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  آمفي تئاتر ساختمان شهدا، دانشكده كشاورزي: مكان  )عصر (16:30، ساعت 16/9/1387: زمان

 :موضوع

 .Elletaria cardamomum هل و .Buniuum persicum بررسي اثر سميت تنفسي اسانس زيره سياه

  Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)  بالغ شپشه آردحشراتروي 

  4فرنوش يغمايي، 3مجيد عزيزي، ، 2ف شهركيهره اُ، ز1غالمحسين مروج

اسانس . اثر سميت تنفسي دو گونه گياهي هل و زيره سياه كرماني روي حشرات بالغ شپشه آرد بررسي شد                 
 نتـايج .  اسـتخراج شـدند    Clevenger  مـدل  ها از بذور گياهان مذكور توسط دستگاه اسانس گير شيـشه اي           

. حاصل از آزمايش نشان داد كه اين دو اسانس روي حشرات بالغ شپـشه آرد سـميت تنفـسي بـااليي دارنـد                      
 روزه در هر دو جنس نر و ماده بـا افـزايش غلظـت و زمـان قـرار گـرفتن در       1-7مرگ و مير حشرات بالغ  

افراد جنس نر در مقايسه با افراد جنس ماده حـساسيت           در هر دو اسانس،     . معرض اسانس ها افزايش يافت    
همچنين سميت تنفسي اسانس زيره سياه روي حـشرات بـالغ           . بيشتري به سميت تنفسي از خود بروز دادند       

 قـرار    سـاعت  24پـس از      اسـانس زيـره    LC50 ميـزان    .شپشه آرد در هر دو جنس بيشتر از اسانس هل بود          
 ميكروليتـر   90/9 و   59/7تيب  در افراد نر و ماده به تر       در معرض بخارات اين اسانس       گرفتن حشرات بالغ  

 63/30 و 92/22در افراد نر و ماده به ترتيـب   اين مقادير براي اسانس هل      ميزان. بود) µl.L-1 ( ليتر هوا  بر
ره سـياه، منـابع     اين نتايج نشان مي دهند اسانس هاي هـل و زيـ           . بدست آمد ) µl.L-1 (ميكروليتر بر ليتر هوا   

 كـار مؤثر بيولوژيكي هستند كه مي توانند براي حفاظت غالت انبار شـده از آلـودگي توسـط شپـشه آرد بـه                       
  . شوند
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