
                                                                   Agricultural Pest Managementمدیریت آفات کشاورزي                    
  Autumn 2014, 1(2): 41-51                                                                                51-41. ، ص2، شماره 1جلد ، 1393 پاییز

  
 و مرزنجوش .Lavandula angustifolia Lهاي اسطوخودوس ي اسانسکشندهزیرکشنده و هاي  تاثیر غلظت

Origanum vulgare Mill. زمینی  روي پارامترهاي جدول زندگی بید سیبPhthorimaea operculella 

Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)  
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            چکیده

زمینی در مزارع و انبارهاي مناطق   یکی از آفات مخرب سیبPhthorimaea operculella Zellerزمینی  بید سیب
رود و با توجه زمینی یکی از منابع مهم غذایی انسان به شمار می  به اینکه سیبنظر . باشدایران میي جهان و از جمله  معتدله

در این تحقیق، اثر . به باال بودن خسارت این آفت در انبار، کنترل غیرشیمیایی این آفت از اهمیت بسزایی برخوردار است
 Origanum vulgare Mill و مرزنجوش .Lavandula angustifolia Lهاي اسطوخودوس  اسانس(LC25)ي غلظت زیرکشنده

در شرایط   P. operculellaزمینی   روي پارامترهاي جمعیتی بید سیب) میکرو لیتر بر لیتر هوا25/0 و 30/0به ترتیب معادل (
ت  ساع8 ساعت روشنایی و 16ي نوري  درصد و دوره65±5 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 26±1آزمایشگاهی در دماي 

، 107/0نرخ ذاتی افزایش جمعیت در شاهد و تیمارهاي اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب . تاریکی مورد بررسی قرار گرفت
. دار بود دار ولی بین شاهد و اسطوخودوس معنی  تخمین زده شد که تفاوت بین شاهد و مرزنجوش غیرمعنی104/0 و 101/0

روز به دست  42/20 و 81/16، 38/27س اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب در شاهد، اسانامید زندگی آفت به هنگام تولد 
  .آمد

  
  .زمینی، غلظت زیر کشنده، پارامترهاي جدول زندگی بید سیب: هاي کلیديواژه
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  مقدمه
 Phthorimaea operculella Zellerزمینی  بید سیب

در مزارع و انبارهاي زمینی  ترین آفات سیب یکی از مهم
. (Jorge et al. 1994)باشد سراسر دنیا میزمینی در سیب

ویژه در ي انبار شده بهها زمینی آفت در سیباین  خسارت
مناسب است، به ن هایی که شرایط براي نشوونماي آ مکان

 .(Das 1995)مراتب بیشتر از خسارت آن در مزرعه است 
ي ي الروها از غدهزمینی از طریق تغذیه خسارت بید سیب

الروها با . شود ها ایجاد میها و دمبرگ گزمینی، بر سیب
ي هایی در داخل غده ي خود سبب ایجاد داالنتغذیه
کاهش کیفیت، ها عالوه بر  زمینی شده و این داالن سیب

ها را مستعد ورود عوامل  آن،ها غدهاندازه و وزن 
به دلیل اینکه . سازندزاي قارچی و باکتریایی می بیماري

ي الروي است و تمامی  به مرحلهخسارت این آفت مربوط
برند، بنابراین اغلب مراحل الروي داخل غده به سر می

حشرات کامل مورد استفاده قرار ها براي کنترل  کش حشره
متاسفانه بید . (Dogramaci and Tingey 2008)گیرند می

هاي شیمیایی مقاومت  کش زمینی در برابر اکثر حشره سیب
زرگ بر سر یکی از مشکالت بیدا کرده و همین موضوع پ

استفاده از گیاهان دارویی یکی . راه کنترل این آفت است
. باشد هاي ایمن و کم خطر براي کنترل آفات می از روش

در برخی تحقیقات اثر ترکیبات گیاهی روي بید 
 موآواد  .مورد بررسی قرار گرفته استزمینی  سیب

(Moawad 2000)  گزارش کرد که با آغشته کردن
 Mentha citrae گیاهان درصد1 روغن زمینی با یبس

(Ehrh.) ،Cymbopogon citrates S.و  Myristica 

fragrans M.  زمینی به  بید سیب، درصد نفوذ الروهاي
  با کاربرد(Rama 1989)راما . ها کاهش یافت داخل غده
هاي  ي غدهرو A. Juss Azadirachta indicaپودر   

کشی این ترکیب را   و الروکشی زمینی خاصیت تخم سیب
رفیعی دستجردي و . زمینی نشان داد روي بید سیب

 اثر اسانس (Rafiee-Dastjerdi et al. 2013)همکاران 
، .Ocimum basilicum L. ،Mentha logifolia Lگیاهان 

Lavandula angustifolia Mill. ،Mentha spicata L. و 
Satureja hortensis L. ل بید  را روي حشرات کام

 ها نشان دادند که  آن. زمینی مورد بررسی قرار دادند سیب
گیاهان مذکور براي کنترل آفت مناسب هستند اما 

Mentha logifolia و Satureja hortensis)  به ترتیب با
LC50میکرو لیتر بر لیتر هوا056/0 و 048/0ل  معاد  (

 Ajam hassani) عجم حسنی و صالحی. کارآمدتر هستند

and Salehi 2004) درصد5 اثر پودر خشک برگ و عصاره  
 (L.) Sambucus ebulus ،(L.) Artemisia annua و 

Pterocarya fraxinifolia (Lam)ریزي   را روي نرخ تخم
ها گزارش کردند که  آن. زمینی بررسی کردند بید سیب

دورکنندگی داشته ي گیاهان مذکور خاصیت پودر و عصاره
 .Keita et al)کیتا و همکاران . تر هستندها موثر اما عصاره

 Cannabis ي گیاهاهکارایی پودر خشک برگ (2001

sativa L. زمینی  بید سیبکنترل   گزنه را دريتیره از
 دوپوشش دریافتند که یک ایشان  .بررسی کردند

هاي تواند غدهگیاه میاین از پودر خشک متري  سانتی
 شلک و .فظت نماید روز محا152مینی را بیش از ز سیب

هاي متانولی و  عصارهتاثیر  (Shelke et al. 1987) همکاران
 Citrus aurantifolia) پوست پرتقال حاصل ازاتانولی 

Christm.)  هاي مختلف روي  مرکبات را در غلظتتیرهاز
ریزي آفت تخماین عصاره  .زمینی آزمایش کردند بید سیب

 Lal) (1987 لل .کاهش داد  درصد60حدود را به میزان 
متري  انتی س5/2یک الیه ها با نشان داد که پوشاندن غده

 Eucalyptus)هاي خشک گیاه اکالیپتوساز برگ

globulus Labill.)  درصد غده90باعث حفاظت بیش از -
  . شودمیزمینی  به بید سیبها از آلودگی 

یک ي اثرات زیرکشندهبهترین روش براي ارزیابی 
شناسی  هاي زیستی یا سمولتحلیل جدکش، تجزیه و آفت

در این . (Walthal and Stark 1996)دموگرافیک است 
شناسی با هم ترکیب   و سمشیوه پارامترهاي اکولوژیک

روي جمعیت را ها کشتوان اثرات آفتشده و بهتر می
شناسی دموگرافیک از  در سم. آفات مورد ارزیابی قرار داد

وان یک پارامتر کلیدي نرخ ذاتی افزایش جمعیت به عن
 توجه به با. (Daniels and Allan 1981)شود  استفاده می

 در استان اردبیل و لزوم زمینی سیباهمیت محصول 
در این پژوهش تاثیر غلظت  ،زمینی سیبکنترل آفت بید 

 Lavandulaهاي اسطوخودوس  ي اسانسزیرکشنده

angustifolia L. و مرزنجوش.  Mill Origanum vulgare 
زمینی مورد  وي پارامترهاي جدول زندگی بید سیبر

  .بررسی قرار گرفت
  

  ها مواد و روش
  زمینی پرورش بید سیب
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پزشکی زمینی از آزمایشگاه گروه گیاه کلنی بید سیب
    دانشگاه محقق اردبیلی تهیه و در اتاقک رشد در دماي

 درصد و 65±5ي سیلسیوس، رطوبت نسبی  درجه1±26
 ساعت تاریکی 8 ساعت روشنایی و 16ي نوري دوره

هاي براي پرورش آفت از غده. پرورش داده شد
 و ظروف پالستیکی نیمه (Agria)زمینی رقم آگریا  سیب

  .متر استفاده شد سانتی10×20×30شفاف به ابعاد 
  

  ي اسانس از گیاهانتهیه
ي گیاه مرزنجوش به صورت هاي خشک شدهبرگ

تشخیص و صحت (پودر شد آماده از بازار محلی تهیه و 
باغبانی دانشگاه محقق علوم گروه اساتید گونه توسط 

گلخانه و گل گیاه اسطوخودوس از ) اردبیلی صورت گرفت
گروه تهیه و در شرایط سایه و آموزشی و تحقیقاتی همین 

گیري جهت اسانس. تهویه، خشک و به صورت پودر درآمد
بار در هر . از پودر گیاهان مذکور استفاده شد

 گرم از مواد خشک هر گیاه همراه با 50گیري،  اسانس
گیر  میلی لیتر آب مقطر با کمک دستگاه اسانس500

ي  درجه100 در دماي Clevengerاي مدل شیشه
آوري شده از هاي جمعاسانس. گیري شدسلسیوس اسانس

گیري و در ظروف این گیاهان با کمک سولفات سدیم آب
 با پوشش آلومینیومی در )ی سی س3(اي  شیشهمخصوص

  . درجه سلسیوس نگهداري شدند4یخچال در دماي 
  

  ي انجام آزمایش نحوه
 .Pزمینی  هاي بید سیببراي توصیف مرگ و میر تخم

operculella ي در شاهد و تیمارها، جداول زندگی ویژه
سن تشکیل هاي همسنی از نوع جدول زندگی کامل گروه

  . شد
سمیت تدخینی بر اساس جی سنهاي زیست آزمایش

 Negahban  et و Rahman and Schimdt (1999)روش 

al. (2007) لیتر  میلی250اي به حجم  در ظروف شیشه، 
در . متر انجام شد سانتی3/12متر و ارتفاع  سانتی1/3قطر 

اي به   تخم یک روزه داخل هر ظرف شیشه15هر آزمایش 
ر مورد هر د. زمینی منتقل شد ي سیبهمراه یک غده

ي غلظت هاي مقدماتی، دامنهاسانس بر اساس آزمایش
ي غلظت براي اسانس اسطوخودوس دامنه. تعیین شد

 میکرولیتر بر لیتر هوا و براي اسانس مرزنجوش 4/0- 72/0
میکرولیتر بر لیتر هوا بدون استفاده از حالل  4/0- 12/1

به ) 40واتمن (اي شکل از کاغذ صافی قطعات دایره. بود
متر تهیه و داخل سرپوش ظروف آزمایش   سانتی3قطر 

مقدار الزم از اسانس مربوط به هر یک از . قرار داده شد
ساخت شرکت برند (پیپت  ي میکروها به وسیلهغلظت
 روي کاغذ صافی داخل سرپوش ریخته و بالفاصله )آلمان

سرپوش روي ظرف قرار داده شد و جهت جلوگیري از 
ها با نوار بیرون، اطراف سرپوشخروج بخار اسانس به 

در ظروف شاهد به جاي اسانس از آب . پارافیلم بسته شد
، 1/0با رعایت فاصله لگاریتمی مقادیر  .مقطر استفاده شد

، 48/0، 4/0معادل ( میکرولیتر 2/0 و 17/0، 14/0، 12/0
از اسانس )  میکرولیتر بر لیتر هوا8/0 و 68/0، 56/0

 28/0 و 25/0، 19/0، 15/0 ،1/0اسطوخودوس و مقادیر 
 میکرولیتر 12/1 و 1، 76/0، 6/0، 4/0معادل (میکرولیتر 

از اسانس مرزنجوش مورد آزمایش قرار ) بر لیتر هوا
هاي تفریخ شده در ظروف شاهد و تعداد تخم. گرفتند

. شدو ثبت تیمار، پس از طی دوره جنینی، شمارش 
 تجزیه . اصلی در چهار تکرار انجام شدندهايآزمایش

 SPSS version 16ها با استفاده از نرم افزار آماري داده
 فوق به هايبراي اسانس LC50و  LC25انجام شد و مقادیر 

   .دست آمد
کشندگی هر اسانس از هاي زیر براي انجام آزمایش

 .زمینی استفاده شد ي بید سیب عدد تخم یک روزه150
 دو (LC25)ي  ها تحت تاثیر غلظت زیر کشنده این تخم

 25/0 و 30/0نجوش به ترتیب اسانس اسطوخودوس و مرز
لیتر بر لیتر هوا قرار گرفتند و با پرورش انفرادي میکرو

ها ها در شرایط آزمایشگاهی ذکر شده میزان بقاي آن آن
ریزي افراد ماده  تا زمان ظهور حشرات کامل و میزان تخم

ه ب. تا زمان مرگ آخرین فرد به صورت روزانه ثبت شد
ها، بعد از شمارش تعداد  دلیل دشواري جداسازي تخم

 به ظروف پالستیکی مورد استفاده در هاتخممورد نظر، 
سن هاي هم ي تخمبراي تهیه. پرورش انتقال داده شدند

 ظاهر شده در ي تازهیک روزه، حشرات کامل نر و ماده
 و ارتفاع 9اي به قطر ظروف پالستیکی نیمه شفاف استوانه

ها با توري متر قرار داده شدند؛ سپس درب آن انتی س12
روي توري یک کاغذ صافی به .  مش پوشانده شد50

 5/1-2به ابعاد (ینی زم ي سیبهمراه یک بریده از غده
 قرار داده هاپرهریزي شب براي تحریک تخم) مترسانتی

ریزي کردند، حشرات کامل روي کاغذ صافی تخم. شد
. ها استفاده شدندیمار با اسانسهاي حاصله براي تتخم
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مرگ و میر و زادآوري روزانه به شکل جداول زیستی 
هاي زادآوري براي هر تیمار با در نظر جدول. تنظیم شد

 و (lx)، بقاي ویژه سنی (X)گرفتن متغیرهایی مثل سن 
 همزادگان ماده تشکیل و (mx)ي سنی زادآوري ویژه

 و پارامترهاي رشد هاي تولیدمثلپارامترهایی نظیر نرخ
 در هر تیمار .(Carey 1993) ندجمعیت پایدار محاسبه شد

زمینی استفاده شد  ي کامل بید سیب جفت حشره25از 
 25پس از ظهور حشرات کامل در هر آزمایش، نهایتا (

هاي همزمان  جفت حشره کامل از آنها انتخاب شد و جفت
 ظاهر شده براي انجام آزمایش مورد استفاده قرار

با توجه به این که الروها داخل غده فعالیت ). گرفتند می
کنند، مرگ و میر مراحل قبل از بلوغ به صورت یکجا می

در نظر گرفته شد یعنی در نهایت پس از ظهور حشرات 
کامل از تعداد تخم ابتداي آزمایش تلفات محاسبه و در 

ي آماري مربوط به جداول تجزیه. جداول لحاظ شدند
 و SPSS version 16استفاده از نرم افزار زیستی با 

ها با استفاده از  عملیات محاسباتی و رسم نمودارها و شکل
ها از دادهواریانس براي محاسبه .  انجام شدExcelنرم افزار 

تجزیه واریانس یک طرفه . روش جکنایف استفاده شد
(one-way ANOVA) در نرم افزار SPSS (2004) انجام 

تیمارها از هاي بین دار شدن اختالف عنیشد و در صورت م
ي براي مقایسه) درصد 1سطح احتمال (روش توکی 

  .میانگین تیمارها استفاده شد
  

   و بحثنتایج
  سنجی تخمزیست

هاي  اسانس(LC50)هاي کشنده مقادیر غلظت
هاي یک روزه بید اسطوخودوس و مرزنجوش روي تخم

ان داده شده  نش1 در جدول P. operculella زمینی سیب
به دست آمده از  (LC50)هاي کشنده غلظت .است

سنجی روي مرحله تخم بید هاي زیستآزمایش
دهد که هر دو اسانس روي مرحله  نشان میزمینی سیب

  رگنولت و آزمایشدر یک  .اندتخم این آفت موثر بوده
هاي فرار  ترکیبet al. 1993)  (Regnault-Rogerهمکاران

 Origanum vulgare، Thymusله چند گیاه از جم

vulgaris  وEucalyptus globules  را براي کنترل سوسک
قرار  ، مورد آزمایشAcanthoscelides obtectus Sayلوبیا 

با سایر  در مقایسه O. vulgareدادند و نتیجه گرفتند که 

گیاهان مورد آزمایش بیشترین تلفات را روي این حشره 
 و پاپاکریستوستی که توسط طی مطالعا. کند ایجاد می

 (Papachristos and Stamopoulos 2002) استاموپولوس
دوس کشی اسانس اسطوخو در زمینه بررسی اثر حشره
 که میزان گردید مشخص ،روي سوسک لوبیا انجام شد

 از اسانس lµ 92/76ریزي در غلظت  کاهش تخم
  . درصد بود98/69اسطوخودوس، 

  
  پارامترهاي جدول زندگی

ي زندگی ثبت شده براي بید ثر طول دورهحداک
زمینی در شاهد و تیمارهاي اسطوخودوس و  سیب

در بررسی .  روز بود29 و 25، 35مرزنجوش به ترتیب 
ي تخم در امید زندگی حشره در اولین روز مرحله حاضر

شاهد و تیمارهاي اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب 
که نشان ) 1شکل ( روز بود 42/20 و 81/16، 38/27

ي بیشتر بودن امید زندگی در شاهد در مقایسه با دهنده
امید زندگی در اولین روز ظهور . دو تیمار دیگر است

حشرات کامل در شاهد و تیمارهاي اسطوخودوس و 
 روز بود که 1/8 و 86/7، 41/9مرزنجوش به ترتیب 

نشانگر کاهش امید زندگی آفت در زمان ظهور حشرات 
همچنین، این نتایج . مار اسانس استکامل در هر دو تی

ي اسانس  غلظت زیرکشنده با تیمار تخمدهد کهنشان می
نه تنها در اسطوخودوس سبب افزایش مرگ و میر 

  نیززمینی الروي بید سیب يبلکه در مرحله تخم ي همرحل
ه ترتیب  بmx و qx ،dx ،lx نمودارهاي مربوط به .شده است
  . ه استه شد ارائ5 و 4، 3، 2در اشکال 

  
  پارامترهاي تولیدمثلی

اختالف در میانگین تعداد تخم گذاشته شده توسط 
هر فرد ماده در هر روز در شاهد و تیمارهاي 

جدول (  بود(P<0.01)دار اسطوخودوس و مرزنجوش معنی
دهد که حشرات کاملی که در این نتایج نشان می). 2

ي هاي زیرکشندهي تخم در معرض غلظتمرحله
تر از ها کمریزي در آن زنجوش قرار گرفتند، میزان تخممر

میانگین تعداد تخم بارور . شاهد و اسطوخودوس بود
گذاشته شده توسط هر فرد ماده در هر روز در شاهد و 

دار بود نیز معنیتیمارهاي اسطوخودوس و مرزنجوش 
(P<0.01) ) نتایج نشان داد که اختالف . )2جدول

ها   تیمارها وجود داشت و اسانسداري بین شاهد و معنی
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سبب کاهش تعداد تخم بارور گذاشته شده در هر روز 
هاي سنی زادآوري ناخالص بین  میانگین. شدند

. (P>0.05) دار نبوداسطوخودوس و مرزنجوش معنی
هاي سنی باروري ناخالص، زادآوري ناخالص،  میانگین

 زادآوري خالص، باروري خالص و میانگین سنی تفریخ در
هاي اختالف در میانگین.  نشان داده شده است2جدول 

سنی زادآوري ناخالص، زادآوري خالص، باروري خالص و 
   .دار بودتیمارها معنیمیانگین سنی تفریخ بین شاهد و 

  
    پایدارپارامترهاي رشد جمعیت

تاثیر غلظت زیرکشنده روي پارامترهاي رشد  
هاي رشد و نرخهاي تولیدمثل، نظیر نرخپایدار جمعیت 

نرخ .  نشان داده شده است3مدت زمان رشد در جدول 

ي تعداد کل  که نشان دهنده(GRR)ناخالص تولیدمثل 
باشد  هاي تولید شده توسط یک ماده در طول عمر می ماده

در شاهد و تیمارهاي اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب 
. بودماده بر ماده بر نسل  31/18 و 68/18 ، 94/27
ها نشان داد که بین تیمارهاي یسه میانگینمقا

داري وجود ندارد  اسطوخودوس و مرزنجوش اختالف معنی
(P>0.05) این پارامتر شده یکسانو هر دو سبب کاهش -

 در (R0)هاي خالص تولیدمثل مقادیر نرخ). 3جدول (اند 
شاهد و تیمارهاي اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب 

 در این پارامتر اختالف شاهد .بود 89/10 و 88/9، 63/19
دار و اختالف بین دو  با اسطوخودوس و مرزنجوش معنی

 ).3جدول( (P>0.05) دار بودسانس غیرمعنیا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   در شاهد و تیمارهازمینی سیببید  )(ex  امید زندگی نمودار.1شکل       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ر شاهد و تیمارها دزمینی سیب بید (qx) تلفات  نمودار.2شکل      



     1393همکاران خرّمی و      46
  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
Age (day)

lx

شاهد
اسطوخودوس  
مرزنجوش 

0

2

4

6

8

10

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37

Age (day)

m
x

شاهد 
اسطوخودوس 
مرزنجوش

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
Age (day)

dx

شاهد 
اسطوخودوس 
مرزنجوش

  
  

  

  

  

  

  

  

   در شاهد و تیمارهازمینی سیب بید x+1 (dx) تا xي سنی  تلفات در فاصله نمودار.3شکل 

  
  

  

  

  

  

  
  

   در شاهد و تیمارهازمینی سیب بید (lx)ي سنی  بقاي ویژهنمودار. 4شکل                                

  

  

  

  

  

  

    

   در شاهد و تیمارهازمینی سیببید  (mx) یي سنزادآوري ویژه نمودار. 5شکل  
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هاي اسطوخودوس و مرزنجوش روي  غلظت ناشی از سمیت تدخینی اسانس-تجزیه پروبیت روابط مرگ و میر. 1جدول 
   Phthorimaea operculella زمینی سیبي بید هاي یک روزه تخم

  هاتخم تعداد  اسانس منبع
 غلظت- میر و مرگ پروبیت

  
  شیب)±SE  ( ثابت  

  

  

LC25)(  

  )( کشنده هايغلظت
  %)95حدود اطمینان (

LC50             LC90  

 اسطوخودوس
  240  57/4  )79/0± (68/4  

  30/0  4/0             76/0      
)44/0 -36/0   ()   96/0 -68/0(  

 مرزنجوش
  240  71/2  )50/0± (83/2 25/0  44/0                     24/1  

)6/0-3/0(         )  6/4-84/0( 

  

ترین پارامتر در مهم (rm) نرخ ذاتی افزایش جمعیت
 .(Carey 1993)ت ها استعیین نوع و میزان رشد جمعیت

نرخ ذاتی افزایش جمعیت در شاهد و تیمارهاي 
 و 101/0، 107/0اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب 

 که بین شاهد و ها نشان دادمقایسه میانگین.  بود104/0
داري وجود نداشت اما تفاوت بین  مرزنجوش تفاوت معنی

 ).3جدول  ((P<0.01)دار بود  اسطوخودوس و شاهد معنی
 این آفت استفاده کرد و توان در مدیریت از این مورد می

هاي غیر شیمیایی به ویژه کنترل  در تلفیق با سایر روش
ها را  تی آنبیولوژیک، تاثیرات سینرژیستی یا آنتاگونیس

در بررسی اثرات ) 1392(زاده  نقی.مورد بررسی قرار داد
هاي افسنطین، بومادران و ترخون زیرکشندگی اسانس

 گزارش کرد که P. operculella زمینی سیبروي بید 
هاي مورد آزمایش در مقایسه با شاهد، نرخ ذاتی اسانس

  . را کاهش دادندزمینی سیبافزایش جمعیت بید 
در شاهد و  )λ(رخ متناهی افزایش جمعیت مقادیر ن

 ، 113/1تیمارهاي اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب 
بین   کهنشان داد هامقایسه میانگین . بود110/1 و 107/1

داري وجود ندارد  شاهد و مرزنجوش تفاوت معنی
(P>0.05)  ولی بین تیمار اسطوخودوس با شاهد و

 ).3جدول (وجود دارد داري  مرزنجوش اختالف معنی
 نشان دادند .Lashkari et al) (2007 لشکري و همکاران

هاي ایمیداکلوپرید و  در شاهد بیشتر از تیمارλکه مقدار 

نتایج مشابهی نیز توسط لی و همکاران . پی متروزین بود
(2006) Li et al.گزارش گردید .  

ي تولد در عبارتست از نرخ سرانه (b)ولد   نرخ ذاتی ت
ها در یدار و بسته که در آن جمعیت مادهیک جمعیت پا

هاي ثابت تولد و مرگ ویژه سنی قرار دارند  نرخمعرض 
(Carey 1993) .تولد در شاهد و تیمارهاي نرخ ذاتی 

 و 134/0، 120/0اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب 
  . بود132/0

 در شاهد و تیمارهاي (d)نرخ مرگ و میر 
 و 032/0 ، 013/0اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب 

مقایسه میانگین نشان داد که مقدار این .  بود028/0
پارامتر در اسطوخودوس و مرزنجوش داراي اختالف 

  ).3جدول ( (P<0.01)داري با شاهد است  معنی
مدت زمانی است که  (T)میانگین طول یک نسل 

ي نرخ خالص تولیدمثل جمعیت نیاز دارد که به اندازه
(R0)قدار م.  افزایش یابدT در شاهد و تیمارهاي 

 و 86/18 ، 78/27اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب 
  ).3جدول ( روز بود 77/22

هاي مدت زمان الزم براي دو برابر شدن میانگین
 در شاهد و تیمارهاي اسطوخودوس و (DT)جمعیت 

مقایسه .  روز بود61/6 و 75/5، 46/6مرزنجوش به ترتیب 
ر مرزنجوش و شاهد بیشتر از  دDTمیانگین نشان داد که 

  ).3جدول (اسطوخودوس بود 
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  زمینی هاي اسطوخودوس و مرزنجوش روي پارامترهاي تولید مثلی بید سیب تاثیر غلظت زیرکشنده اسانس.2جدول 

    تیمار  
  شاهد  پارامتر

  ) میانگین ±اشتباه استاندارد (
  اسطوخودوس

  ) میانگین ±اشتباه استاندارد (
  مرزنجوش

  ) میانگین ±اه استاندارد اشتب(
        نرخ هاي تولیدمثل روزانه

تعداد تخم گذاشته شده توسط 
  هر ماده در روز

a 421/0 ± 43/2  b 032/0 ± 17/1  b 044/0 ± 06/1  

تعداد تخم بارور گذاشته شده 
  توسط هر ماده در روز

a 066/0 ± 14/1  b 054/0 ± 70/0  b 189/0 ± 74/0  

        )روز(میانگین سنی تولیدمثل 
  a 5/2 ± 92/27   b5/0 ± 01/19  b 97/0 ± 85/22  میانگین سن زادآوري ناخالص
  a 15/0 ±90/27 c 23/0 ± 99/18  b 66/0 ± 83/22  میانگین سن باروري ناخالص
  a 45/0 ± 82/27  b 54/0 ± 97/18  b 93/0 ± 80/22  میانگین سن زادآوري خالص
  a 3/2 ± 27  b 22/2 ± 3/18  b 79/0 ± 73/22  میانگین سن باروري خالص

  a 52/0 ± 15  b 91/0 ± 1/8  b 54/1 ± 10  میانگین سن تفریخ
  .یک درصد می باشداحتمال  در سطح تیمارهادار بین  اختالف معنی وجوديدر هر ردیف نشان دهندهحروف متفاوت  

  
  زمینی سیبجمعیت پایدار بید اي هاي اسطوخودوس و مرزنجوش روي پارامترهتاثیر غلظت زیرکشنده اسانس.  3جدول 

    تیمارها  
  شاهد  شاخص ها

  ) میانگین ±اشتباه استاندارد (
  اسطوخودوس

  ) میانگین ±اشتباه استاندارد (
  مرزنجوش

  ) میانگین ±اشتباه استاندارد (
نرخ هاي تولیدمثلی  

  )نسل/ماده/ماده(
      

  GRR(  a 6/2 ± 94/27  b 37/0 ± 68/18  b 5/5 ± 31/18( نرخ ناخالص تولیدمثل
  R0(  a 72/1 ± 63/19  b 83/0 ± 88/9  b 73/2 ± 89/10(نرخ خالص تولیدمثل 

        )بر روز( نرخ هاي رشد 
  rm(  a 016/0 ± 107/0  b 017/0 ± 101/0  a 008/0 ± 104/0( نرخ ذاتی افزایش جمعیت

  λ (  a 019/0 ± 113/1  b 023/0 ± 107/1  a 008/0 ± 110/1( نرخ متناهی افزایش جمعیت
  b(  a 0003/0 ± 132/0  a 0006/0 ±  134/0  b 0004/0 ± 122/0(ذاتی تولد نرخ 
  d(  b 0007/0 ± 013/0  a 0004/0 ± 032/0  a 0003/0 ± 028/0(ذاتی مرگ نرخ 

        )روز( مدت زمان رشد 
  T(  a 88/0 ± 78/27  b 56/0 ± 86/18  a 19/0 ± 77/22( متوسط مدت زمان یک نسل

  برابر شدن جمعیتمدت زمان دو
)DT(  

a 92/0 ± 64/6  b 39/1 ± 70/5  a 54/0 ± 61/6  

  .یک درصد می باشداحتمال در سطح بین تیمارها  داروجود اختالف معنیي در هر ردیف نشان دهندهحروف متفاوت     
  

ترین  مهم (rm)از آنجا که نرخ ذاتی افزایش جمعیت 
و استفاده از هاست  در تعیین میزان رشد جمعیتپارامتر 

ها داراي  کش  به جاي آفتعصاره گیاهان دارویی
  محیطی است و تحقیق حاضر نیز نشان  هاي زیست مزیت

  
داد که اسانس گیاهان اسطوخودوس و مرزنجوش این 

اند و حتی نرخ بقا و  پارامتر را نسبت به شاهد کاهش داده
  .امید زندگی نسبت به شاهد کاهش داشت
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زمینی یکی از آفات مهم  ید سیببا توجه به اینکه ب
کاري دنیا است و کاربرد زمینی بسیاري از مناطق سیب

ها آثار سوئی به دنبال دارد، اکثر کشورهاي جهان  کش آفت
به دنبال استفاده از گیاهان جهت دور کردن، کاهش 
میزان تخمریزي و در نتیجه کاهش خسارت این آفت 

هاي کشت ترکیبات و آفمضرات نظر به با .هستند
ها به محیط زیست و شیمیایی و خسارات وارده توسط آن

هاي  روشهاي زیادي در راستاي استفاده از  تالش، انسان
گیاهان  يعصارهاستفاده از . ضرر صورت گرفته استکم

هاي ایمن و کم خطر براي کنترل دارویی یکی از روش
 يهادر کنار روش. (Sharaby et al. 2009) باشدمیآفات 

زراعی، بیولوژیک، فیزیکی و شیمیایی، استفاده از ترکیبات 
یکی از تواند میطبیعی و بویژه ترکیبات ثانویه گیاهان، 

ترین ترکیبات جایگزین خطرترین و کممهم
هاي  کشورغلبا. باشدهاي شیمیایی مصنوعی  کش حشره

هاي  به دنبال استفاده از قسمتزمینی تولیدکننده سیب
ها جهت دور کردن و ن دارویی و عصاره آنمختلف گیاها

 . هستندزمینی سیبریزي بید کاهش میزان تخم
 هاي استخراج شده از گیاهان داراي ترکیباتی با اسانس

و اثرات اي  کشی، دورکنندگی، ضد تغذیه خواص تخم
به  .(Guerra et al. 2007) باشند سمیت روي حشرات می

ها مقاومت نشان کشدلیل اینکه آفت مذکور به اکثر آفت
اند لذا در تحقیق ها موثر نبودهکشداده و اغلب حشره

 مشخص زمینی سیبهاي بید  سنجی تخم حاضر با زیست
شد که اسانس گیاهان اسطوخودوس و مرزنجوش به 

توانند این آفت را بدون خسارت  خوبی و با دوز پایین می
ج با توجه به نتای. به محیط زیست و انسان کنترل کنند

د در کنترل توان این دو گیاه میي عصارهپژوهش حاضر، 
با این  .زمینی مورد استفاده قرار بگیرند تلفیقی بید سیب

هاي  کش حشرهکاربرد هایی براي  هنوز محدودیتحال، 
توان  ها وجود دارد که می ارهها و عص  اسانسمانندگیاهی 

 قدرت رقابت پایین با ترکیبات جدیدبه مواردي از قبیل 
کنندگان این  ها توسط مصرف در دسترس و پذیرش آن

 با تالش بیشتر محققان بدیهی است. محصوالت اشاره کرد
-هاي غیر در تلفیق کاربرد ترکیبات گیاهی با سایر روش

جاد توان گام موثري در ایمیشیمیایی کنترل آفات، 
 هاي شیمیاییمحیط زیستی سالم و به دور از آلودگی
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Abstract 
The potato tuber moth, Phthorimaea operculella Zeller is one of the most important pests of potato in temperate 

regions such as Iran. Since the damage of this pest dominantly occur in stores and the potato is one of the major 

sources of human food, safe methods in control of this pest is important. population responses to chemical 

compounds is very critical in insect management programs, therefore in this investigation sub-lethal 

concentrations (LC25) of essential oils of Lavandula angustifolia L. and Origanum vulgare Mill (0.30 and 0.25 

µl/l, respectively) were examined in terms of life-table parameters of P. operculella under laboratory condition 

at 26±1oC, 60±5% RH and a photoperiod of 16L: 8D. The values of rm were estimated to be 0.107±0.016, 

0.101±0.017 and 0.104±0.008 in control, Lavander and Oregano treatments, respectively. In this parameter, 

there was no significant difference between control and Oregano treatment, but difference between control and 

Lavander treatment was significant. Life expectancy values of the pest in birth were estimated to be 27.38, 16.81 

and 20.42 day in control, Lavander and Oregano treatments, respectively. 
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