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 چکیده
یکی  Acythopeus curvirostris persicus Thompson (Col.: Curculionidae)سرخرطومی جالیز، 

حمله  (Cucurbitaceae) انیخانواده کدوئ اهانیاز گ یادیبه تعداد زاز آفات مهم جالیزی بوده که 
گذاری صحرایی قبلی نشان داده بودند که حشرات کامل سرخرطومی جالیز به آزمایشات تله .کندیم

کنندگی لبدهند. پس به منظور بررسی میزان جهای میزبان پاسخ میگونه خود و میوهحشرات هم
سنجی در یک دستگاه های بویاییگونه و گیاهان میزبان، آزمایشحشرات سرخرطومی جالیز به حشرات هم

انجام شد. این آزمایش با قرار دادن (Two way static olfactometery) سنج استاتیک دوراهه بویایی
شامل خربزه و خیار  زبانیم هانایگ گونه سرخرطومی جالیز ومواد فرار استخراج شده از حشرات زنده هم

گیری کرده در این دستگاه به عنوان تیمار صورت گرفت. نتایج نشان داد فقط حشرات کامل زنده نر جفت
گیری نکرده، باعث جلب حشرات کامل نر و ماده گردیدند. همچنین مواد فرار استخراج شده از و جفت

ن در حالی بود که حشرات کامل نر و ماده حشره نر سبب جلب حشرات نر و ماده این گونه شد ای
دهنده این سرخرطومی جالیز به مواد فرار استخراج شده از حشره ماده پاسخی ندادند. این موضوع نشان

کنند. همچنین نتایج نشان داد که حشرات است که حشرات نر سرخرطومی جالیز تولید فرمون تجمعی می
شوند. این موضوع نشان راجی گیاهان خربزه و خیار جلب میکامل سرخرطومی جالیز به مواد فرار استخ

ای وجود دارد که کنندهدهد که در مواد فرار استخراجی حشره نر و گیاهان خیار و خربزه مواد جلبمی
 .انجام شود GC-MS سنج جرمیطیف -کروماتوگرافیگازها بایستی با دستگاه شناسایی آن

 سنجیطومی جالیز، حشره نر، مواد فرار، بویاییفرمون تجمعی، سرخرواژگان كليدي: 
 

 مقدمه  -1
و   Curculionidaeمتعلق به خانواده Acythopeus curvirostris persicus Thompson ز،یجال یسرخرطوم

هندوانه،  لیاز قب (Cucurbitaceae) کدوئیان خانواده اهانیگ به حشره نیا. (6و  4) باشدیم Baridinae خانوادهریز
                                                 

 B Nazanin)نويسنده اول تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل ، مقطع تحصيلی و رشتهنويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1
.pt 11)راست چين ، 
، B Nazanin .pt 11نويسنده دوم ) (، دانشکده و دانشگاه محل تحصيليا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي -

 راست چين(



 9911اسفند  91، پزشکیآگاهی در گیاهدومین همایش ملی پایش و پیش
The second National congress of Monitoring and Forecasting in Plant Protection (23 Feb., 2017) 

 

 

2 

 

 توانینم و شودیم فاسدو نفوذ عوامل میکروبی به داخل آن  الرو هیتغذ اثر در وهیم. (6) کندیو کدو حمله م اریزه، خخرب
 نوبت نیچند در را فسفره سموم از یادیز مقدار ساالنه کشاورزان آفت، بودن ینسل چند به توجه با. نمود یبرداربهره آن از
 ،زیجال یسرخرطوم یباال خسارت به توجه با (.1) برندیم کار به آن کنترل یراب وهیم رشد فصل طول در( بار 11-11)

 زبانیم اهیگ از استفاده ییکارا یبررس یراستا در قیتحق نیا انجام هاآن یطیمحستیز مخرب اثرات و سموم بودن ریتاثکم
 باشد. ی( مIPM) آفات یقیتلف تیریمد قالب در آفتو شکار  جلب در زبانیم اهانیگ از یاستخراج مواد و

 

 ها  مواد و روش -2

 یهاالنه یدارا ای و آفت الرو به آلوده هندوانه و خربزه یهاوهیم ز،یجال یسرخرطومحشرات کامل  یآورجمع یبرا
 و وسیسلس درجه 26±1 یدما درصد، 61-11 ینسب رطوبت طیشرا با شگاهیآزما به و یآورجمع زیجال مزرعه از یرگیشف

 (.1) شد منتقلمطابق دستور العمل  کیتار ساعت 12 و ییروشنا ساعت 12 ینور دوره
 .(3) شد( انجام Two way static Olfactometer) راههدو کیاستات سنجییایبو دستگاه لهیوسبه هاشیآزما نیا

باشد که یمتر میسانت 11آن  وارهیمتر و ارتفاع دیسانت 31قطر شکل و به یارهیسنج داییایشفاف بو یکیسطح ورقه پالست
 دو هاسوراخ ریز در که ه،شد جادیا گریکدیمتر از یسانت 11متر و با فاصله یسانت 2صفحه به قطر  نیدو سوراخ در کف ا

 .ردیگیم قرار متریسانت 2با ارتفاع  ی دیشپتر
 که بود صورت نیا به یبررس. شد انجام کیتفک به ماده و نر جنس یبرا هاتکرار و داشت تکرار 31 شیآزما هر

و  2) شد یبررس قهیدق 1 یدر ط هاآن رفتار وگذاشته شده  سنجییایبو دستگاهجداگانه و منفرد در وسط  هایسرخرطوم
-مواد استخراج شده به یهازوج ،اول شیآزما در .شد ثبت حشره انتخاب و تیموقع مخصوص یها. سپس در فرم(11

 :شدند آزمایش هم با ریزصورت 
 (. هگزان) حالل و خربزه فرار مواد -ج   (.هگزان) حالل و( خالی) شاهد -ب    .سوراخ دو هر در( هگزان) حالل -الف

 (. استن) حالل و( خالی) شاهد -ح     .  سوراخ دو هر در استن حالل -ز (. هگزان) حالل و نر حشره فرار مواد -و
 (.استن) حالل و ماده حشره ارفر مواد -ی        (. استن) حالل و خیار فرار مواد -ط

متر( استفاده یسانت 2×  1) یکاغذ صاف یبر رو 11-1/1 سمپلربا استفاده از  تریلکرویم کی زانیحجم نمونه به م
در . شد ثبت آنو پاسخ  مشاهده حشرهدرب دستگاه را بسته و  بالفاصله. شد گذاشتهسپس حشره داخل دستگاه  شد.

  ت سرخرطومی جالیز به صورت زیر با هم آزمایش شدند:سنجی با حشراآزمایش بویایی

  و سوراخ دیگر خالی.گیری نکرده حشره نر جفت -ب      و سوراخ دیگر خالی.گیری کرده حشره نر جفت -الف

 .و سوراخ دیگر خالیگیری نکرده حشره ماده جفت -د     و سوراخ دیگر خالی.گیری کرده حشره ماده جفت -ج
 

 حثنتايج و ب -3
 سنجي سرخرطومي جاليز با مواد فرار نتايج تجزيه واريانس مربوط به آزمايش بويايي -1-3

پس از انجام آزمایشات بویایی سنجی نتایج حاصل از تجزیه آماری پاسخ حشرات کامل سرخرطومی جالیز به مواد 
 آمده است. 1فرار مختلف در جدول 
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درصد  1کامل سرخرطومی جالیز به مواد فرار در سطح احتمال  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پاسخ حشرات
تر ها با دانکن نشان داد که میانگین جلب به مواد فرار خربزه و مواد فرار حشره نر بیشباشد. مقایسه میانگیندار میمعنی

 (.2شود )جدول ترین میزان جلب به مواد فرار حشره ماده مربوط میاز بقیه بوده و در یک سطح قرار دارد. کم
گونه تاثیری ندارد. البته بین مواد فرار، جنسیت و باروری جنسیت حشره و باروری روی میزان جلب به حشرات هم

-ها نشان داد که میانگین جلب بین حشرات نر و ماده با یکدیگر تفاوت معنیگردد. مقایسه میانگیناثر متقابل مشاهده می
 گیرند.می داری ندارد و همه در یک سطح قرار

گونه به حشرات نر و ماده هم زیجال یپاسخ حشرات کامل سرخرطوم یبررس شیمربوط به آزما انسیوار هیتجز جینتا
 درج شده است. 3در جدول 

 تجزیه آماری آزمایش پاسخ حشرات کامل سرخرطومی جالیز به مواد فرار مختلف. -1 جدول

 F P- value ميانگين مربعات درجه آزادي متغير

 134/1 474/2 16/114 1 تکرار

 146/1* 313/2 626/33  3 مواد فرار
 447/1 466/1 16/114 1 جنسیت

 342/1 114/1 16/4 1 باروری

 261/1 361/1 16/314 3 جنسیت ×مواد فرار 

 144/1 614/1 72/314 3 باروری ×مواد فرار 

 342/1 114/1 16/4 1 باروری × جنسیت

 111/1* 647/3 33/326 3 وریبار × جنسیت ×مواد فرار 

   1/323 71 خطا

 درصد 1درصد . **: معنی داری در سطح 1: معنی داری در سطح *                       
 

 خطای استاندارد( پاسخ حشرات کامل سرخرطومی جالیز به مواد فرار.±مقایسه میانگین ) -2 جدول
 *خطاي استاندارد±) درصد(ميانگين (مواد فرارتيمار) 

  a 113/3 ± 21  مواد فرار خربزه
 a 36/3 ± 1/22  مواد فرارحشره نر
 ab 16/3 ± 33/13  مواد فرار خیار

 b 116/3 ± 33/13  مواد فرار حشره ماده
 .ندارنددار ها با حداقل یک حرف مشابه با یکدیگر اختالف معنی: میانگین*                                                       

  
 گونه.جدول تجزیه آماری آزمایش پاسخ حشرات کامل سرخرطومی جالیز به حشرات نر و ماده هم -3جدول 

 F P- value ميانگين مربعات آزادي درجه متغير

 413/1 22/1 16/64 1 تکرار

 111/1* 131/6 167/1314 3 حشره

 721/1 124/1 1/37 1 جنسیت

 177/1 214/3 1/437 1 باروری

 413/1 466/1 44/231 3 جنسیت ×حشره 

 431/1 423/1 33/271 3 باروری ×حشره 

 236/1 117/1 1/337 1 باروری × جنسیت

 332/1 111/1 1/337 3 باروری × جنسیت ×حشره 

   722/241 71 خطا

 درصد 1درصد . **: معنی داری در سطح 1معنی داری در سطح  *:                            
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 1 ج تجزیه واریانس نشان داد که پاسخ حشرات کامل سرخرطومی جالیز به حشرات مختلف در سطح احتمالنتای
 (.4باشد )جدول دار میدرصد معنی

 
 گونه.خطای استاندارد( پاسخ حشرات کامل سرخرطومی جالیز به حشرات هم±مقایسه میانگین ) -4جدول 

 *استانداردخطاي  ±) درصد(ميانگين گونه(حشرات همتيمار) 
گیری کردهنر جفت  66/31 ±  11/4 a 

گیری نکردهنر جفت  66/21 ±  14/3 b 

گیری نکردهماده جفت  33/11 ±  44/2 bc 

گیری کردهماده جفت  66/11 ±  42/2 c 

 .دار ندارندختالف معنیها با حداقل یک حرف مشابه با یکدیگر ا: میانگین*                                                          
 

( نشان داد که حشرات نر سرخرطومی 4همکاران )و  پاتروک و (3پاتروک ) ای صورت گرفته توسطمطالعات مزرعه
کند. همینطور مطالعات آزمایشگاهی گونه نر و ماده را جلب می، حشرات همAnthonomus eugenii Canoفلفل، 
ر مورد همین حشره نشان داد که عالوه بر خود حشره، عصاره دی د (1کودریت و کیشابا ) سنجی توسطبویایی

باشد. این تحقیقات منجر به تشخیص کنندگی برای حشره نر و ماده را دارا میکلرومتانولی حاصل از حشره نر نیز اثر جلب
ه شناسایی منجر ب Curculionidaeمطالعات صورت گرفته در مورد حشرات خانواده  فرمون تجمعی در این گونه شد.

 (.7های متعددی در این خانواده شده است )های جنسی و تجمعی در گونهفرمون
-کنندگی برای هر دو حشرات نر و ماده همبا توجه به این که حشرات نر سرخرطومی جالیز نیز که بیشترین جلب

کنند که منجر ن تجمعی تولید میسرخرطومی جالیز نوعی فرمو توان نتیجه گرفت که حشرات نرباشند، میگونه را دارا می
شده و همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که جنسیت حشرات آزمایش شود.گونه میبه جلب حشرات نر و ماده هم

گونه تاثیری ندارد. همچنین اثر متقابلی بین حشره، جنسیت و باروری ها روی میزان جلب به حشرات همباروری آن
 گردد.مشاهده نمی
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Abstract 

Melon weevil, Acytopeus curvirostris persicus Thompson (Col.: Curculionidae), 

is one of the most important pests of cucurbits and many plants of Cucurbitaceae 

family. Previous studies showed that adult insects of the melon weevil responded to 

same species and host plants. So, in order to study attraction rate of adult insects to 

same species and host plants, olfactometry experiments was carried out using adult of 

melon weevil in a two way static olfactometer. This experiment was done using live 

insects of same species and host plants including melon and cucumber as treatments 

in the olfactometer. Results showed that mated and unmated male adult insects 

attracted male and female insects. Also extracted volatile compounds of males 

attracted adult insects and this species was attracted males and females of melon 

weevil. But, male and female adult insects were not responded to volatile compounds 

of female. This results showed that males of A. curvirostris persicus produce 

aggregation pheromone. Also results showed that males and females adults of melon 

weevil was attracted to the extracted volatile of melon and cucumber plants. This 

results shows that extracted volatile compounds of male insects and melon and 

cucumber plants contain attractive blends that gas chromatography mass spectrometry 

(GC-MS) can be used to identify them.  
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