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 یالروها یرو Rosmarinu sofficinalis یرزمار و Foeniculum vulgare  انهیراز یاتانول عصاره یکشندگ اثر

  Diaphania indica (Lep.: Pyralidae) انییکدو وارخ برگ پروانه سوم سن

 1رون سلطان و2نامور مانیپ ،1یخان عباس ،1ییشکو عباس

 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل،زابل، ایران -1

ترویج  وزش وبخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آم -2

 shokoohiabbas41@yahoo.comکشاورزی، جیرفت، ایران.  

 ريز سطح نيشتريب. است شده گزارش رفتيج منطقه هايگلخانه از تنها تاکنون و است انيکدوئ مهم آفات از انييکدو خوار برگ پروانه
 الرو. کند يم وارد منطقه نيا اريخ هايگلخانه به را ياديز خسارت ساله همه آفت نيا و است اريخ ،کرمان استان جنوب هايگلخانه کشت

. تفاوت در زمان رشد پروانه برگ خوار کدوييان در کند يم هيتغذ اريخ و زهيخر ليقب از انييکدو خانواده ي وهيم و گل ساقه، برگ، يرو
بل توجهي در مدت زمان رشد مراحل .همچنين دما اثر قامناطق مختلف مي تواند به نوع ميزبان و شرايط آزمايشگاهي نسبت داده شود

 عنوان به و دارند اهخواريگ حشرات مقابل در اهانيگ دردفاع يا عمده نقش هيثانو يها تيمتابولمختلف نابالغ وبالغ اين آفت مي باشد. 
 محافظت حشرات رابرب در مختلف يرشد درمراحل را اهانيگ و کنند يم  نقش يفايا يسم باتيترک اي و يزير تخم بازدازنده اي دورکننده

زيست  شيآزما ان،ييکدو خوار برگ پروانه  سوم سن يالروها يرو يرزمار و انهيراز اهيگ عصاره يکشندگ اثر يبررس منظور به. ندينما يم

 25±2يدما طيشرا با شگاهيآزما در الرو در هر تکرار 8 ودر هر دز  تکرار 4دز و  5 در ،( 50LD) درصد 50 کشندهجهت برآورد دز  سنجي

دز  ريمقاد نيهمچن مطالعه نيا در. شد انجام ،(ييروشنا: يکيتار) ساعت 16:8 ييروشنا دوره درصد 65±5 ينسب رطوبت گراد،يسانت درجه
. شد هيته اهيگ ييهوا يها قسمت از ياهيگ يها عصاره. شد محاسبه جداگانه صورت به هاعصاره از کدام هر(  50LD) درصد 50 کشنده

 استفاده مورد آن سوم سن يالروها و شد داده پرورش فوق شده کنترل طيشرا تحت انييکدو خوار برگ پروانه ش،يآزما نيا انجام يبرا
 345و  195 ،150 ،75، 45دزهاي  شامل، يرزمار و انهيراز اهانيگ هايعصاره از کدام هر مختلف دزهاي از عبارت مارهايت. گرفتند قرار

 %95 اتانول شاهد، همراه به الرو براي رزماري بر کروگرميم 5/285و  5/162 ،125 ،5/62، 5/37و دزهاي الرو براي رازيانه  بر کروگرميم
 از پس هاالرو تلفات. شد گذاشته الرو، هر بدن يرو تريکروليم 10 زانيم به سمپلر از استفاده با و گذاريقطره روش به فوق دزهاي. بودند

 مختلف هايدز که داد نشان جينتا. ديگرد دهستفاا 16 نسخه SPSSارفزا منر از درصد، 50ه تعيين دز کشند جهت .شد شمارش ساعت 24
 و الرو هر بر کروگرميم 47/135 انهيراز درصد 50 کشنده دز زانيم. اندداشته يباالتر يکشندگ اثر يرزمار عصاره به نسبت انهيراز عصاره
 مؤثري بيولوژيکي منابع يرزمار و انهيراز يها عصاره دادکه نشان بررسي ينا جينتا. باشد يم الرو هر بر کروگرميم 15/167 يرزمار

 .شود برده کار به انييکدو خوار برگ پروانه توسط آلودگي از انييکدو خانواده اهانيگ حفاظت براي توانند مي که هستند

 کش گياهي، رازيانه، رزماري، پروانه برگ خوار کدوييانآفتهاي کليدي: واژه
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