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 روی الروهای سن سوم Mentha pulegiumپونه  و Datura stramoniumاثر کشندگی عصاره اتانولی تاتوره 

 Diaphania indica (Lep.: Pyralidae)پروانه برگ خوار کدوییان 

 1معين مواليي و1رون سلطان ،2نامور مانيپ ،1يخان عباس ،1ييشکو عباس
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 يم وارد اريخ هايگلخانه به ياديز خسارت ساله هر که باشد يم رفتيج منطقه در انيکدوئ مهم آفات از يکي انييکدو خوار برگ پروانه
 روش تنها ييايميش سموم مصرف حاضر حال در. است شده گزارش کرمان استان يجنوب مناطق از تنها تاکنون آفت نيا رانيا در. کند

 نيا از ياريبس. دارد يپ در را محصول سالمت عدم و مقاومت بروز رينظ يمتعدد مشکالت که باشد يم آفت نيا کنترل يبرا موجود
 هيثانو هاي¬تيمتابول نام به که باتيترک نيا. باشنديم ستيز طيمح و انسان بر ييايميش هايکشفتآ مخرب راتيتاث فاقد باتيترک

 زنده موجود نيتام و طيمح برابر در اهانيگ واکنش يبرا يول ستندين يضرور ياهيگ هايسلول ماندن زنده يبرا هستند معروف
 مختلف يرشد مراحل در را اهانيگ و خواردارند اهيگ حشرات درمقابل اهانيگ دفاع در ايعمده نقش باتيترک نيا. هستند مهم ستميدراکوس

 هايکش آفت به يابيدست هدف با ياهيگ هايعصاره يکشندگ اثرات يبررس يبرا مطالعه رو نيا از. ندينما يم محافظت حشرات برابر در
 پونه و تاتوره  ياتانول عصاره( 50LC) درصد 50 شندهک غلظتجهت برآورد  زيست سنجي شيآزما. رسديم نظر به ديمف ياهيگ منشا با
 با شگاهيآزما در الرو در هر تکرار 8 و غلظتدر هر  تکرار 4و  غلظت 5 در Diaphania indica (Saunders) سوم سن يالروها يرو

 ريمقاد نيهمچن .شد انجام ،(ييروشنا: يکيتار) ساعت 16:8 ييروشنا دوره درصد 65±5 ينسب رطوبت گراد،يسانت درجه 25±2يدما طيشرا
 از کدام هر مختلف هاي غلظت از عبارت مارهايت. شد محاسبه جداگانه صورت به هاعصاره از کدام هر( 50LC) درصد 50 کشنده غلظت
 ،12/6، 67/3هاي  غلظتالرو براي پونه و  بر کروگرميم 8/36و  8/20 ،16 ،8، 8/4هاي  غلظت شامل، تاتوره و پونه اهانيگ هايعصاره

 با و گذاريقطره روش به فوق هايغلظت. بودند %95 اتانول شاهد، همراه به الرو براي تاتوره بر کروگرميم 17/28و  92/15 ،25/12
 و تجزيه جهت. شد انجام ساعت 24 از هاپسالرو تلفات شمارش. شد گذاشته الرو، هر بدن يرو تريکروليم 10 زانيم به سمپلر از استفاده
 نموآز با مايشيآز يهارتيما يبند وهگرو هاميانگين سهيمقا و ديگرد دهستفاا   SPSSارفزا منر از همدآ ستد به تطالعاا يرماآتحليل

 غلظت شيافزا و است بوده تلفات زانيم نيشتريب يدارا عصاره هر غلظت نيباالتر داد نشان جينتا. شد منجاا صددر 5 سطح در يتوک
 زانيمبه طوري که بود  پونه عصارهاز  شتريب تاتوره ياتانول عصاره يکشندگ اثر. است شده الروها يشندگک زانيم شيافزا باعث ها،عصاره
 اين بررسي نتايج .شد محاسبه حشره هر بر کروگرميم 18/21 و80/11 بيترت به پونه و تاتوره عصاره( 50LC) درصد 50 کشنده غلظت

 .استفاده نمود در برابر آفات اهانيگ حفاظت براي مؤثري بيولوژيکي منبعان پونه مي تواند به عنو و تاتوره ي عصارهنشان داد 

 آفتکش گياهي، تاتوره، پونه، پروانه برگ خوار کدوييان.: های کلیدیواژه
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