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 دهیكچ

 مهم آفات از یکی Ectomyelois ceratoniae خرنوب پرهشب

 بر که ودهـب اژـفپلی یـآفت رهـحش نـای .اسـت اریـانب والتـمحص

 ینـا در د.ـکنمی وارد خسارت پسته و بادام انار، مانند محصوالتی

 پرهشب یرو بر پتوسیاکال و درمنه هایاسانس تیسم اثر ،تحقیق

 پرورش و آلوده یانارها یآورجمع از پس شد. بررسی خرنوب

 ،یشگاهیآزما طیشرا در آفت نیا یرو را هااسانس اثر حشرات،

 رژیم و درصد 16±5 ینسب رطوبت وس،یسلس درجه 25±2 یدما

 جینتا گرفت. قرار بررسی مورد ساعت 8 و 11 تاریکی/روشنایی

 هایاسانس یکشتخم یبرا LT50  و LC50 ریمقاد که دهدمی نشان

 یتنفس تیسم ود.ـنب داریمعن الفـاخت یدارا وسـپتیاکال و هـدرمن

 به نسبت هوا( تریل بر تریکرولیم 32/5) LC50 با پتوسیاکال اسانس

 الرو یرو هوا( تریل بر تریکرولیم 35/12) LC50 با درمنه اسانس

 بیترت به اسانس دو نیا یبرا (LT50) کشنده زمان و بود شتریب

 توانیم تحقیق، نیا جینتا به توجه با بود. ساعت 16 /24 و 14/16

 آفت این کنترل برنامه در سموم نیگزیجا عنوان به را هااسانس این

 کرد. شنهادیپ بیشتر هایبررسی برای
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Abstract 

The carob moth, Ectomyelois ceratoniae, is one of 

the main pests that attacks storage crops. This 

polyphagous species attacks several storage crops 

such as pomegranate, almond and pistachio. In this 

study, the fumigant efficacy of Eucalyptus 

globulus and Artemisia cina essential oil was 

tested on the carob moth.  After collecting infested 

pomegranates and rearing insects in the laboratory 

conditions of 27 ±2 C
°
,16:8 (l: D) and 60 ±5%  

relative humidity, the efficacy of oils was 

evaluated on the insects. Results showed that the 

toxicity of essential oils on the eggs (LC 50, LT 50 

values) was not significantly different. The 

fumigant toxicity of E. globulus (LC50 = 5.92μl/l 

air) was greater than A. cina (LC50 = 12.95 μl/l 

air). And lethal time values (LT50) were (10.47 h) 

and (60.27 h), respectively. According to this 

study, it is possible to propose Artemisia cina 

essential oil as an alternative pesticide to control 

the carob moth.  
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 مقدمه
 Ectomyelois (Lep: Pyralidae) خرنوب پرهشب

ceratoniae  (Zeller, 1979)، مهم آفتاز  یکی 
 .است یانبار و یباغ مرحله در فاژیپل و یاقتصاد
 نیجانش هااسانس جمله از یاهیگ یهاكشحشره
 كههستند  شیمیایی یهاكشآفت یبرا یمناسب

 فیط یدارا هااسانس اند.شده مقاوم آنها به حشرات
 روندیم كار به یمختلف آفات هیعل و بوده  عیوس اثر
(Isman, 2000). آفت تولید برای بالقوه منابع از یکی 

 گیاهان وسیله به تولیدشده تركیبات جدید، هایكش
 زودتر طبیعت در معموالً گیاهان هایاسانس .هستند
 رـسای و انـانس رایـب ،بنابراین .شوندمی تجزیه

 در كمتری مخرب اثرهای و كمتر سمیت ،پستانداران
 ;Isman, 2000) گذارندمی ایـج رـب تـزیس محیط

Isman, 2006; Park et al., 2003.) از استفاده 
 و Eucalyptus camaldulensis اكالیپتوس اسانس

E. rudis را خرنوب پرهشب كامل حشرات علیه 
Haouel et al. (2010) از استفاده .كردند یبررس 

 علیه تدخینی تركیب یک عنوان به گیاهی تركیبات
 مقاالت بسیاری در Pyralidae خانواده های پره شب

 اسانس ركیباتـت اـی سـاسان اره،ـعص ورتـص به
 در ،ابراینـبن .تـاس هـگرفت رارـق ررسیـب مورد

 وسـتـپـیالـاك سـاسان تـیسم رـاث رـاضـح ژوهشـپ
Eucalyptus globulus (Myrtaceae) درمنه و 

Artemisia cina (Asterales) گیاهانی وجز كه 
 مرحله یرو ،هستند دسترس قابل راحتی به كه است
 مورد یشگاهیآزما طیشرا در خرنوب پره شب الرو و تخم
 گرفت. قرار یبررس

 

 هاروش و مواد
 اسانس استخراج و اهیگ یآورجمع

 ها(ساقه و ها)برگ ییهوا یهاقسمت یگلده فصل در
 عالی آموزش سسهمؤ محوطه از پتوسیاكال و درمنه اهیگ

 هر از گرم 022 د.ش یآورجمع كاشمر دانشگاهی جهاد

 كلونجر دستگاه بالون داخل آب لیتر نیم در یاهیگ نمونه
 ،یآب ریتقط كمک به ساعت سه از بعد و شد ختهیر

 به آن اطراف كه رهیت یها ظرف در و استخراج اسانس
 9 یدما در خچالی داخل ،شده دهیپوش لیفو لهیوس

 شد ینگهدار شیآزما انجام زمان تا وسیسلس درجه
(Sahhaf & Moharramipoor, 2007.) 

 
 حشرات پرورش

 گرم 922) یمصنوع رهیج روی بر خرنوب پرهشب
 گرم 6 شکر، گرم 02 مخمر، گرم 3 گندم، سبوس

 602 ن،یسریگل تریلیلیم 692 ن،یکلیتتراسایاكس
 & Mediouniقاتیتحق )براساس (مقطر آب تریل یلیم

Dhouibi, 2007; Haouel et al., 2010;. 
Mediouni et al., 2013) ابعاد با پالستیکی ظروف در 

 :L 61:0) نوری شرایط در (مترسانتی 69 × 05 × 60)

D) ، 0) دمای
C 6±00) در %(15±5) نسبی رطوبت و 

  (.Mediouni et al., 2013) شد داده پرورش انکوباتور

 
  یسنجستیز شاتیآزما

 06 الروهای و تخم مرحله دو روی بر سمیت ارزیابی
 از تخم مرحله برای گرفت. صورت خرنوب پرهشب روزه
 و 99/13 ،11/99 ،9/61) غلظت چهار اسانس هر
 در تکرار چهار در شاهد و هوا( تریل بر تریکرولیم 10/690
 از نیز  الروی مرحله و سن هم تخم عدد ده ،تکرار هر
 9/629 و 1/13 ،0/99 ،9/61) غلظت چهار اسانس هر
 هر در و تکرار چهار در شاهد و هوا( تریل بر تریکرولیم

 را هااسانس .گرفت قرار یبررس مورد الرو عدد ده ،تکرار
 رهیدا صافی كاغذ یرو و برداشته سمپلر از استفاده با

 )برای ظروف درب به چسبیده متر یسانت دو قطر با شکل
 برای و مکعب متر یسانت 13/51 حجم با تخم مرحله
 و ریخته مکعب(متر یسانت 665 حجم به الروی مرحله

 منظور به شد. بسته ظروف های درب تمام همزمان
 لمیپاراف توسط ظروف درب ،اسانس خروج از یریجلوگ
  (.Mediouni et al., 2013) شد بسته
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 هاداده تحلیل و تجزیه

 Excel افزارهای رمـن اـب اـهداده لـیتحل و هـیزـتج
 .شد انجام Polo-Pc (2002) و (2010)

 

 جینتا
  تخم یرو هااسانس تیسم

 دو هر LC 50 میزان ،6 جدول ،جینتا به توجه با
 یسپر زمان ندارند. داریمعن اختالف گریکدی با اسانس

 از یمین كشتن یبرا پتوسیاكال اسانس تأثیر از شده
 (،LT50 مقدار) درمنه اسانس به نسبت تخم تیجمع

 در پتوسیاكال اسانس و است كمتر برابر 1/6 حدود
 دـكنیم ادـجیا تـیسم مـتخ یراـب یرـكمت زمان

 و درمنه هایاسانس پاسخ -دوز خطوط .(0)جدول
 اختالف یپوشانهم و  LC 50 لحاظ از پتوسیاكال
 یباالتر تیفیك یرااد درمنه اسانس و شتهندا داریمعن

 (.6 )نموداراست  پتوسیاكال اسانس به نسبت
 

 
 خرنوب پرهشب تخم ریم و مرگ تیپروب و غلظت ونیرگرس خط نمودار .1 نمودار

 
 به خرنوب پرهشب تخم پاسخ -دوز خطوط پارامترهای و درصد 35 اطمینان محدوده درصد، 52 كشنده غلظت برآورد .1 جدول

 دهم روز در درمنه و پتوسیاكال هایاسانس

 X2 ( df)a Slope ±SEb LC 50(CL%95)c آزمون مورد تخم تعداد اسانس

μl/l air نسبی سمیتd 

 021/6 ±90/2 63/6(0) 022 درمنه
10/90 

(5/52-9/61) 

51/2 
(25/6-09/2) 

 51/6±91/2 09/2 (0) 022 پتوسیاكال
30/51 

(1/35-1/95) 
 

a: درجه اسکوار كای( ()مقدار آزادی χ2 مقدار از %5 سطح در χ2 كمتر جدول ،)است b: استاندارد، خطای± شیب c: آن درصد 35 اطمینان حدود و درصد 52 كشنده غلظت 
 .%35 اطمینان محدوده و پتوسیاكال LC50  بر تقسیم درمنه LC50  مقدار (Relative Potency) نسبی سمیت :d ،هوا تریل بر تریکرولیم به

 
 غلظت در خرنوب پرهشب تخم خیتفر عدم روی درمنه و پتوسیاكال اسانس یتنفس سمیت برای شده محاسبه LT 50 مقادیر .2 جدول

 دهم تااول  روز از هوا تریل بر تریکرولیم 99/61
 dنسبی سمیت X2 ( df)a Slope ±SEb LT 50(CL%95)ch آزمون مورد الرو تعداد اسانس

 1/6(23/6-51/0) 35/60 (25/3-09/02 ) 60/6±60/2 50/0 (0) 602 درمنه
  0/1(30/5-00/66) 30/2±61/2 69/9 (0) 602 پتوسیاكال

a: آزادی( )درجه اسکوار كای ( مقدار χ2 مقدار از %5 سطح در χ2 كمتر جدول ،)است b: استاندارد، خطای± شیب c: درصد 35 اطمینان حدود و درصد 52 كشنده زمان 
 .%35 اطمینان محدوده و پتوسیاكال LT50  بر تقسیم درمنه LT50  مقدار (Relative Potency) نسبی سمیت :d ساعت، به آن
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 پرهشب تخم خیتفر عدم منظور به  LC 50 میزان
 ترتیب به پتوسیاكال و هـدرمن سـاسان رایـب وبـخرن
  LT50 مقدار و هوا تریل بر تریکرولیم 30/15 و 10/90

 و درمنه سـاسان دوام یررسـب رایـب دهـش هـمحاسب
 و درمنه اسانس در خرنوب پرهشب تخم یرو پتوسیاكال
 آمد. دستهب ساعت 0/1 و 35/60 ب،یترت به پتوسیاكال

 
  الرو یرو هااسانس تیسم

 كه داد نشان 9 جدول به توجه با آمده دست هب جینتا
 اختالف گرـیکدی اـب الرو یرو سـاسان دو رـه رـاث

 به پتوسیاكال اسانس یالروكش اثر دارند. دار یمعن
 پتوسیاكال اسانس .است درمنه اسانس از شتریب مراتب

 نسبت خرنوب پرهشب الرو یبرا برابر 95/2 مقدار به
 

 برابر 11/5 مقدار به و است تریسم درمنه اسانس به
  ریمقاد به توجه با كند.یم اثر درمنه اسانس از زودتر
LT50اسانس دو هر یبرا 9 جدول در شده محاسبه 

 به دارند. داریمعن اختالف گریکدی با كه گفت توانیم
 پتوسیاكال اسانس تأثیر از شده یسپر زمان ،گرید انیب

 درمنه اسانس به نسبت الرو تیجمع از یمین كشتن یبرا
 یشیافزا روند الروها تلفات بود. كمتر برابر 15/5 حدود

 زمان مدت و اسانس غلظت شیافزا با. داشت یکنواختی
 ریمو مرگ درصد اسانس، معرض در الروها گرفتن قرار

 نیا و ستندین یکی و یمواز خطوط افت،ی شیافزا زین
 كار به اسانس دو كه باشد معنا نیبد تواندیم تیوضع
 با یكم و یفیك لحاظ به خرنوب پرهشب الرو هیعل رفته
 (.9 )نمودار هستند متفاوت هم

 
 خرنوب پرهشب الرو ریم و مرگ تیپروب و غلظت ونیرگرس خط .2 نمودار

 
 هایاسانس به خرنوب پرهشب الرو پاسخ -دوز خطوط پارامترهای و درصد 35 اطمینان محدوده و شده محاسبه LC 50 مقادیر .3 جدول

 درمنه و پتوسیاكال
X2 ( df)a Slope ±SEb LC 50(CL%95)c μl/l air آزمون مورد الرو تعداد اسانس

 dنسبی سمیت 

 95/2 (01/2-13/2) 30/5 (51/9-16/1) 06/9±9/2 09/6(0 ) 022 اكالیپتوس
  35/60(03/3-19/63) 00/6±13/2 53/2(0 ) 022 درمنه

a: درجه اسکوار كای( ()مقدار آزادی χ2 مقدار از %5 سطح در χ2 كمتر جدول ،)است b: استاندارد، خطای± شیب c: آن درصد 35 اطمینان حدود و درصد 52 كشنده غلظت 
 .%35 اطمینان محدوده و درمنه LC50  بر تقسیم پتوسیاكال LC50  مقدار (Relative Potency) نسبی سمیت :d ، هوا تریل بر تریکرولیم به

 

 تا هوا لیتر بر میکرولیتر 9/629 غلظت با خرنوب پرهشب  الرو میر و مرگ یتنفس سمیت برای شده محاسبه LT 50 مقادیر .4 جدول
 درمنه و اكالیپتوس اسانس با تیمار از بعد ساعت 10 زمان

 dنسبی سمیت X2 ( df)a Slope ±SEb LT 50(CL%95)c h آزمون مورد حشره تعداد اسانس

 11/5 (NC – 65/0) 91/62 (25/9 -11/06) 260/9±92/2 06/10( 9) 6992 اكالیپتوس
  00/12 (10/03 -19/023) 01/6±09/2 91/2( 9) 6992 درمنه

a: مقدار آزادی( )درجه اسکوار كای( χ2 مقدار از %5 سطح در χ2 كمتر جدول ،)است b: استاندارد، خطای± شیب c: درصد 35 اطمینان حدود و درصد 52 كشنده زمان 
 نشد. برآورد (:NC) درمنه، LT50 بر تقسیم اكالیپتوس d: LT50 ساعت، به آن
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 یریگجهینت و بحث
Mediouni et al. (2013) یفسـتن تـیسم هـك 

 و Eucalyptus camaldulensis ایـه سـانـاس
Eucalyptus leucoxylon و كامل حشرات یرو را 

 یبررس E. ceratoniae خرنوب پرهشب آخر سن الرو
 E. camaldulensis اسانس موارد همه در كردند،

 LC50 زانیم بود. E. leucoxylon اسانس از ترمؤثر
 Mediouni et al. (2013) قیتحق در شدهمحاسبه

  سـانـاس در وبـرنـخ رهـپبـش ایـالروه یراـب
E. camaldulensis و E. leucoxylon 20/99 و 

  آمده دستهب ریمقاد بود. هوا تریل بر تریکرولیم 01/91
LC50 و LT50 اسانس یالروكش یبرا یبررس نیا در 

 بر تریکرولیم =E. globulus، 30/5 LC50 پتوسیاكال
 آمده دست هب ریمقاد و ساعت =LT50 91/62 و هوا تریل

LC50 و LT50 درمنه اسانس یالروكش یبرا A. cina، 
35/60 LC50= 00/12 و هوا تریل بر تریکرولیم LT50= 

 به نسبت اسانس دو نیا LC50 كه آمد دستهب ساعت
 Mediouni قیتحق در شده برده كاربه یاهیگ یهاگونه

et al. (2013) نشان قیتحق نیا بود. كمتر الرو یرو 
 تیسم یدارا شیآزما مورد اهانیگ یهااسانس كه داد

 .دهستن خرنوب پرهشب الرو و تخم یرو یتوجه قابل
 توانیم ،تحقیق این ایجـنت هـب هـتوج اـب ،نـیراـبناب

 اهیگ گونه دو این تركیبات روی بیشتری های بررسی
 د.دا انجام انبار و باغات در آفت این كنترل برای
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