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 علمي پژوهشي

 Tribolium آردقرمز  شپشهین در کنترل اثرات امولسیون سیر و دماهای پای

castaneum (Col.: Tenebrionidae)  
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 چکیده

رح مط یبشرجوامع اصلي  مشکالتیکي از عنوان همواره به ،آفات حفاظت از محصوالت کشاورزی انبار شده در برابر حمله

یافتن  ،انباری در مدیریت آفات لویت اصليوا، های شيميایيکشکارگيری حشرههتوجه به مشکالت ناشي از ب با .بوده است

و دماهای ( ®روغني سير )سيرینول پژوهش حاضر، اثرات کشندگي عصاره. در باشدمي ترکيباتاین های مناسب برای جایگزین

 Tribolium castaneumقرمز آرد  شپشه بالغروی حشرات جداگانه و تلفيقي های بررسيدر صفر و دو درجه سلسيوس 

(Herbst) در قالب طرح آماری کامالً تصادفي و در روغني سير  عصاره اثرات کشندگيی هابررسيقرار گرفت.  یابيمورد ارز

 مبنای تجزیه بر تاریکي کامل انجام پذیرفت.درصد و  65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  27±1شرایط آزمایشگاهي با دمای 

 T. castaneum بالغ ساعت برای حشرات  72و  48، 24بعد از گذشت  ®سيرینول  50LC ، مقداردست آمدهنتایج بهوبيت پر

مورد  درصد حشرات 50دت زمان الزم برای از بين بردن م محاسبه شد. ميکروليتر بر ليتر 20/61و  96/66، 61/71 برابر با ترتيببه

 تيمارهای. در دست آمدبهساعت  15/107و  17/82با  برابر ترتيبهبنيز سلسيوس  درجهدو  در دماهای صفر و (50LT) مطالعه

، 24مدت بهحشرات بالغ و قرارگيری  ®سيرینول 50LCغلظت استفاده از در دو حالت تلفيقي، ميزان تلفات حشرات مورد مطالعه 

 82مدت بهدر دمای صفر درجه سلسيوس لغ باقرارگيری حشرات  عت در دمای صفر درجه سلسيوس وسا 120و  96، 72، 48

آمده نشان  دستنتایج بهمورد مطالعه قرار گرفت.  ®سيرینول ميکروليتر بر ليتر 80و  75، 70، 65، 60های غلظتو تيمار با ساعت 

ه قرمز آرد شپشين مورد مطالعه قادر به ایجاد تلفات در جمعيت حشرات بالغ ماهای پایدو  ®امولسيون روغني سيرینولداد که 

های یافتهها نيز تأثير مطلوبي در کاهش جمعيت حشرات مورد مطالعه داشت. باشند. عالوه بر این، استفاده تلفيقي از این روشمي

مورد  قرمز آرد شپشه يهای مدیریتبرنامه درسموم شيميایي اثرات نامطلوب منظور کاهش بهتواند پژوهش ميارائه شده در این 

 گيرد.  استفاده قرار
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 مقدمه

با دارا  Coleopteraپوشان بالسخت راسته اتحشر

بودن توانایي تغذیه از محصوالت انباری مختلف در دو 

عنوان آفات انباری مهم مطرح همواره به ،مرحله الروی و بالغ

االترین ب ميان،در این (. Heidari et al., 2016اند )بوده

 دوهای مختلف توسط گونه ميزان خسارت به بذور انبار شده

 Dal) شودمي ایجاد Sitophilusو  Triboliumجنس 

Bello et al., 2011.)  هر ساله محصوالت نيز  ایراندر

آور آفات و سایر عوامل زیان وسيله در انبارها به یکشاورز

های مورد حمله قرار گرفته و بخش قابل توجهي از فرآورده

 Triboliumآرد قرمز  شپشه .روندياز بين مانباری 

castaneum (Herbst) های مهم و از جمله گونه

و حشرات  الروها باشد کهمي انباریمحصوالت ی زاخسارت

اهش عالوه بر ک ،مختلف تبا تغذیه از محصوال آن بالغ

آن کاهش کيفيت  ميت محصول، با توليد فضوالت موجبک

 (. Atta et al., 2020) ندشونيز مي

عليه آفات ترین تأکيد در مبارزه بيش ،حال حاضر در

 کيهتانه متأسفباشد که شيميایي مي ترکيباتانباری استفاده از 

 رنظيمتعدد  مشکالت بروز به منجربيش از حد به این روش 

 ،(Riebeiro et al., 2003)های مقاوم پيدایش جمعيت

 های انباری، مسموميتفرآوردهسمي روی  بقایای ایجاد

 است داری شدهانبار هایهزینه افزایش و کنندگانمصرف

(Jbilou et al., 2006) .انجامنياز به  ،چنين شرایطي در 

و  ارپایدایمن،  هاییافتن روشمنظور هگسترده ب هایبررسي

ت ترکيبااستفاده از  .شودبيش از پيش احساس مياقتصادی 

های مدیریت رنامهبهای کنترل فيزیکي و گياهي، روش

اخير  هایر سالدتلفيقي آفات از جمله مواردی است که 

صورت منظور کاهش اثرات نامطلوب ترکيبات شيميایي، بهبه

 ر گرفته است. مختلف قرا پژوهشگرانای مورد توجه ویژه

 یاکه سابقه باشندموادی مياز جمله ترکيبات گياهي 

بسياری از این ترکيبات  .دیرینه در کنترل آفات انباری دارند

مقاومت ایجاد عامل کشي، هعالوه بر دارا بودن خاصيت حشر

 Keita et) باشندنيز ميمختلف آفات نسبت به  انگياهدر 

al., 2001; Papachristos and Stamopoulos, 

است که گياهي   Allium sativum (L.)سير (.2002

خواص دارویي متعدد، خاصيت دارا بودن  برعالوه

. (Fields et al., 2001) دقابل توجهي نيز دارکشي حشره

ای، تغذیهضدخواص این گياه به واسطه دارا بودن 

نيز مورد توجه  کشي و نماتدکشيکشي، قارچباکتری

 ,.Loth et al) پژوهشگران مختلف قرار گرفته است

های صورت گرفته در ارتباط با مله پژوهشاز ج .(2007

از گياه  کشي ترکيبات مشتق شدهارزیابي خصوصيات حشره

 ,Amiri-Besheli) اميری بشليتحقيق توان به ميسير 

 Phyllocnistis مينوز مرکبات ( روی پروانه2009

citrella (Stainton.) ای دیگر، قانع اشاره نمود. در مطالعه

( Ghane-Jahromi et al., 2012جهرمي و همکاران )

اثرات دورکنندگي امولسيون سير را روی سوسک توتون 

Lasiodema serricorne (F.) قرمز آرد  و شپشهT. 

castaneum در پژوهش صورت گرفته  .بررسي کردند

 ,Rahman and Motoyamaتوسط رحمان و موتویاما )

شپشه قرمز آرد و ( خاصيت دورکنندگي سير عليه 2000

 مورد مطالعه قرار گرفت. شپشه ذرت

مانند پرتوتابي،  مختلف های فيزیکيکاربرد روش

هایي جمله روش نيز ازاستفاده از دماهای پایين و باال و غيره 

ناشي از منظور کاهش اثرات سوء که همواره به هستند

پژوهشگران مختلف قرار شيميایي مدنظر  ترکيباتمصرف 

دماهای پایين معرض قرار گرفتن حشرات در  اند.داشته

ها آنچرخه زیستي مختل شدن و تنفس ميزان  کاهشموجب 

 نسبت بهحساسيت حشرات ميزان . (Neven, 2003) شودمي

و مراحل  ی مختلفهاتا حد زیادی بين گونهدماهای پایين 

دمای . عالوه بر این، باشدمتفاوت ميها آنزندگي مختلف 

، جنسيت قرارگيری در دمای پایينمدت زمان ، ستفادهمورد ا

 از جمله عوامل نيزمحيط رطوبت نسبي  ،چنينحشرات و هم

 Mason and) باشندمي این روشکارایي  تأثيرگذار بر

Strait, 1998).  صورت گرفته در  هایپژوهشاز جمله

منظور کنترل آفات هخصوص ارزیابي اثرات دماهای پایين ب

لها و اس صورت گرفته توسط هایوان به بررسيتانباری مي

( اشاره نمود. در این Salha et al., 2007همکاران )

درجه سلسيوس روی مرگ و مير  6اثر دمای پژوهش، 
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 ریز غالتسوسک دانهذرت و  شپشه حشرات بالغ دو گونه

که  نشان داددست آمده هنتایج ب. مورد مطالعه قرار گرفت

روز  43و  33پس از  ذرت شپشه الغبميزان تلفات حشرات 

و  5/88 برابر با ترتيبهب قرارگيری در معرض دمای پایين

ریز غالت سوسک دانه بالغحشرات درصد بوده است.  100

ترتيب بهمذکور،  دمایروز قرارگيری در  33و  16بعد از نيز 

با  پژوهشي دیگر،در  .تلفات داشتند درصد 100و  75/88

 5در دمای برنج دار دندانه گندم و شپشه قرار دادن شپشه

حساسيت که  شدمشخص هفته،  6سلسيوس به مدت  درجه

در برابر سرما گندم دار برنج در مقایسه با شپشه دندانه شپشه

 (. Mignon et al., 1996) تر استبيش

های سازگار با یکدیگر در قالب استفاده از روش

هایي است جمله روشتلفيقي آفات از  های مدیریتبرنامه

های اخير مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار که در سال

زاده و قاسم ،کنترل تلفيقي آفات انباری در زمينهگرفته است. 

( اثر ترکيبي Ghasemzaddeh et al., 2011همکاران )

 شپشه بالغروی حشرات را ين یاهای پاامواج ماکروویو و دم

، اساس نتایج بر. بررسي کردندبرنج  و شپشهبرنج دار دندانه

تر ين کنترل مناسبیفيق امواج مایکروویو و دماهای پاتل

 . مذکور را در پي داشتآفات 

 های مختلفروشاز  زمانهم نکته قابل توجه در استفاده

دقيق  هایبررسيمدیریت تلفيقي، انجام های در قالب برنامه

رایي کاهای ممکن و کنشبرهمدر ارتباط با ارزیابي 

باشد. از جمله های مورد استفاده در کنار یکدیگر ميروش

رسد در کنترل آفات انباری های تلفيقي که به نظر ميروش

استفاده از ترکيبات  ،ستااز کارایي مناسبي برخوردار 

 ;Chen et al., 2002) استگياهي در کنار دماهای پایين 

Kim et al., 2003; Tapondjou et al., 2005)مطالعه . 

جامعي در  ارزیابيدهد که تاکنون منابع موجود نشان مي

زمان از هم قرمز آرد با استفاده ارتباط با کنترل تلفيقي شپشه

و دماهای پایين صورت نگرفته است؛ ترکيبات گياهي 

امولسيون منظور ارزیابي اثرات هبپژوهش حاضر  ،بنابراین

ن صفر و دو درجه و دماهای پایي( ®روغني سير )سيرینول

انجام پذیرفت. در تيمارهای جداگانه و تلفيقي، سلسيوس 

های نامهتواند در برنتایج حاصل از پژوهش حاضر مي

قرمز آرد مورد استفاده  ویژه شپشهمدیریتي آفات انباری به

 قرار گيرد.

 

 هاروش مواد و

 آردقرمز  شپشه و شناساییحشرات آوری جمع

استان فارس آرد  انبارهای آرد از شپشه بالغحشرات 

شناسي و به آزمایشگاه حشره شدهآوری جمع)شهر شيراز( 

پزشکي دانشگاه یاسوج منتقل شدند. در گروه گياه

دقت با استفاده از آوری شده بههای جمعآزمایشگاه، نمونه

ها با بررسي شده و شناسایي گونهاستریوميکروسکوپ 

صورت  (Ress, 2007رس ) وسطشده تهارائ استفاده از کليد

 .پذیرفت

 آرد قرمز تشکیل کلنی آزمایشگاهی شپشه

ای دهان ف شيشهوظر ازآرد  قرمز شپشه برای پرورش

 ،ایجاد تهویه منظورهب .شدیک ليتر استفاده با حجم گشاد 

در شد.  نصبحریر این ظروف پارچه توری  روی دهانه

آردهای مورد  .استفاده شدگندم  آردتغذیه حشرات از 

از  شدنمنظور عاری هبها استفاده قبل از استفاده در آزمایش

ساعت  72مدت ه، بانباریهای ویژه کنهبهو عوامل ناخواسته 

ف ظر هر درسلسيوس نگهداری شدند.  درجه -10در دمای 

 عدد 100 ،سپس .شد داده قرار گندمآردگرم  500پرورش 

حشرات  .شدهاسازی ر ظروفآرد داخل  شپشه بالغ حشره

رهاسازی شده در هر ظرف، پس از تغذیه شروع به  بالغ

ریزی نمودند. با گذشت زمان و افزایش گيری و تخمجفت

تعداد حشرات درون هر ظرف، تعدادی از حشرات از ظروف 

روف جدید که حاوی مقدار پرورش جداسازی شده و به ظ

ور در های مذککلني منتقل شدند. ،گندم بودندکافي آرد

درصد و  65±5 سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 27±1 دمای

 نگهداری شدند.  تاریکي کامل

 امولسیون روغنی مورد استفاده 

روغني سير با نام تجاری  امولسيوناز  ،در پژوهش حاضر

. شداستفاده سبزآور ایران  ساخت شرکت کيميا ®سيرینول

سایر  آليسين واین فرموالسيون شامل  دهندهمواد تشکيل

 75های خوراکي )رصد(، روغند 5ترکيبات آلي گوگردی )

درصد( بود.  20) کننده و نگهدارندهمواد پخش درصد( و
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و رنگ سبز  غليظ صورت مایعبهامولسيون  این شکل ظاهری

پایدار  يامولسيون ترکيب با آب، در که باشدميبا بوی سير 

 0005بيش از این ترکيب گوارشي  50LDدهد. تشکيل مي

گرم بر کيلوگرم وزن بدن موش گزارش شده است و ميلي

 .سمي استغير برای انسان عمالً بنابراین،

 شپشه بالغحشرات روی  ®سیرینولارزیابی اثرات 

 آرد قرمز 

روش پيشنهادی  بر اساسسنجي های زیستآزمایش

در و ( Robertson et al., 2007) همکارانرابرتسون و 

مورد های غلظت. انجام پذیرفته شدبيانمحيطي  شرایط

بر  ميکروليتر 80و  75، 70، 65، 60، 55، 50 شاملاستفاده 

آمده از دستها بر اساس نتایج بهانتخاب این غلظت بود.ليتر 

 درصدی 80تا  20و ایجاد مرگ و مير های مقدماتي بررسي

در تيمار در جمعيت حشرات مورد مطالعه صورت گرفت. 

 4ظت ها در هر غلیش. آزماشدقطر استفاده شاهد نيز از آب م

ل عمر با طوبالغ حشره  10در هر تکرار نيز  بار تکرار شده و

روش  رفت.مورد مطالعه قرار گساعت  24تر از کم

سازی آغشتهده در این پژوهش، شسنجي استفاده زیست

به ، کاغذهای صافي آغشته در این روشکاغذ صافي بود. 

از خشک شدن داخل  پس ®لسيرینوهای مختلف غلظت

 ،و سپس دندشقرار داده متر سانتي 8به قطر  پتریظروف 

حداکثر  با طول عمرآرد قرمز  شپشه بالغ حشرهعدد  10تعداد 

منظور تغذیه به. شد رهاسازی ظرف پتریدرون هر ساعت  24

 گندم نيز پس از گرم آرد 1مقدار حشرات مورد مطالعه، 

به دستگاه  هاپتریر گرفت. توزین درون هر ظرف قرا

 سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 27±1انکوباتور با دمای 

ميزان تلفات درصد و تاریکي کامل منتقل شدند.  65±5

 ثبت ساعت 72 و 48، 24 در هر غلظت پس از بالغحشرات 

  .شد

 بالغروی حشرات  دماهای پاییناثرات  بررسی

  قرمز آرد شپشه

درجه سلسيوس در  دوصفر و  اثر دماهای ،در این بررسي

ساعت روی  144و   120 ،96، 72، 48، 24های مختلف زمان

 ساعت 24تر از با طول عمر کم قرمز آرد شپشه بالغحشرات 

تکرار در نظر گرفته شد و در هر  4در هر زمان  .آزمایش شد

با قطر  درون ظروف پتری بالغ حشرهعدد  10تعداد نيز تکرار 

درون نيز گندم  گرم آردیک مقدار  .ر گرفتندقرامتر سانتي 8

 ، ظروف حاوی حشراتسپسهر ظرف پتری قرار داده شد. 

 دو درجهو صفر  با دماهای های جداگانهدرون انکوباتور

قرارگيری در های مختلف سلسيوس قرار داده شده و زمان

. پس از سپری شدن مدت زمان اعمال شددمای پایين 

تيمار  .شدثبت تيمار شده ات حشرتلفات ميزان  مذکور،

  درجه سلسيوس مورد ارزیابي قرار گرفت.  27شاهد در دمای 

 بالغروی حشرات  ®و سیرینول تلفیقی سرما اتاثر

 آرد قرمز  شپشه

های نتایج آزمایش زبا استفاده اهای این مرحله بررسي 

شده در دمای صفر درجه محاسبه 50LT قبلي، بر اساس

 ®شده برای سيرینولمحاسبه 50LCو  ساعت( 82سلسيوس )

 انجامميکروليتر بر ليتر(  61/71) ساعت 24پس از گذشت 

 10) شپشه قرمز آرد بالغدر آزمایش اول، ابتدا حشرات شد. 

با ساعت در هر تکرار(  24تر از عدد حشره با طول عمر کم

غلظت سازی کاغذصافي در معرض روش آغشتهاستفاده از 

50LC و قرار گرفته (ميکروليتر بر ليتر 61/71) ®سيرینول 

ساعت در دمای صفر  120و  96، 72، 48، 24مدت به ،سپس

 حشرات در هر تيمار پس ازشدند.  نگهداریدرجه سلسيوس 

ز پایان مدت زمان قرارگيری در دمای صفر درجه سلسيوس ا

 27±1این دما خارج شده و به دستگاه انکوباتور با دمای 

ميزان تلفات حشرات مورد شدند.  درجه سلسيوس منتقل

د در تيمار شاهساعت ثبت شد.  72و  48، 24مطالعه پس از 

شده  تيمار ®سيرینولتنها با مورد مطالعه این مرحله، حشرات 

در  اعمال نشد. هابرای آن گونه تيمار سرمایيو هيچ

رم آردگندم برای تغذیه گ 1مقدار  های این مرحله نيزبررسي

 ن ظروف پتری قرار داده شد. درو بالغحشرات 

در ساعت  82مدت بهدر آزمایش دوم، ابتدا حشرات 

به  ،( و سپس50LT)قرار گرفته دمای صفر درجه سلسيوس 

، 65، 60های غلظتهای صافي آغشته به کاغذظروف حاوی 

مقدار د. نمنتقل شد ®سيرینول ميکروليتر بر ليتر 80و  75، 70

ها در هر ظرف پتری تغذیه آن منظوربهگرم آرد گندم نيز  1

در تيمار شاهد نيز حشرات تنها تيمار سرمایي قرار داده شد. 

در استفاده نشد.  ®غلظتي از سيرینول را تحمل نموده و هيچ
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پس از  بالغهای این مرحله نيز ميزان تلفات حشرات بررسي

 ساعت ثبت شد. 72و  48، 24

 هاتجزیه و تحلیل داده

در  50LTو  ®سيرینولگياهي ترکيب  50LCمقادیر 

با استفاده از تجزیه سلسيوس  درجه دودماهای صفر و 

. شدندمحاسبه  SPSS (ver. 19)پروبيت و نرم افزار آماری 

از آزمون  ،يقيخش تلفدست آمده در بدر بررسي نتایج به

( استفاده One-way ANOVAطرفه )یک تجزیه واریانس

 ار ميان تيمارهایددر صورت مشاهده اختالف معنيشد. 

ها با استفاده از بندی ميانگينمختلف مورد مطالعه، گروه

درصد انجام پذیرفت.  1آزمون توکي و در سطح احتمال 

های تلفيقي دست آمده در آزمایشتجزیه و تحليل نتایج به

صورت  SPSSآماری افزار نرم 19نسخه نيز با استفاده از 

 پذیرفت. 

 

 و بحث نتایج

روی حشرات  ®رات کشندگی سیرینولارزیابی اث

  شپشه قرمز آرد بالغ

ارزیابي اثرات کشندگي امولسيون نتایج حاصل از 

نشان  1ساعت در جدول  72و  48، 24پس از روغني سير 

 رابطهآمده، دستاساس نتایج به داده شده است. بر

لگاریتم غلظت و پروبيت درصد تلفات در  رگرسيوني بين

 943/13های ترتيب با معادلههساعت ب 72و  48، 24های زمان

- x 212/10 = y،416/13-x 086/10 =y  074/15و-x 

147/11=y هااین رابطهدر  .شوندمي مشخص ،x  لگاریتم

 بالغحشرات پروبيت درصد تلفات  yو  ®غلظت سيرینول

محاسبه شده  Pعالوه بر این، مقادیر  است.شپشه قرمز آرد 

پروبيت برازش قابل قبولي با دل ماگرچه د که ندهنشان مي

، اما ميزان برازش با افزایش شده داشته استهای محاسبهداده

چنين، نتایج حاصل از این . همزمان کاهش داشته است

بر ميزان آزمایش، د که با افزایش زمان ندهپژوهش نشان مي

 50LC اضافه شده و مقادیر محاسبه شده ®سميت سيرینول

 . در تيمار شاهد، در تمام(1ول )جد کاهش یافته است

ترین ميزان تلفات های بررسي هيچ تلفاتي ثبت نشد. کمزمان

، 5/7و با ميزان  ®سيرینول ليتر ميکروليتر بر 50در غلظت 

ساعت  72و  48، 24ترتيب درصد پس از به 5/17و  5/12

ثبت شد. با افزایش غلظت مورد استفاده، درصد تلفات 

افزایش یافته و باالترین ميزان تلفات حشرات تيمار شده نيز 

ثبت شد ميکروليتر بر ليتر   80استفاده از غلظت  پس از

 72و  48، 24درصد پس از  5/92و  5/82، 5/72 ترتيب)به

 ساعت(.

 ,Isman)ایسمان  صورت گرفته توسط در مطالعه

قابل  تلفات روغني سير مشخص شد که امولسيون (2000

نماید. ایجاد ميآرد  شپشه هایتخم توجهي در جمعيت

با افزایش غلظت کند که بيان مي پژوهشگرعالوه بر این، این 

مورد استفاده، درصد کشندگي نيز افزایش امولسيون روغني 

که ميزان تلفات  شد. در پژوهشي دیگر، مشخص یابدمي

یش غلظت پودر سير افزایش با افزانيز آرد  الروهای شپشه

ترین ، بيشعالوهبه(. Rahmani et al., 2011یابد )مي

 72)بررسي نيز در باالترین زمان الروها ميزان مرگ و مير 

چه که و آن حاضر تحقيق نتایج به توجه باساعت( ثبت شد. 

 

 Tribolium castaneumرمز آرد قپشه عليه حشرات بالغ شو پارامترهای وابسته امولسيون سير  50LCبرآورد  -1جدول 
Table 1.  Estimation of LC50 and related parameters of garlic emulsion on the adult of Tribolium 

castaneum 
 

Pval 
 

Slope 

 (b) 

 

Intercept 

 (a) 

 

χ2 

(df) 

 95LC 

(μl/l) 
    50LC

(μl/l) 
 

T
im

es
 (

h
.)

 

Upper  Estimate Lower   Upper  Estimate Lower  

0.96 10.21 -13.94 0.83 

(5) 
122.31 103.76 94.05  75.20 71.61 68.93 24 

0.87 10.09 -13.42 1.86 

(5) 
112.40 97.47 89.31  69.71 66.96 64.55 48 

0.65 11.15 -15.07 3.36 

(5) 
98.76 88.77 82.86  65.38 63.20 61.01 72 
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د وشميمشخص  ،توسط سایر پژوهشگران گزارش شده است

ه از سير به خوبي قادر به از بين که اوالً ترکيبات استخراج شد

 ،باشند و ثانياًبردن مراحل مختلف رشدی شپشه قرمز آرد مي

 شتهدا مستقيم یارابطهزمان افزایش  با این ترکيبات کارآیي

نه تنها گذشت زمان کاهش اثرات کشندگي را موجب و 

توجه درصد تلفات در مراحل شود، بلکه افزایش قابلنمي

 باسو این مسأله همباشد. قابل توجه ميمختلف رشدی نيز 

 Ghane-Jahromi et) و همکاران قانع جهرميهای یافته

al., 2013) در پژوهش صورت گرفته توسط هو و باشد. مي

( نيز بدین مسأله اشاره شد که Ho et al., 1996همکاران )

شپشه قرمز آرد نسبت به عصاره استخراج شده  بالغحشرات 

باشند. عالوه بر این، این پژوهشگران بيان از سير حساس مي

عصاره نسبت به  تریکنند که این آفت حساسيت بيشمي

 و سوسک توتون مانند شپشه ذرت يآفاتسير در مقایسه با 

رسد که تحرک باالتر شپشه قرمز آرد چنين به نظر مي دارد.

افزایش ميزان  ایسه با سایر آفات انباری، موجبدر مق

عالوه  .شودمينسبت به ترکيبات گياهي  حساسيت این آفت

بر کشندگي، اثرات دورکنندگي سير روی شپشه قرمز آرد 

 ,Rahman and Schmidباشد )نيز بسيار قابل توجه مي

 ,Rahman and Schmidرحمان و اشميت )(. 1999

شده از سير را دليل وجود آليسين در عصاره استخراج (1999

ي این گياه روی آفات اصلي خواص دورکنندگي و کشندگ

 .اندگزارش نمودهانباری 

پایین روی ارزیابی اثرات کشندگی دماهای 

 قرمز آرد شپشه بالغحشرات 

های مربوط به آزمایش دهنده اطالعاتارائه 2جدول 

 دو درجهدو دمای صفر و  50LTسنجي و تعيين مقادیر زیست

 ثبت ميزان تلفات در دمای صفر درجهباشد. ميسلسيوس 

درصد(. در این  10ساعت اتفاق افتاد ) 48سلسيوس پس از 

قرارگيری در معرض دماهای دما نيز با افزایش مدت زمان 

ترین درصد تلفات بر ميزان تلفات افزوده شده و بيش ،پایين

ميزان تلفات درصد(.  100ساعت ثبت شد ) 144در زمان 

ساعت نيز  120و  96، 72ا پس از گذشت شده در این دمثبت

در  50LT مقداربود. درصد  95و  50/57، 30ترتيب برابر با به

سلسيوس با استفاده از درصد تلفات ثبت  دمای صفر درجه

. شایان شدساعت محاسبه  120و  96، 72، 48شده پس از 

های مربوط به درصد ذکر است که در این مرحله، داده

که خارج از دليل آنهساعت ب 144 و 24تلفات پس از 

شند، بامناسب برای استفاده در مدل پروبيت مي محدوده

 آمده،دستاساس نتایج به بر مورد استفاده قرار نگرفتند.

و پروبيت درصد تلفات  زمانميان لگاریتم رگرسيوني رابطه 

 = x 679/6 - 789/7 با معادله ی صفر درجه سلسيوسدمادر 

y د. شوينشان داده م 

ا سلسيوس نيز ب در دمای دو درجه 50LTمقدار  محاسبه

و  120، 96، 72های توجه به درصد تلفات ثبت شده در زمان

ر دشده رگرسيون محاسبه ساعت انجام پذیرفت. معادله 144

اساس  باشد. برميx 241/6 = y - 669/7این دما نيز برابر با 

سلسيوس در  هدرج 2های پژوهش حاضر، در دمای یافته

دت ساعت تلفاتي ثبت نشد. با افزایش م 48و  24های زمان

لفات ساعت، ت 72زمان قرارگيری در این دما و رسيدن آن به 

ترین ميزان درصدی در حشرات بالغ ثبت شد. بيش 5/17

دست آمد. ميزان ساعت به 144تلفات در این دما نيز پس از 

ترتيب عت نيز بهسا 120و  96های تلفات ثبت شده در زمان

 درصد بود. 60و  5/32برابر با 

لغ درصد حشرات با 50مدت زمان الزم برای از بين رفتن 

تر از مقادیر تيمار شده در دمای صفر درجه سلسيوس، کم

باشد. مقدار درجه سلسيوس مي 2محاسبه شده برای دمای 

سلسيوس  محاسبه شده در دمای صفر درجه 50LTتر پایين

رمز ق ارایي باالتر این دما در کاهش جمعيت شپشهبيانگر ک

پوشاني حدود اطمينان باشد. با توجه به عدم همآرد مي

 هدر دماهای صفر و دو درج 50LTمحاسبه شده برای مقادیر 

 مایدسلسيوس، مقادیر محاسبه شده برای این پارامتر در دو 

مورد مطالعه از نظر آماری با یکدیگر دارای اختالف 

 . (2)جدول  باشنددار ميمعني
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پشه قرمز آرد عليه حشرات بالغ شدرجه سلسيوس(  2و  0دماهای پایين ) )50LT(درصد  50زمان کشندگي  -2جدول 
Tribolium castaneum 

Table 2. Toxicity (LT50) of low temperatures (0 and 2 °C) on the adult of Tribolium castaneum 
     (h.)95 LT    LT50 (h.) 

 
 

T
em

p
er

at
u

re
s 

(°
C

) 

valP Slope 

(b) 
Intercept 

(a) 

2 χ 

(df) 
Upper Estimate Lower  Upper Estimate Lower 

0.05 6.68 -7.79 5.93 

(2) 
181.79 144.86 126.08  89.13 82.17 75.70 0 

0.51 6.24 -7.67 1.35 

(2) 
267.76 196.58 166.61  116.51 107.15 98.78 2 

 

 شرایطدر برخي  منفي صفرکه ایجاد دماهای  اجاز آن

 جهيزاتتاستفاده از به  مندخصوص مناطق گرمسيری نيازهب

، در این آزمایش باشدميهای باال و صرف هزینه خاص

از دماهای  ،استفاده از دماهای منفيجای هتا ب شدتالش 

از این طریق در  د تاوشتر استفاده باالتر با مدت زمان بيش

عمل هجویي بصرفهدر مقياس وسيع نرژی و هزینه مصرف ا

 ,.Locatelli et al) و همکاران آید. طبق نظر لوکاتلي

نرخ فرآیندهای متابوليکي کاهش  ، دماهای پایين با(2001

بدن که در اثر کاهش ميزان تغذیه و تنفس حشرات ایجاد 

ها را تحت زندگي آن ، باروری و چرخهميزان رشدشود، مي

 .شودميها مرگ آن ود قرار داده و موجبخ تأثير

و دماهای پایین در  ®اثرات تلفیقی سیرینول

 قرمز آرد کنترل حشرات بالغ شپشه

ترین درصد مرگ و مير حشرات بالغ شپشه قرمز آرد کم

 50LCدرصد( در تيمار شاهد که تنها از غلظت  75/25)

استفاده شده بود و حشرات در معرض دمای صفر  ®سيرینول

(. با 3)جدول  شددرجه سلسيوس قرار نگرفته بودند، مشاهده 

در  ®سيرینول 50LCقرار گرفتن حشرات تيمار شده با غلظت 

صورت دمای صفر درجه سلسيوس، درصد مرگ و مير به

وابسته به زمان افزایش پيدا کرد. در این بررسي، باالترین 

 50LCدرصد مرگ و مير حشرات بالغ پس از تيمار با غلظت 

ساعت قرارگيری در دمای صفر درجه  120و  ®سيرینول

 42/61ساعت ثبت شد ) 72سلسيوس پس از گذشت 

 درصد(. 

 82مدت در شرایطي که حشرات مورد مطالعه ابتدا به

 ،ساعت با دمای صفر درجه سلسيوس مواجه شدند و سپس

قرار گرفتند،  ®های مختلف سيرینولدر معرض غلظت

تيمار شاهد که حشرات تنها در  ترین ميزان تلفات درکم

ساعت قرار  24مدت معرض دمای صفر درجه سلسيوس به

(. 4درصد( )جدول  73/16گرفته بودند، مشاهده شد )

افزایش ميزان تلفات حشرات مورد مطالعه در این مرحله نيز 

صورت وابسته به غلظت بود و باالترین ميزان مرگ کامالً به

و  ®يکروليتر بر ليتر سيرینولم 80و مير ثبت شده در غلظت 

 درصد(. 18/68مشاهده شد ) ساعت 72پس از 
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های مدیریتي کارگيری مشتقات گياهي در برنامههب

آفات، سبب کاهش بسياری از عوارض ناخواسته ناشي از 

نتایج حاصل از پژوهش شود. کاربرد سموم شيميایي مي

های مورد غلظتحاضر مشخص نمود که امولسيون سير در 

 بالغروی حشرات ، اثرات کشندگي قابل توجهي مطالعه

 هایمهبرنا دراین پتانسيل را  توانداشته و ميشپشه قرمز آرد 

 61/71استفاده از غلظت . این آفت مدنظر قرار داد يمدیریت

درصد  50قادر به نابودی  ®ميکروليتر بر ليتر سيرینول

ساعت  24زمان مدت  پس از گذشتحشرات مورد مطالعه 

 ®با افزایش زمان آزمایش، غلظت مورد نياز سيرینول بود.

 20/63حشرات مورد مطالعه به درصد  50برای نابودی 

حاکي از پایداری این مسأله  ميکروليتر بر ليتر کاهش یافت.

عالوه  .باشدميطول زمان در  سيرخاصيت کشندگي عصاره 

های بر این، بررسي حاضر مشخص نمود که استفاده از روش

تواند نيز مي قرارگيری در معرض دماهای پایينفيزیکي نظير 

به  به عنوان راهکاری مناسب جهت کاهش ميزان وابستگي

در و افزایش ميزان کارایي ترکيبات گياهي سموم شيميایي 

نتایج های مدیریتي آفات انباری مورد توجه قرار گيرد. برنامه

 

ت پس از تيمار با غلظ Tribolium castaneumقرمز آرد  درصد تلفات حشرات بالغ شپشه( معيارخطای  ±)ميانگين  -3جدول 

50LC و قرارگيری در دمای صفر درجه سلسيوس ®سيرینول 
Table 3. Mean (± SE) mortality of red flour beetle Tribolium castaneum after treatment by LC50 of 

Sirinol® and exposure to 0 °C 

Exposure times (h.)   

120 96 72 48 24 0   

49.89±1.32 a 43.63±0.90 b 38.47±0.76 c 32.96±0.34 d 28.73±0.60 e 25.75±0.77 f 24 

E
x

cr
em

en
ta

l 
ti

m
es

 (
h

.)
 

56.21±1.18 a 49.39±0.45 b 43.73±0.70 c 38.50±0.33 d 34.33±0.11 e 29.76±0.71 f 48 

61.42±2.40 a 54.67±1.30 b 50.03±0.90 c 44.26±0.53 d 40.10±0.45 e 35.27±0.67 f 72 

In each row, different letters indicate significant differences (P <0.01, Tukey). 

 پس از قرارگيری در Tribolium castaneumقرمز آرد  درصد تلفات حشرات بالغ شپشه( معيار خطای  ±)نگين ميا -4جدول 

  ®های مختلف سيرینوللظتغساعت و تيمار با  82مدت دمای صفر درجه سلسيوس به
Table 3. Mean (± SE) mortality of red flour beetle Tribolium castaneum after exposure to 0 °C for 82 

h. and treatment by different concentrations of Sirinol®  

 ®Concentrations of Sirinol   

80 75 70 65 60 0   

54.60±0.68 a 47.22±0.54 b 40.36±0.39 c 34.62±0.86 d 25.91±0.35 e 16.73±0.03 f 24 

E
x
cr

em
en

ta
l 

ti
m

es
 (

h
.)

 

60.85±0.52 a 53.48±0.93 b 47.47±1.84 c 40.63±0.64 d 32.75±0.83 e 17.80±0.57 f 48 

68.18±0.85 a 60.43±1.58 b 53.82±0.95 c 47.50±1.00 d 39.08±0.78 e 20.70±0.91 f 72 

In each row, different letters indicate significant differences (P <0.01, Tukey). 
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استفاده از دمای صفر درجه  نشان داد کهدست آمده به

تری در مقایسه با دمای دو درجه سلسيوس تلفات بيش

 82 سلسيوس در جمعيت حشرات مورد مطالعه ایجاد نمود و

 50 تلفات ساعت قرارگيری حشرات در این دما، ایجاد

دست آمده از با توجه به نتایج به. دنبال داشتی را بهدرصد

کنترل حشرات با  پيشين در زمينه هایبررسياین تحقيق و 

 زیست که باقيماندهزگار با محيطهای ساروشاستفاده از 

تفاده از روی محصوالت ندارند، امکان اسسمي قابل توجهي 

تری برای کنترل آفات انباری قوت بيش هاروشاین 

زمينه تلفيق  تر درهای بيشالبته نياز به انجام بررسيگيرد. مي

های مدیریتي آفات های مورد استفاده در برنامهایر روشس

 رسد.نظر ميهامری اجتناب ناپذیر ب انباری،

 

 سپاسگزاری

گرفته در های صورت پژوهش حاضر بخشي از بررسي

باشد که با نامه کارشناسي ارشد نویسنده اول ميپایان

حمایت مالي دانشگاه یاسوج صورت پذیرفته و نویسندگان 

دارند. وسيله مراتب قدرداني خود را اعالم ميبدین

مراتب قدرداني خود را از مدیریت چنين همنویسندگان 

يار محترم سازمان حفظ نباتات استان فارس به دليل در اخت

انجام آزمایش  برایقرار دادن فضا و امکانات مورد نياز 

 دارند.اعالم مي
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Abstract 

Protecting stored products from pest’s attacks has been often as one of the most important concerns 

of human societies. Regarding adverse effects of chemical insecticides, main priority in management 

programs of stored product pests is to find safe alternatives. In the present study, insecticide effects of 

garlic emulsion (Sirinol®) and low temperatures of 0 and 2 °C in the independent and integrated assays 

on the adult stage of red flour beetle Tribolium castaneum (Herbst) was evaluated. A completely 

randomized design was conducted to accomplish the experiments at 27±1 °C, R.H. of 65±5%, and 

darkness. Based on the results obtained from probit analyses, the LC50 values for Sirinol® on T. 

castaneum after 24, 48, and 72 h. were estimated as 71.61, 66.96, and 61.20 μl/l, respectively. The 

time required for temperatures of 0 and 2 °C to kill 50% of T. castaneum (LT50) were calculated as 

82.17 and 107.15 h., respectively. In integrated assays, mortality of T. castaneum in two conditions of 

using LC50 of Sirinol® and exposure to low temperature of 0 °C for 24, 48, 72, 96, and 120 h. and 

exposure to 0 °C for 82 h. and treatment with concentrations 60, 65, 70, 75, and 80 μl/l of Sirinol®, 

were evaluated. The results obtained revealed that both garlic emulsion and low temperature caused 

considerable mortality in population of T. castaneum. Furthermore, integrated treatments had also 

reliable effects on this pest. The findings of present study could be so helpful for reducing adverse 

effects of chemical pesticides in the integrated management of red flour beetle.  
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