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اثر کشندگی عصاره اتانولی رازیانه  Foeniculum vulgareو رزماری  Rosmarinu sofficinalisروی الروهای
سن سوم پروانه برگ خوار کدوییان )Diaphania indica (Lep.: Pyralidae
عباس شکویی ،1عباس خانی ،1پیمان نامور2و سلطان رون
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 -1گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل،زابل ،ایران
 -2بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

کشاورزی ،جیرفت ،ایرانshokoohiabbas41@yahoo.com .

پروانه برگ خوار کدوييان از آفات مهم کدوئيان است و تاکنون تنها از گلخانههاي منطقه جيرفت گزارش شده است .بيشترين سطح زير
کشت گلخانههاي جنوب استان کرمان ،خيار است و اين آفت همه ساله خسارت زيادي را به گلخانههاي خيار اين منطقه وارد مي کند .الرو
روي برگ ،ساقه ،گل و ميوه ي خانواده کدوييان از قبيل خريزه و خيار تغذيه مي کند .تفاوت در زمان رشد پروانه برگ خوار کدوييان در
مناطق مختلف مي تواند به نوع ميزبان و شرايط آزمايشگاهي نسبت داده شود.همچنين دما اثر قابل توجهي در مدت زمان رشد مراحل
مختلف نابالغ وبالغ اين آفت مي باشد .متابوليت هاي ثانويه نقش عمده اي دردفاع گياهان در مقابل حشرات گياهخوار دارند و به عنوان
دورکننده يا بازدازنده تخم ريزي و يا ترکيبات سمي ايفاي نقش مي کنند و گياهان را درمراحل رشدي مختلف در برابر حشرات محافظت
مي نمايند .به منظور بررسي اثر کشندگي عصاره گياه رازيانه و رزماري روي الروهاي سن سوم پروانه برگ خوار کدوييان ،آزمايش زيست
سنجي جهت برآورد دز کشنده  50درصد ( ،) LD50در  5دز و  4تکرار در هر دز و  8الرو در هر تکرار در آزمايشگاه با شرايط دماي25±2
درجه سانتيگراد ،رطوبت نسبي  65±5درصد دوره روشنايي  16:8ساعت (تاريکي :روشنايي) ،انجام شد .در اين مطالعه همچنين مقادير دز
کشنده  50درصد ( ) LD50هر کدام از عصارهها به صورت جداگانه محاسبه شد .عصاره هاي گياهي از قسمت هاي هوايي گياه تهيه شد.
براي انجام اين آزمايش ،پروانه برگ خوار کدوييان تحت شرايط کنترل شده فوق پرورش داده شد و الروهاي سن سوم آن مورد استفاده
قرار گرفتند .تيمارها عبارت از دزهاي مختلف هر کدام از عصارههاي گياهان رازيانه و رزماري شامل ،دزهاي  195 ،150 ،75 ،45و 345
ميکروگرم بر الرو براي رازيانه و دزهاي  162/5 ،125 ،62/5 ،37/5و  285/5ميکروگرم بر الرو براي رزماري به همراه شاهد ،اتانول %95
بودند .دزهاي فوق به روش قطرهگذاري و با استفاده از سمپلر به ميزان  10ميکروليتر روي بدن هر الرو ،گذاشته شد .تلفات الروها پس از
 24ساعت شمارش شد .جهت تعيين دز کشنده  50درصد ،از نرم افزار SPSSنسخه  16استفاده گرديد .نتايج نشان داد که دزهاي مختلف
عصاره رازيانه نسبت به عصاره رزماري اثر کشندگي باالتري داشتهاند .ميزان دز کشنده  50درصد رازيانه  135/47ميکروگرم بر هر الرو و
رزماري  167/15ميکروگرم بر هر الرو مي باشد .نتايج اين بررسي نشان دادکه عصاره هاي رازيانه و رزماري منابع بيولوژيکي مؤثري
هستند که مي توانند براي حفاظت گياهان خانواده کدوييان از آلودگي توسط پروانه برگ خوار کدوييان به کار برده شود.
واژههاي کليدي :آفتکش گياهي ،رازيانه ،رزماري ،پروانه برگ خوار کدوييان
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