهارهیشفوالروهاریمومرگدرصديروموادازکیهرتأثیرشد.انجام))ییروشنا:یکی(تار14:10ي نور
درصدنیشتریبي رزماراسانسوسبزرهیزعصارهبهنسبتسبزرهیزاسانسداد،نشانجینتا.شدسهیمقاگریکدیباویبررس

ی اهیگي هااسانسوعصارهنیاازاستفادهآفت،تلفاتدرهابیترکنیامثبتتأثیر بهتوجهبانیبنابرادارد.آفتي رورای کشندگ
.اشد... بوبستهي هاانمکسایر،لوهایس،ییغذاموادي انبارهادرآفاتکنترلبرايمناسبیگزینهتواندمیبیشترمطالعاتضمن

Ephestia(آردپرهشب:يدیکلهايواژه kuehniella (Zeller)(،سبزرهیز)Cuminum cyminum L.(،يرزمار)Rosmarinus

officinalis L.(،یگوارشتیسم،یتنفستیسم.
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مقدمه
Ephestiaآردايمدیترانهپرهشب kuehniella (Zeller)

(Lepidoptera: Pyralidae)کهاستمهمانباريت آفیک
آلودهشدتبهراانباريمحصوالتسایروآرديموادوآرد
انبارهايدروبودهالرويسن4- 5دارايآفتاینکند.می

آورد.میبوجودبیشتریاونسل6- 7ساالنهگرم،نسبتاً
وکاستهآردمرغوبیتازاندازيپوستوتغذیهباالروها
,Yazdanian(برندمیبینازراآننانواییارزش از.)2000
اینبامبارزهبراي توانمیگیاهیهاي اسانسوهاعصاره

باسهیمقادریاهیگهايبیترکزیراکرد.استفادهآفت
يداراوسازگارترستمیاکوسبا،یمصنوعيهاکشحشره

هدفریغموجوداتوپستاندارانيبرایکمتیسم
دریکميداریپاودوامهمچنینهاترکیباین.باشندمی
Georges(دارندعتیطب et al., 2008(.

Rosmarinus(رزماريگیاهاسانستأثیر تحقیقایندر

officinalis L.( از خانوادهLamiaceaeعصارهواسانسو
Cuminum(سبززیرهگیاه cyminum L.( از خانواده

Apiaceaeموردآردپرهشبرشديمراحلبرخیروي
استچندسالهوعلفیگیاهیرزماريگرفت.قراربررسی

وشکلسوزنیوسبزهمیشههاي برگچوبی،ايساقهکه
وداردآبییاارغوانیصورتی،سفید،هاییگلوتیزنوك
آنارتفاعکهعلفیوکوچک،سالهیکگیاهیستسبززیره
سفید،رنگهبباریکودرازآنریشه.استمترسانتی60

نخیوباریکنوارشکلبههایشبرگوراستآنساقه
Begum(باشدمیسبزرنگهبوشکل et al., 2013.(
بدونمعطر،ساله،کیوعلفیاستیاهیگسبزرهیز
یگاهوییدوتاانشعاباتبایعلفساقه،)وهیمجز(کرك

بافتيداراوبودهارداریشاهیگساقه.باشدیمییتاسه
،استمترسانتی60گیاهاینارتفاع.استیطیمحمیکالنش

وراستآنساقهد،یسفرنگبهکیبارودرازآنشهیر
رنگبهوشکلینخوکیبارنوارشکلبهآنيهابرگ
Sastry(باشدیمسبز & Anandraj, 2013.(

تأثیربارابطهدريادیزمقاالتریاخيهادههدر
براهانیگازشدهمشتقهايبیترکویاهیگيهاعصاره

انباريآفاتازجمله،آفاتازیعیوسفیطکنترليرو
Koul(استشدهمنتشر & Walia, اثرپژوهشیدر).2009
Myrtus(موردگیاهدواسانسکشیحشره communis L.(

Laurus(بوبرگو nubilis L.(موردآردپرهشبروي
کهدادنشانتنفسییتسمهاي آزمایش. گرفتقراربررسی

میرومرگمیزانهااسانسغلظتوزمانافزایشبا
,Salehi(یابدمیافزایش گیاهانازجنسپنج.)2011
)Sedy)2003و Koschierوسیلهبهنعناعیان خانواده
مرزنگوش،رزماري،شاملگیاهاناینشد.گیرياسانس
شخصدواینبودند.گلیمریمواسطوخودوسنعناع،

برراگیاهانایناسانسدورکنندگیوبازدارندگیخواص
Thrips(پیازتریپسروي tabaci(اسانسکردند.ارزیابی

هاي اسانسومادهتریپسافرادشدندورباعثرزماري
شدند.اخیرهاي تریپسریزيتخممانعنعناعومرزنگوش

Negahbanاسانستدخینیاثر)2006(همکارانو
Artemisiaدرمنه،گیاه siebriبررسیآردشپشهرويبررا
راهوالیتربرلیترمیکرو76/16برابرLC50میزانوکرده
غلظتکاربرد.آوردنددستبروزه7کاملحشراتبراي
%100مرگسببساعت24درهوالیتربرمیکرولیتر37

در)2006(همکارانوWangنتایجبراساسگردید.افراد
Artemisiaگیاهاسانستدخینیفعالیتبررسی vulgaris

يدارمعنیکاهشاسانس،غلظتافزایشباآرد،شپشهعلیه
.شدمشاهدهکاملحشرهبهشفیرهوشفیرهبهالروتبدیلدر
لیترمیلیبرلیتريمیکرو8غلظتدراسانسایناربردک

اینازماکلیهدفشد.کاملحشرات%100مرگبهمنجر
وانسانبرايخطرکمهاییترکیببهدسترسیتحقیق
بررسیونظرموردانباريآفتکنترلبراي زیستمحیط
برسبززیرهورزماريهاي اسانس،سبززیرهعصارهاثرات
.Eآردپرهشبروي kuehniellaباشد.می

هاروشومواد
رزمارياسانسوسبززیرهعصارهاثراتتحقیقایندر

در،آردپرهشبزیستیپارامترهايبرخیرويسبززیرهو
رطوبتوCº1±27يمادآزمایشگاهیشدهکنترلشرایط
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وشناییروساعت14يرنودورهو%50±5ی نسب
.شدبررسیرشداتاقکداخلیکیرتاساعت10

حشراتپرورش
دارسسبوآردمکیلوگریک،آردهپرشبورشپريابر

25×18×10دبعاابهشکلمستطیلمکعبوفظردر
نها آشپودردرتهویهرمنظوبه؛ شدریختهمترسانتی

نانمخمرمگرسه.شدپوشاندهيرتوباودیجااخیراسو
ازکمترعمرباآردهپرشبتخممگر2/0بااههمر
بعدهاتخمشد.هپاشیدآرديروویددگرطمخلوساعت24
ند.دکرتغذیهبهوعشرهاروالوهشدتفریخروزپنجتاسهاز

ويآورجمعگی،شفیرپوستهازوجخرازپسکاملاتحشر
دراتحشرورشپرشدند.دادهلانتقايگیرتخموفظربه
يرنودورهو%50±5نسبیطوبتروCº1±27يماد

شد.منجاایکیرتاساعت10وشناییروساعت14

گیاهیهاي اسانسوهاعصارهتهیه
خشکاتاقی معمولي دمادرشدهي آورجمعيبذرها

نیاي براشد.انجامریتقطروشباعصارهاستخراجد.یگرد
باراسبزرهیزشدهخشکبذرازگرم10کار،
داخلومخلوطحاللعنوانبه%96اتانولتریلیلیم100
ساعتچهارمدتبه؛ شدختهیريتریلیلیم500ریماارلن

خوبتاشد دادهقرار)Shaker(دهندهتکاندستگاهي رو
ظروفدروکردهجداراپودري روعیماسپس.شودسیخ
آمادهعصارهوشودریتبخاتانولکهی زمانتاختهیررکسیپ

گردد.
آنبذرگرم100مقدارسبززیرهازگیرياسانسبراي

آب،باریتقطروشبهریگاسانسدستگاهلهیوسبه
وشدابیآسکامالًابتدابذر،منظورنیابهشد.يریگاسانس

بهآبتریلیلیم150وشدختهیري تریلکیبالندرونبعد
دستگاهدرساعتچهارمدتبهسپس،دیگرداضافهآن

یی زدارطوبتازپسوشددادهقرار)Clevenger(کلونجر
آمد.بدستخالصاسانس،میسدسولفاتتوسطآنآب
.انجام شدزیني رزماراهیگي هابرگمورددرمشابهندیفرا

دردربستهرهیتشهیشکیدرشدهاستخراجاسانسسپس
شد.نگهداريگرادسانتیدرجه4دمايدرخچالی

پرهشبرويگیاهیهاي اسانسوعصارهکشندهزودتعیین
آرد

ي هاشیآزما،سبزرهیزعصارهکشندهزودنییتعبراي 
و 0،10،100،1000،10000ي هاغلظتدری مقدمات
ppm100000تیپروبافزارنرمباهادادههیتجزوشدانجام
سهدرشیآزمانیا.شدتعیین%50کشندهزودوشدانجام
ی (ظروفدیشيپترشاملتکرارهروماریتهري براتکرار

انجامآردپرهشب1سنالرو15با)مترسانتی10قطربه
شد.

،رزماريوسبزرهیزاسانسکشندهزودنییتعبراي 
روشبه1سنالروهايرويی مقدماتي هاشیآزما

انجامµL/L0،10،100،1000ي هاغلظتدرتدخینی
زودوشدانجامتیپروبافزارنرمباهادادههیتجزوشد

ها آزمایشایندرتکرارهاتعداد.شدتعیین%50کشنده
،هاآزمایشایندر.انجام گردیدقبلآزمایشمانندهم

ازاستفادهباکشندهزودنییتعوهادادهي بندجمع
POLOافزارنرم PCکاغذکهصورتنیابهشد.انجام
راي رزماروسبزرهیزهاي اسانسبهآغشتههاي یصاف

شیديپترظرفدرببهداخلازجداگانهطوربه
درونالروهاهیتغذي برایی غذاتیپلچندوچسبانده

کمکباراظرفدربسپسشد.دادهقرارظروف
ي الروهاتعدادساعت24ازپسوبستهمحکملمیپاراف
شد.شمارشمرده

طولومیرومرگي روی اهیگي هااسانسوعصارهتأثیر 
آردپرهشبي الرودوره

ي روسبزرهیزعصارهکشندهزودی تأثیر بررسي برا
الروعدد60آرد،پرهشبي الرودورهطولومیرومرگ
شیآزمادرشدهنییتعLC50زودباپرهشبشدهخیتفرتازه

آغشتهروش بهسبزرهیزعصارهبهمربوطی سنجستیز
عنوانبههمالرو10شدند.ماریتالروهایی غذامادهکردن
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کیدرجداگانهصورتبهالروهرشد.گرفتهنظردرشاهد
شد.دادهانتقالآرديدیسکههمراهبشیآزماظرف
آزمایشدرهمچنینوآزمون ایندرشیآزمای طراح

شدههی(تهیی غذاهاي تیپلکهبودصورتنیابهمقدماتی،
زودباعصارهبهرامقطر)آبcc50وآردگرم10از

دادهقرارشیديپترظروفدرونوکردهآغشته%50تلفات
لمیپارافکمکبا)مترسانتی10قطر(بههاشیديپتردربو

تازهي الروهااریاختدرعصارهبهآغشتهي غذاشد.بسته
طولافزایشدرصدشیآزمانیادر.گرفتقرارشدهتفریخ
شاهدباوگریهمدبامارهایتوشدمحاسبهي الرودوره

شدند.سهیمقا
ي روی اهیگي هااسانسکشندهزودی تأثیر بررسي برا
الروهاتعدادآرد،پرهشبي الرودورهطولومیرومرگ

بهشیآزماشد.گرفتهنظردرهاعصارهآزمون مشابهقاًیدق
شدهتفریختازهالروبهمربوطLC50زودبای نیتدخروش

همانندتینهادرشد.انجامقبلشیآزمامانندآفتنیا
ي الرودورهطولافزایشدرصدها،عصارهشیآزما

شاهدباوگریهمدبامارهایتبهمربوطماندهزندهي الروها
شد.سهیمقا

وریوممرگدرصدي روی اهیگي هااسانسوعصارهتأثیر 
آردپرهشبشفیرگیدورهطول

آفتشفیرگیدورهطولافزایشوریوممرگدرصد
ی بررسادامهدرمذکوري هااسانسوعصارهتأثیر تحت

موردقبل،شیآزمادرالرويدورهطولافزایشدرصد
بامختلفي مارهایتدری رگیشفتلفاتوگرفتقراری بررس

گرفت.قراري آمارلیتحلوسهیمقاموردشاهدباوهم

هادادهلیوتحلهیتجز
انجامتکرارسهبای تصادفکامالًطرحقالبدرشیآزما

SASافزارنرمازدهستفااباهادادهشد. ردمو9.3.1
ازقبلوملزرتصودر.قرار گرفتنديرماآوتحلیلتجزیه
روشبهمقایسه.شدندلنرماهاداده،يرماآوتحلیلتجزیه

شد.منجاا%5و%1احتمالسطحدرنکندا

نتایج
یاهیگي هاعصارهوهااسانسزودنییتعجینتا

رهیزويرزماراسانسمورددرتیپروبآزمونجینتا
.شددادهنشان1جدولدرسبزهریزعصارهوسبز

یاهیگعصارهوهااسانسزودنییتع-1جدول

LC50مبدأازعرضخطشیبیاهیگيهااسانسوعصاره

%95نانیاطمسطح
نییپاسطحباالسطح

4/063/744/128815/2938422/424±617/8سبزرهیزعصاره
24/171/1501/21660/4933/9±808/0سبزرهیزاسانس
54/168/131/12250/1925/7±311/0يرزماراسانس

ریوممرگيرویاهیگيهااسانسوعصارهتأثیریبررس
آردپرهشبمختلفنیسنيالروها

وسبزرهیزعصارهتأثیرازآمدهبدستجینتای بررس
مختلفنیسنهايالرويروي رزماروسبزرهیزاسانس

تلفاتدرصدنیشتریبکهدادنشان)2(جدولآردپرهشب
عصارهباکهاستبودهسبزرهیزاسانسبهمربوط،يالرو

وسبززیرهنیبی ولنداشتي دارمعنیاختالفسبزرهیز

بود.دارمعنیاختالفي الرونیسنبیشتر دري رزماراسانس
سبزرهیزاسانسدراولسني الروتلفاتدرصدنیشتریب
پنجمسندرتلفاتنیکمتروشدمشاهده)67/0±50%(

آمد.بدست)%43/18±84/0(ي رزماراسانسدري الرو
همهنیبکهدادنشانهانیانگیمسهیمقاجینتانیهمچن

ي آماراختالفشاهدماریتوشدهی بررسي مارهایت
دارد.وجودتلفاتدرصدلحاظازي دارمعنی
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آردپرهشبپنجمتااولسنالروتلفاتدرصدبري رزماروسبزرهیزاسانسوسبزرهیزعصارهتأثیر-2جدول
ار)یمعي خطا±نیانگی(م

درصد تلفات الرويتیمار
کلسن پنجمالروالرو سن چهارمالرو سن سومالرو سن دومالرو سن اول

21/10شاهد ± 52/0 d54/9 ± 47/0 d71/7 ± 36/0 d96/6 ± 74/0 d62/5 ± 67/0 dd76/2±4/40
00/50زیره سبزاسانس  ± 67/0 a25/44 ± 81/0 a56/39 ± 65/0 a60/38 ± 90/0 a24/26 ± 68/0 aa71/3±65/198

30/47عصاره زیره سبز ± 97/0 ab84/37 ± 78/0 ab62/35 ± 56/0 ab08/31 ± 61/0 b14/21 ± 91/0 abc83/3±7/173
43/32اسانس رزماري ± 69/0 c43/32 ± 92/0 bc98/22 ± 78/0 c22/20 ± 64/0 c43/18 ± 84/0 abab87/3±49/126

ندارند.گریکدیباي دارمعنیاختالف%5احتمالسطحدرودانکنآزمونبراساسمشتركحروفي داراهاي نیانگیم

ي الرودورهطولي روی اهیگي هااسانسوعصارهتأثیر 
آردپرهشب

وسبزرهیزعصارهتأثیرازآمدهبدستجینتای بررس
شکل(يالرودورهطولي روي رزماروسبزرهیزاسانس

داردوجودي دارمعنیاختالفمارهایتنیبکهدادنشان)1
)P<0.05.(دري الرودورهطولشیافزادرصدنیشتریب

باکهشدمشاهده)%98/18±84/0(سبزرهیزاسانس
نیبی ولنداشت،ي دارمعنیاختالفي رزماراسانس
شدمشاهدهدارمعنیاختالفسبزرهیزعصارهوهااسانس

)P<0.001.(دري الرودورهطولشیافزادرصدنیهمچن
طوربهشاهدماریتباسهیمقادرشدهی بررسي مارهایتهمه

بود.شتریبي دارمعنی

آردپرهشبي الرودورهطولشیافزادرصدبرمختلفي مارهایتتأثیر نیانگیمنمودار-1شکل

ی رگیشفدورهطولي روی اهیگي هااسانسوعصارهتأثیر 
آردپرهشب

وسبزرهیزعصارهتأثیرازآمدهبدستجینتای بررس
دورهطولي رو)2شکل(ي رزماروسبزرهیزاسانس

ی رگیشفدورهطولشیافزانیشتریبکهدادنشانیرگیشف
باکهشدمشاهده)%90/20±44/0(سبزرهیزاسانسدر

سبزرهیزعصارهو)%66/19±28/0(ي رزماراسانس
).P<0.05(نداشتدارمعنیاختالف)99/0±61/19%(

همهدری رگیشفدورهطولشیافزادرصدنیهمچن
طوربهشاهدماریتباسهیمقادرشدهی بررسي مارهایت

بود.شتریبي دارمعنی
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آردپرهشبی رگیشفدورهطولشیافزادرصدبرمختلفي مارهایتتأثیر نیانگیمنمودار-2شکل

ریوممرگدرصدي روی اهیگي هااسانسوعصارهتأثیر 
آردپرهشبي هارهیشف

رهیزعصارهیکشندگتأثیرازآمدهبدستجینتای بررس
رهیشفيرو)3شکل(ي رزماروسبزرهیزاسانسوسبز
دررهیشفتلفاتدرصدنیشتریبکهدادنشانآردپرهشب

عصارهباکهشدمشاهده)%75±66/0(سبزرهیزاسانس

ی ولنداشت،ي دارمعنیاختالف)%5/67±93/0(سبزرهیز
اختالف)%5/55±88/0(ي رزماراسانسوآنهانیب

دررهیشفتلفاتدرصدنیهمچن).P<0.05(بوددارمعنی
طوربهشاهدماریتباسهیمقادرشدهی بررسي مارهایتهمه

بود.شتریبي دارمعنی

آردپرهشبرهیشفتلفاتدرصدبرمختلفي مارهایتتأثیر نیانگیمنمودار-3شکل
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بحث
جایگزینبودنشان،خطرکمبهتوجهباگیاهیسموم

انباريآفاتبامبارزهمنظوربهشیمیاییسمومبرايمناسبی
ترکیبچندتدخینیوگوارشییتسمتحقیقایندرهستند.
.شدبررسیآردپرهشبکنترلبرايگیاهی
شدهماریتي الروهاریوممرگزانیمکهدادنشانجینتا

زودباقیتحقنیادررفتهبکاري هاعصارهوهااسانسبا
LC505سنالرودر%3زانیمبه،%50از1سنالرودر

ي الروسنشیافزاباکهنستیادهندهنشاننیارسد.یم
شیافزاهاعصارهایوهااسانسازکیهرکشندهدوززانیم
ابد.ییم

دارند،ي ادیزتحركآخرسني الروهانکهیابهتوجهبا
ی تماستیسممعرضدرآنهادادنقرارامکانرو ازاین
ي الرومراحلریسااست.شتریبگریدمراحلبهنسبت
خارجآنازوجهچیهبهوکردهی زندگیی غذامواددرون

وچسبانندیمهمبهرایی غذاذراتتاردنیتنباوشوندینم
آخرسندراماکنند.یماستفادهآنازپناهگاهعنوانبه

لیتبدي برامناسبمکانکردندایپي براالروها،يالرو
ی منفیی گرانیزموآمدهرونیبغذاداخلازرهیشفبهشدن
,Yazdanian(دهندیمنشان بدستجینتابراساس.)2000
رهیزاسانسبهمربوطي الروتلفاتدرصدنیباالترآمده
لحاظازآخرسنالروي براکهیحالدر؛استبودهسبز

ي دارمعنیاختالفی بررسموردي مارهایتنیبتلفاتدرصد
طیشرادراگر عصاره،ی تماستأثیر بهتوجهبانشد.مشاهده

ازي امرحلهدردیباباشدعصارهازاستفادهبهازینهمانبار
ی سطوحدرحشرهکهشوداستفادهحشرهی زندگچرخه
ی تماسبرخوردامکانوداشتهحرکتانباري وارهایدمانند

نکهیالیدلبهآخرسنالرون،یبنابراباشد.داشتهرابیترکبا
دایپي براوشودیمخارجغذادرونازی سرگردانمرحلهدر

سطوحي رورهیشفبهشدنلیتبدي برای مناسبمحلکردن
باشد.یمعصارهتأثیر براي ی مناسبمرحلهکند،یمحرکت
ازي دارمعنیاختالفسبزرهیزاسانسوعصارهنیبالبته 
نیشتریبونداشتوجودی رگیشفمرحلهدرتلفاتلحاظ
اسانسبهمربوطترتیببهی رگیشفمرحلهدرتلفاتدرصد

بريرزمارعصارهتأثیرنیهمچن.بودسبززیرهعصارهو
يدارمعنیطوربهشاهدماریتباسهیمقادررهیشفریوممرگ

.بودشتریب
Rafii Karahrodi)2010( ي هاعصارهی کشحشرهتأثیر

ی هگزانعصارهونکایوچ،یقاستبرق،گلدرقفا،زبانی الکل
کرد.ی بررسآردپرهشبآخرسنالروي رورااستبرقبرگ
ی الکلي هاعصارهغلظتشیافزاباکهدادنشانتلفاتروند
ي هادادهانسیوارهیتجزابد.ییمشیافزاهمریوممرگروند

الروهاتلفاتنیانگیمکهدادنشانالروهاتلفاتبهمربوط
دارمعنیاختالفي دارامختلفاهانیگعصارهتأثیر تحت
حشراتریوممرگزانیمغلظتشیافزاباواستنبوده
درالروتلفاتدرصدافت.یشیافزاهاعصارهتأثیر تحت

وقفادرزباننکا،یواستبرق،گلاستبرق،برگي مارهایت
و33/41،33/38،33/36،67/34بیترتبهچیق

همکارانوBroussalisشد.مشاهدهدرصد67/26
%5و%1ي هاغلظتی تماسی کشحشرهتأثیر )1999(

رانیآرژانتازشدهي آورجمعاهیگ15ی متانولي هاعصاره
.Sبرنجشپشهيرو oryzaeکهدادندنشانوهکردی بررس

.Cي هاعصاره multifidum،F. bidentis،A. argentinaو
T. erecta50ي باالی کشحشرهتیفعال%5غلظتدر%

تأثیر آخرسني هاالروي روهابیترکنیاکاربرد.دارند
کاملحشراتوهارهیشفریمومرگي روی توجهقابل

ي هارهیشفوکاملحشراتجادیاباعثنیهمچنوداشت
جینتاباقیتحقاین ازآمدهبدستجینتا،نیابنابرشد.ناقص

ماقاتیتحقدررایزدارد،مشابهتدانشمنداننیاقاتیتحق
جادیاباعثاهانیگي هاعصارهباي الرومرحلهماریتزین

نیادرنکهیابهتوجهباد.یگردي الرومرحلهدرتلفات
غذاازکهآخرسني هاالروي روهابیترکنیاهاشیآزما

شدنرهیشفي برامناسبمکاندنبالبهوآمدهرونیب
نیچنجینتانیاازتوانیم،استشدهاستفادهگردندیم

ي هاانباردرسطوحووارهایدکردنآغشتهکهکرداستنباط
تواندیمیاهیگي هاعصارهباییغذامحصوالتي نگهدار

.باشدمؤثرحشراتنیاکنترلدر
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اسانسوسبزرهیزعصارهتأثیر ازآمدهبدستجینتا
پرهشبیستیزمختلفمراحليرويرزماروسبزرهیز

دورهطولشیافزاي براماریتنیبهترکهدادنشانآرد
اختالفکهاستبودهسبزرهیزاسانسبهمربوطي الرو
همهالبتهنداشت.ي رزماراسانسماریتباي دارمعنی

بالحاظ نیاازي دارمعنیاختالفمای بررسموردي مارهایت
هاي گزارشباقیتحقنیاازآمدهبدستجینتاداشتند.شاهد

Tabe bordbarوMoharramipor)2015(بری مبن
تأثیر تحتی الماسپشتپرهشبي الرودورهطولشیافزا

ی شترمرغسرخسی متانولعصارهمختلفي هاغلظت
مختلفي هاغلظتدري الرومرحلهطولدارد.مطابقت
ي دارمعنیاختالفي دارای شترمرغسرخسی متانولعصاره

دري الرومرحلهشیافزاسببعصارهغلظتشیافزاوبود
د.یگردشیآزماموردي هانمونه

Macedoی کشحشرهتیخاص)2007(همکارانو
Bauhiniaاهیگبرگعصاره monadra Kurz.ي رورا
آردپرهشبحبوبات،ي انقطهچهارسوسکي الروها

Anagasta kuehniella ZellerوZabrotes subfasciatus

Bohemanدرآمدهبدستعصارهاختالطکردند.شیآزما
سوسکي برای مصنوعي غذادر%3/0و%5/0ي هاغلظت
.Zوحبوباتي انقطهچهار subfasciatus50باعث%
الروي رو%1ازشیبغلظتدرعصارهنیاشد.ریمومرگ

وزندر%40کاهشباعثامانداشتي دارمعنیتأثیر آرد
شد.آنها

اسانسوسبزرهیزعصارهتأثیر ازآمدهدستبجینتا
آردپرهشبیرگیشفدورهطوليرويرزماروسبزرهیز

ي مارهایتهمهی رگیشفدورهطولشیافزاي براکهدادنشان
دروبودندي آمارنظرازی مشابهاثراتي دارای بررسمورد

دورهطولشیافزابهمنجرشاهدماریتبهنسبتحالنیع
قیتحقمای بررسمورداهانیگمورددرشدند.ی رگیشف
وپودربای مشابهقاتیتحقامااستنشده انجامي گرید

کهشده انجامی متفاوتحشراتي روبرگریداهانیگعصاره
نیهمدرشود.یماشارهآنهاازی بعضجینتابهنجایادر

ی الماسپشتپرهشبی رگیشفدورهکهشدگزارشراستا

سرخسی متانولعصارهمختلفي هاغلظتتأثیر تحت
غلظتدری رگیشفدورهنیتریطوالنوبودمتفاوت

Tabe(شدنییتع% 01/12 bordbar & Moharramipor,

2015(.
کلی باید به این نکته اشاره کرد که گیرينتیجهعنوان به
بالقوههاي جایگزینگیاهانازشدهمشتقگیاهیهايترکیب

راحتیبهطبیعتدرهاترکیباین.باشندمیهاکشآفت
خطرکمانسانوهدفغیرموجوداتبرايوشدهتجزیه
توانندمیپایدارکشاورزيدراستفادهبراينتیجهدر.هستند
ی نیگزیجاي برای حلراهي راستادربنابراینباشند.مناسب
مورداریبسی اهیگي هااسانسوهاعصاره،ییایمیشسموم
محصوالتوستیزطیمحدرموادنیا.نداگرفتهقرارتوجه

گسترهوندشوینمی آلودگباعثونشدهانباشتهي کشاورز
توسعهوبروزخطرجهینتدرباشد.یمعیوسآنهاتیفعال

پستانداراني برای کمتیسمودادهکاهشرامقاومي نژادها
ي هااسانسوسبزرهیزعصارهاثرپژوهشاین دردارند.

شد.ی بررسآردپرهشبآفتي روبري رزماروسبزرهیز
نیامطلوبتأثیر ازحکایتقیتحقاین ازآمدهبدستجینتا
.داردآردپرهشبي روبرهابیترک

قاتیتحقریساوپژوهشنیامثبتجینتابهتوجهبا
انجامباتوانیمپژوهشگران،گریدتوسطشدهانجام
ي روموادنیاتأثیر نهیزمدرترگستردههاي شیآزما
ازاستفادهمناسبي هاوهیشی بررسوآفتمختلفي هاجنبه

اهانیگنیادیفواازمشابهي نهاامکوانبارهادرموادنیا
برد.بهرهارزشمند
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Abstract
Due to the limitation of using poisons in controlling storage pests and the risk of creating

intoxication by chemical poisons for endotherms, the need to use poisons with lower risk such
as plant compounds is felt more than before. Plant extracts and essential oils are consistent with
nature and they could be used in foodstuff for pest control. In this study, the respiratory toxicity
of essential oils of Cuminum cyminum L. and Rosmarinus officinalis L. and oral toxicity of
C. cyminum extract were examined on Ephestia kuehniella (Zeller). Extraction from C.
cyminum was done by the alcoholic method and essential oils of C. cyminum and R. officinalis
were extracted using Clevenger apparatus. The C. cyminum extract was provided for pests
through food plates, but essential oils were used by fumigation method. The experiments were
performed in controlled laboratory conditions at a temperature of 27±1ºC and a relative
humidity of 50±5% and a photoperiod of 14 hours of light and 10 hours of darkness. The impact
of each material on the mortality percentage of larva and pupas and the length of larval period
were studied and compared with each other. According to the results, the essential oil of
C. cyminum showed the highest mortality percentage on the pests as compared with the essential
oil of C. cyminum extract and R. officinalis. Therefore, regarding the positive impact of these
combinations on pest losses, the use of this extract and essential oils could be a good alternative
to control pests in food stores, silos etc.
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