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 چکیسٌ

به ػنوان جایگعین ؾموو  قمیویایی    هاآنهای  ها و ػهاضه اؾانؽ ماننسهای اذیط، اؾتفازه اظ مكتقات گیاهی  زض ؾال

 ای اؾمانؽ اویاضؾم   اضاموانی،    ضمستذصیه  ضفتماض زض ایمن ژمػوهف    کنتطل آفات موضز توجه قمطاض گطفتمه اؾم      بطای

Cyperus rotundus L.   بمطن   زاض ضوی قپكمه زنسانمه  Oryzaephilus surinamensis L.    و لوبمه گنمسTrogoderma 

granarium Everts ؾانتی گمطاز زضجه  27 ±2های آضزی، تح  قطایظ آظمایكگاهی)زمای  با اؾتفازه اظ ضوـ زیؿک ،

های تذصیمه توؾمظ   قاذمنتای  نكان زاز که  ( موضز بطضؾی قطاض گطف  مساو  و تاضیکی زضنس 65±5ضعوب  نؿبی 

، نطخ ضقس نؿبی و نطخ مهطف نؿبی اصا زض همط زو شكمطه کماهف    افعایف الظ با و  ه  تاثیط قطاض گطفتاؾانؽ تح

زض قماهس بمه    زضنس 88/6و  88/7و لوبه گنس  به تطتیب اظ  بطن زاض یاف   کاضایی اصای ذوضزه قسه بطای قپكه زنسانه

و  57/32به تطتیمب اظ   نیع گونهذصیه هط زو قاذم باظزاضنسگی ت  زض باالتطین الظ  کاهف یاف  زضنس 68/3و  85/3

اؾمانؽ   ،بطاؾاؼ نتای زض باالتطین الظ  افعایف یاف   زضنس  33/49و  85/46تطین الظ  به  زض ژایینزضنس  82/39

نكمان  این نتمای     تح  تاثیط قطاض زاز شكطات موضز آظمایف ضا ،به زو نوضت موانؼ  اظ تذصیه و ؾوی  ژؽ اظ تذصیه

 جهم  ؾموو  قمیویایی،    اشتومالی بمطای   مناؾب به ػنوان یک جایگعین توانس میضیعو  اویاضؾ    اؾانؽکه  زهنسمی

 .مس نظط قطاض گیطز آف این زو انباضی زض بطابطهای وضزهآفط محافظ  اظ

    نطخ ضقس نؿبی، نطخ مهطف نؿبیباظزاضنسه تذصیه،  اویاضؾ  ، آف  انباضی، :ی کلیسیَب ياصٌ

 مقسمٍ

قطایظ میسانی ماننس آفات زض  ضزه توؾظوا ذؿاضات

، االب به آؾانی قابل تكریم و تروین معاضعبااات و 

  زض نوضتی که فؼالیم  آفمات انبماضی کمه زض     باقنسمی

همای المه و    و انباض ،ها ای اظ جوله ؾیلو بؿته هایمحیظ

گیطز و هوچنین مقساض محهمولی   ها انجا  می ؾایط انباض

ضوز، االمب اظ نظمط    ت اظ بین ممی که زض اثط تذصیه این آفا

تموان   اظ جوله این آفات می  مانس افطاز ػازی ژوقیسه می

 .Oryzaephilus surinamensis L بطن زاض قپكه زنسانه

ضا نما    .Trogoderma granarium Everts و لوبه گنس 

بمه ػلم  تکریمط و تولیمس مرمل ؾمطیغ زض ظممانی         بطز که

الت انبماضی واضز  به محهمو ضا های ؾنگینی  کوتاه ظیان

 ( 8389 )باقطی ظنوظ کننسمی

بمه وؾمیله   االب زض شال شاضط کنتطل آفات انباضی 

های قیویایی بمه ویمػه ؾموو  تمسذینی انجما        کف آف 

گیطز  با وجوز انتقازات گؿتطزه جهانی که زض مموضز   می

بؿممیاضی اظ ایممن  و وجمموز زاضزهمما  کممف مهممطف آفمم 

 مانسهباقیظیؿ   زض محیظ هامست تاتطکیبات قیویایی 

ضا اظ جولممه ایجمماز مقاوممم  زض    یو مكممک ت متؼممسز 

شكطات آف ، کاهف جوؼی  زقونان عبیؼی، اذت ل زض 

 کننمس  ایجاز ممی  کنتطل بیولوغیک و تهسیس ؾ م  انؿان
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ایمن تطکیبمات هنموظ    اؾمتفازه اظ   ،(2888)لی و هوکاضان 

ـ  یکی اظ موثطتطین و بما نمطفه   همای کنتمطل    تمطین ضو

 (   8389 آیس )باقطی ظنوظ قواض می آفات به

محیغمی  آگماهی اظ ذغمطات ظیؿم    ؾغح با افعایف 

همای   ضوـتوایل بمه اؾمتفازه اظ   های قیویایی  کف آف 

اؾمتفازه اظ تطکیبمات    .اؾم    نیع افعایف یافتمه جایگعین 

گیاهی بطای کنتطل آفمات انبماضی زض آؾمیا و آفطیقما اظ     

زض گیماهی   مكمتقات   های قسیم متساول بوزه اؾم   ظمان

زض بطابمط نموض    مهمنوػی  مقایؿه بما ؾموو  قمیویایی   

هممای  ضعوبم  و هوچنممین زض بطابمط آنمعیم    ،، هموا آفتما  

به مؼنمی  این امط ضونس که  اظ بین می ظوزتط تجعیه کننسه

ذغط بطای موجوزات ایط همسف  تقلیل کاهف ژایساضی و 

  (2889اؾ  )گولطیا و تیکو 

نس کمه بمه   هؿمت  یفمطاض تطکیبمات  ی گیاهی ها اؾانؽ

 زض، ؾموی  کمم   زاقتن اثطات متنوع ضوی شكطات زلیل 

زض هما  بؼضی اظ آناؾتفازه امکان موجوزات ایط هسف، 

مؼاف بوزن اظ قموانین   اصا به ػنوان چاقنی و هوچنین

انمس  ها توجه بؿیاضی ضا به ذوز جلب کطزه ثب  آف  کف

همای ضفتماضی    واکمنف بمط  (  این تطکیبات 2884ایؿوان )

گصاضنممس و موکممن اؾمم  اثممطات ؾمموی   ط مممیآفممات تمماثی

کكی و باظزاضنسگی تروطیمعی   تنفؿی، زوضکننسگی، ترم

 بنممابطاین اؾممتفازه اظ ایممن   ای زاقممته باقممنس  و تذصیممه

هما جهم  کنتمطل آفمات، بمه      های آن وضزهاو فط اتتطکیب

 ویممػه آفممات انبمماضی، ممموضز توجممه قممطاض گطفتممه اؾمم  

بمه ػنموان   طکیبمات گیماهی   ظ تبطذمی ا  ( 2882 )ایؿوان

همای تذصیمه بؿمیاض نتیجمه برمف بموزه و زض        باظزاضنسه

 مموضز بطضؾمی قمطاض گطفتمه اؾم        متؼسزهای ژػوهف

ای  ( اثطات ؾوی و ضمس تذصیمه  8997هوانگ و هوکاضان )

 Sitophilusاؾانؽ جموظ هنمسی ضا ػلیمه قپكمه شضت     

zeamais (Motsch.)    و قپكمه قطممع آضزTribolium 

castaneum (Herbst)  مغالؼمممه قمممطاض زازنمممس  مممموضز

ای اؾمانؽ همل    هوچنین، فؼالی  ظیؿتی  و ضمس تذصیمه  

Elletaria cardamomum Maton    ػلیه هومین زو گونمه

  ه اؾم  ( بطضؾمی قمس  2888توؾظ هوانگ و هوکاضان )

                 اه( اثمممطات ظیؿمممتی اؾمممانؽ گیممم 8999و همممو )لیمممو 

Evodi ruteacarpa Hook f. et Thomas  ػلیممه ضا

هوچنین  ضت و قپكه قطمع آضز بطضؾی کطزنس قپكه ش

( قمماذم 2887)هوکمماضان لیممو و زض تحقیممد زیگممطی  

گیاهان زاضویمی چمین   تؼسازی اظ  8ای باظزاضنسگی  تذصیه

 مغالؼمه مموضز   آضز قطممع  و قپكهضا ػلیه قپكه شضت 

-زیگطی اثطات ؾوی و ضس تذصیه   زض مغالؼهقطاض زازنس

 ؾممیبهممای گبممط زض ای گلیکوآلکالوئیممسهای موجمموز 

ضوی لوبه گنمس  مموضز    .Solanum tuberosum Lظمینی

ژوض  نحاف و محطمی(   2888 ه)ننا بطضؾی قطاض گطف 

آضز ضا زض بطابط  قطمع ای قپكه( نیع ضفتاض تذصیه8387)

                                   گیممممممممماه ظنیمممممممممان زو همممممممممایاؾمممممممممانؽ

Carum copticum C.B.Clarke  و هنممممسه بیممممس                      
Vitex pseudo-negundo (Huasskn.) Hand.Mzt. 

( 8392جوممال و هوکمماضان )  نممسزممموضز مغالؼممه قممطاض زا

کاضایی فطموالؾیون نانو کپؿول اؾانؽ بمصض ظنیمان ضا   

 Plutella (.L)الواؾمی طه ژكم  ژتذصیه ای قبضفتاض بط

xylostella بطضؾی کطزنس  

جایی ف هطظ هوهیک ػل .Cyperus rotundus Lگیاه 

همای   باقس کمه بما نما    می Cyperaceae تیطهو متؼلد به 

  ضویمس  اط ایطان میؼس کوفی زض بیكتط نقؾ   و ؾُویاضا

این گیاه یکؿاله بموزه و اظ عطیمد بمصض، امسه و ضیمعو       

زض  اویاض ؾ   ( 8388جا  و هوکاضان )م تکریط می یابس

ؾنتی ب به ػنوان گیاهی زاضویی زض عهنس، چین و غاژن 

  (2888گیمطز )ؾمونوا و کونیمگ     موضز اؾتفازه قطاض می

بمه   آنهمای  ها و ضیعو  ضیكهجوقانسه زض شال شاضط 

نمموضت تطکیممب بمما ؾممایط گیاهممان بممه منظمموض تقویمم   

اػها  و ضس نفد به کاض ممی ضوز )مجما  و هوکماضان    

های انجا  قسه ضوی اؾانؽ ایمن گیماه   بطضؾی  (8388

 Aedesژكممه   ن چهمماضهمما و الضوهممای ؾممػلیممه ترممم

albopictus (Skuse)  نكان زاز که این اؾانؽ می توانس

قمطاض  نظمط  ممس  به ػنوان یک ػامل عبیؼی کنتطل ژكه ها 

هوچنین فؼالی  زوضکننمسگی   ( 2888و ب   جاط)کوپ گیطز

ػلیه ؾوؾطی آلوانی مموضز مغالؼمه    اویاضؾ  اؾانؽ 

بمه  بما توجمه   (  2888هوکماضان   قطاض گطفته اؾ  )لیمو و 

اثمطات ضمس    ظمینمه بطضؾمی   زض تماکنون  موجموز،  منابغ

 بطن زاض  های گیاهی ضوی قپكه زنسانه ای اؾانؽ تذصیه

                                                 
1
Feeding Deterrence Index (FDI) 
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اؾم ، لمصا    انجما  نكمسه  هیچ گونه تحقیقمی  و لوبه گنس  

ای  ثمطات ضمس تذصیمه   ا اضظیمابی تحقید شاضط بما همسف   

و مغالؼمه   شكطاتضوی ؾ   گیاه اویاضضیعو  اؾانؽ 

بما   انجما  گطزیمس   یمن اؾمانؽ   تطکیبات قیویایی مهمم ا 

و  این گیماه زض ؾطاؾمط کكموض    توجه به ژطاکنف عبیؼی

  شانمل اظ ایمن تحقیمد ممی     نتای آن،زضزؾتطؼ بوزن 

توانممس زض ظمینممه مممسیطی  آفممات موجمموز زض انباضهمما و  

 کاهف مهطف ؾوو  قیویایی موثط واقغ قوز 

 

 َب ي ريش مًاز

 استرزاج اسبوس گیبَی

زض اوایمل   با ضیمعو  همای آن   هوطاه گیاه اویاضؾ  

 اعممطافزض  همماآناظ ضویكممگاه عبیؼممی  8392تابؿممتان 

زض آظمایكمگاه  و آوضی  های اهواظ و م ثانی جومغ  قهط

قناؾی زانكگاه کكاوضظی و منابغ عبیؼمی ضاممین   گیاه

 ،ژؽ اظ قؿتكو با آ  مقغط هاتؼیین هوی  قس  ضیعو 

زضجممه  25)شممسوز  زض قممطایظ ؾممایه و زمممای اتمما    

ضوظ ذكمک   ژمن  و با تهویه مناؾب به مست  نتیگطاز(ؾا

 قسنس 

ذكک قمسه بمه   های ضیعو جه  اؾترطاج اؾانؽ، 

به قکل ژموزض زضآممس    8ؾانی 5785مسل  وؾیله آؾیا 

-، اؾمانؽ آن 2ای کلونجطقیكه و با اؾتفازه اظ زؾتگاه

گط  ژوزض بمه هومطاه    288 زض هط نوب  ها اؾترطاج قس 

ممموضز زقیقممه  248بممه مممست   مقغممط آ  لیتممط میلممی 688

به منظوض جلوگیطی اظ تجعیمه   قطاض گطف   گیطیاؾانؽ

زض  ،آوضی قمسه تما ظممان اؾمتفازه     اؾانؽ جومغ  ،نوضی

زض یرچمال   ژوقف آلومینیومیزاضای ای  ظطوف قیكه

ظنمسی  ) نگهمساضی قمس   (گمطاز ؾمانتی زضجه  چهاضزمای )

  (2882ؾوهانی و هوکاضان، 

 پزيرش حطزات

و لوبه گنمس  اظ   بطن زاض  زنسانه شكطات کامل قپكه

های ؾغح قهط اظ مذاظه ضوی محهوالت انباضی آلوزه

ذطما و بلذموض گنمس     و به تطتیب ضویآوضی  جوغ اهواظ

ضعوبم    ،ؾمانتی گمطاز  زضجمه   27±2 زض قطایظ زممایی 

                                                 
1
Sunny 

2
Clevenger 

ممممساو  زض زاذمممل تممماضیکی و  زضنمممس 65±5نؿمممبی 

 زوزاض  و زضون ظممطوف ژ ؾممتیکی زضژمموـ غضمینمماتوض

امصایی  به ضنگ ؾفیس که نیوی اظ آن توؾمظ ممازه   لیتطی

جهم  تهیمه شكمطات      نسژطوضـ زازه قمس  ژط قسه بوز،

ها جسا و تما ظممان ظهموض     ضوظه، قفیطه ؾهتا  یککامل 

 غضمینماتوض زضون   ژتمطی های تكتکزاذل شكطات کامل 

ؾپؽ شكطات کاممل تماظه ظماهط قمسه       نگهساضی قسنس

  ه قطاض گطفتنسها موضز اؾتفازبطای انجا  آظمایف

 َبی تغذیٍ سىجص ضبذص

با اؾتفازه اظ زیؿمک آضزی بمط اؾماؼ     این آظمایف

و بممما کومممی  (8387ژممموض ) ضوـ نمممحاف و محطممممی

بطای تهیمه  انجا  قس  ضوی شكطات کامل زو گونه تذییط

ؾوؾپانؿیون آضز گنس  بسون ؾبوؼ به  ،زیؿک آضزی

 لیتط آ  مقغط تهیمه قمس    میلی 68گط  آضز زض  85نؿب  

به کوک میکطو میکطولیتط اظ ؾوؾپانؿیون  258هط باض 

تا زیؿک آضزی  ضیرته قسهای ژتطی تكتکزضون پ  یژ

ؾماػ    24به ممست  های تهیه قسه    زیؿکتكکیل گطزز

ؾمپؽ بمه     زاذل هوز نگهساضی قسنس تما ذكمک قمونس   

 24بممه مممست  وظن و ضعوبمم ، منظمموض متؼممازل کممطزن 

زضجممه  27±2 زمممای غضمینمماتوض زض زض زیگممط ؾمماػ 

 قمسنس   نگهمساضی % 65±5و ضعوبم  نؿمبی    گطازؾانتی

 45تما   35 بمه همای آضزی   وظن زیؿمک  ،این مستژؽ اظ 

میکطولیتمط اظ   88 هما بمه   ؾمپؽ زیؿمک    ضؾیس گط  میلی

اؾانؽ میکطولیتط  8588و  8888، 588، 288های  الظ 

همای     زض زیؿکنساؾتون ذالم آاكته قسلیتط  یک بط

اؾمتفازه قمس  ژمؽ     ذمالم  ونآضزی قاهس فقظ اظ اؾت

 تكمتک ژتمطی  ، زض هط  تبریط ش لزقیقه و  85گصق  اظ

شكمطه  ػمسز   88و قمس  زو ػسز زیؿک آضزی قطاض زازه 

ؾماػ  گطؾمنه    48ضوظه کمه بمه ممست     ؾهتا  یک کامل

زض قطوع   نسف اضافه قسوقسه بوزنس به ظط قتهنگهسا

 ژتطی همای های آضزی، شكطات و  وظن زیؿک ،آظمایف

تکمطاض   چهاضاین آظمایف زض   قس گیطیانساظه ای  قیكه

و زض قطایظ مكابه با ژطوضـ شكطه انجا  گطف   ژؽ 

همای   زیؿمک  ی،ا قیكمه تكتک های ژتطی ؾاػ   72اظ 

وظن قمسنس و  بمه عموض جساگانمه    آضزی و شكطات ظنسه 
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ظیط محاؾمبه   با اؾتفازه اظ ضوابظای  های تذصیه قاذم

 :(2888انگ و هوکاضان و)ه قسنس

  8نطخ ضقس نؿبی  ]8[

RGR = (A - B)/ (B × Day) 

A ;  وظن شكممطات ظنممسه زض ضوظ ؾممو  بممط شؿممب

  گط  به اظای هط فطز میلی

B ; گط  بمه اظای   وظن اولیه شكطات بط شؿب میلی

  هط فطز

Day ضوظ( 3ت آظمایف )س; م  

    2نطخ مهطف نؿبی ]2[
RCR = D/ (B × Day) 

D  گمط  بمه    قسه بطشؿب میلی; مقساض اصای ذوضزه

  اظای هط فطز

B ; گط  بمه اظای   وظن اولیه شكطات بط شؿب میلی

  هط فطز

   3 کاضایی تبسیل اصای ذوضزه قسه ]3[
%ECI = (RGR/RCR) × 100 

  قاذم باظزاضنسگی تذصیه ]4[

%FDI = [(C - T)/C] ×100 

Cگط  بمه   ; مقساض اصای ذوضزه قسه زض قاهس )میلی

  هط فطز( اظای

Tگط  به  اض اصای ذوضزه قسه زض تیواض )میلیس; مق

  اظای هط فطز(

 زَىسٌ اسبوس مًاز تطکیل

بطای قناؾایی تطکیبات قمیویایی فمطاض موجموز زض    

 اظ زؾمتگاه اظ ضیعو  اویاضؾم     اؾانؽ اؾترطاج قسه

)ؾاتوضن  نگاض جطمیمتهل به عیف گاظ کطوماتوگطافی

زاضای ؾمتون موئینمه   ( 4واضین کطومپمک، آمطیکما   2888

 53/8متمط، قغمط زاذلمی     38بمه عمول   ( 55 ض)تطیؽ تی آ

میکطومتممط بمما مكرهممات  25/8و ضممرام  متممط  میلممی

                                                 
1
Relative Growth Rate (RGR) 

2
Relative Consumption Rate (RCR) 

3
Efficiency of Conversion of Ingested food (ECI) 

4
Saturn 2000 Varian Chrompack, USA 

5
TRACE TR-5 

ػلمو  ظیؿمتی و محمیظ ظیؿم      کاضی ظیط زض زانكمگاه  

  اؾتفازه قس 6وضاکلو لهؿتان

بموز    لیتط زض زقیقه میلی یکهلیو  با زبی  ،گاظ شامل

 ؾمانتی گمطاز  جمه  زض 88 ،زمای قطوع جساؾاظی ؾتون

زضجه  288زضجه زض زقیقه به زمای  5با ؾطػ  بوز که 

زضجمه زض   25ضؾمیس و ؾمپؽ بما ؾمطػ       ؾانتی گمطاز 

ضؾمانسه و   ؾانتی گطاززضجه  288زقیقه به زمای نهایی 

زممای محمل   زقیقه متوقف گطزیس   5زض این زما به مست 

زضجمه   388و  288تعضید نوونه و قناؾاگط بمه تطتیمب   

 یمک مقمساض تعضیمد نوونمه     تنظیم قسه بموز   ؾانتی گطاز

  بوز میکطولیتط

جطممی   اع ػمات  بانمک  کومک  بمه  ها عیف قناؾایی

ظممان  ؾمن  جطممی،   عیفموجوز زض کتابرانه  افعاض نط 

و  قمس  انجما   8کواتؽقاذم  محاؾبه و 7باظزاضنسگی

 و اؾمانؽ  اجمعا   اظ یمک  همط  جطممی  همای  عیف مغالؼه

همای   عیمف  بما  یؿهمقازض  آنها قکؿ  الگوهاىی بطضؾ

 (2883نیؿمم  ) مؼتبممط منممابغ اظ اؾممتفازه و اؾممتانساضز

زضنممس نؿممبی هممط یممک اظ اجممعای     گطفمم   نمموضت

زهنسه اؾانؽ بط اؾاؼ ؾغح ظیط منحنی هط یک  تكکیل

های کطوماتوگطا  گاظ کطوماتوگطافی زض مقایؿه  اظ ژیک

 با ؾغح کل ظیط منحنی محاؾبه گطزیس 

 آمبریتجشیٍ ي تحلیل َبی 

همای مرتلمف اؾمانؽ بمط     ثمط الظم   مقایؿمه ا  بطای

 همممایآظممممایف شكمممطات زض  همممای تذصیمممه قممماذم

-ها بما نمط    زازهعطفه یکتجعیه واضیانؽ ؾنجی،  ظیؿ 

انجمما  قممس و بممطای مقایؿممه   28نؿممره  SPSSافممعاض 

زض  هما  زاض بمین تیوماض   ها و تؼیین اذمت ف مؼنمی   میانگین

 قبمل اظ  اظ آظممون تموکی اؾمتفازه قمس      زضنس 5ؾغح 

های مطبوط به کاضایی تبمسیل امصای    تجعیه آماضی، زازه

ذوضزه قسه و قاذم باظزاضنسگی تذصیه با اؾتفازه اظ 

ؾپؽ این زازه ها بما  نطمال قسنس    Arcsin ضابغه

                                                 
6
Wroclaw University of Environmental and Life 

Sciences 
7
Retention Time  

8
Kovats Index 
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 مؿتقل بمطای مقایؿمه   8اؾتیوزن  اظ آظمون تیاؾتفازه 

  نسقس مقایؿهاثط اؾانؽ بط زو شكطه 

 وتبیج 

  یوزخ رضس وسب

که بما افمعایف الظم ، نمطخ ضقمس       نسنتای  نكان زاز

و  (P<  67.53;;F4,19 0.05بطن  )زاض نؿبی قپكه زنسانه

زاضی  به عوض مؼنمی ( P<  10.79;;F4,19 0.05)لوبه گنس  

  نطخ ضقمس نؿمبی ایمن زو    (8جسول )  کاهف یافته اؾ 

بممه زض قمماهس  883/8و  848/8شكممطه  بممه تطتیممب اظ  

زض الظم    ضوظ بطگط   میلیبطگط   میلی 886/8و  888/8

با توجه به جسول کاهف یاف   میکطولیتط بط لیتط  8588

نمطخ ضقمس نؿمبی زض قپكمه     مكاهسه ممی قموز کمه     8

تا یمک  زنسانه زاض بطن  زض باالتطین الظ  موضز اؾتفازه 

زو  قاهس کماهف یافم  کمه    ژنجم و زض لوبه گنس  تا یک

وی قپكمه  ای اؾمانؽ ض زهس اثمط ضمس تذصیمه   نكان می

 بطن  بیكتط بوزه اؾ    زاضزنسانه

 وزخ مصزف وسبی 

با افعایف الظم  اؾمانؽ، نمطخ مهمطف نؿمبی زض      

(  و لوبمه  P<  8.29;;F4,19 0.05زاض بمطن  )  قپكه زنسانه

زاضی کاهف  ( به عوض مؼنیP<  9.36;;F4,19 0.05گنس  )

ژیسا کطز  این قاذم زض قپكه زنسانه زاض بطن  و لوبمه  

و  26/8زض قماهس بمه    24/8و  52/8طتیمب اظ  گنمس  بمه ت  

 8588گمط  بمط ضوظ زض الظم      گط  بمط میلمی   میلی 83/8

میکطولیتط بط لیتط کماهف ژیمسا کمطز کمه زض مقایؿمه بما       

زضنسی ضا بطای هط زو شكمطه   58قاهس کاهف شسوز 

 ( 8نكان می زهس )جسول 

 کبرایی تبسیل غذای ذًرزٌ ضسٌ 

سیل امصای ذموضزه   کاضایی تباؾاؼ نتای  شانله، بط

زاض بمطن  و لوبمه گنمس  تحم       قسه نیع زض قپكه زنسانه

( 2های مرتلف  اؾانؽ  قطاض گطف  )جمسول   تاثیط الظ 

و مقازیط بسؾ  آمسه زض هط الظ  با تیواض قاهس زاضای 

  >P 0.05زاضی بممموز )بمممه تطتیمممب  اذمممت ف مؼنمممی

18.28;;F4,19 0.05و P<  5.77;;F4,19   بمما توجممه بممه  )

                                                 
1
t-Student 

قاذم کاضایی تبسیل امصای ذموضزه قمسه زض     2جسول 

هط زو شكمطه زض بماالتطین الظم  آظممایف نؿمب  بمه       

-زضنس کاهف یاف   نتای  آظمون تمی  58قاهس شسوزا 

همای   اؾتیوزن  نیع نكان زاز کمه زض همط یمک اظ الظم     

کاضایی تبسیل اصای ذوضزه قمسه زض همط    ،موضز بطضؾی

 زاضی نساقتنس  زو شكطه با هم اذت ف مؼنی

 ضبذص ببسزاروسگی تغذیٍ

همای مرتلمف    عبد نتای  تجعیه واضیانؽ، اثط الظم  

قپكممه ذصیه مسگی تمممم باظزاضنمممانؽ بممط قاذمم ماؾمم

 ( و لوبه گنمس  F3,15 = 2.96; P < 0.05طن  )مب زاض سانهمزن

(F3,15 = 3.45; P < 0.05 زض ؾغح اشتوال )  زضنمس   ژمن

همط   تذصیه زض بیكتطین میعان باظزاضنسگیزاض بوز   مؼنی

)بمه تطتیمب    میکطولیتط بط لیتمط  8588زض الظ  زو گونه 

زض  آن نیممعو کوتممطین میممعان  (زضنممس 33/49و  85/46

و  57/32بممه تطتیممب ) میکطولیتممط بممط لیتممط 288الظمم  

لمصا بما افمعایف      (2( مكاهسه قس )جمسول  زضنس 82/39

الظ  اؾانؽ میعان باظزاضنسگی تذصیه نیع افعایف یافته 

 -قبلممی، نتممای  آظمممون تممی   هواننممس قمماذم اؾمم   

اؾتیوزن  نكان زازنس که زض هطیک اظ الظ  های موضز 

بطضؾی، اذمت ف زو میمانگین مطبموط بمه باظزاضنمسگی      

 تذصیه ایط مؼنی زاض بوز 

 مًاز تطکیل زَىسٌ اسبوس 

گیماه اویاضؾم   زاضای     اؾانؽ موجموز زض ضیمعو   

زؾم  آممسه اظ    ضنگ ظضز و مؼغط بوز  ػوسه تطکیبات به

جعیه اؾمانؽ، ظممان بماظزاضی و زضنمس تطکیبمات زض      ت

بطضؾمی   نكمان زازه قمسه اؾم      3اؾمانؽ زض جمسول   

تطکیبات اؾانؽ نكان زاز که ایمن اؾمانؽ ؾطقماض اظ    

، 2ها اؾ   زض بین این تطکیبات الونون تطژنوئیس ؾؿکویی

بمه تطتیمب    ،4و کاضیوفیلن اکؿیس 3آلفا ؾیپطون، 2الونون

طین زضنممس، بیكممت  83/83و 84/83، 59/83تطتیممب بمما  

 ( 3مقساض ضا به ذوز اذتهال زازنس )جسول 

                                                 
2
Elemenone 

3
α-Cyperone 

4
Caryophyllene oxide 



                                                   جبوکی ي َمکبران                                                                                                                                                                                                                         108

 

 .دار بزًج ٍ لوبِ گٌدمشپشِ دًداًِ ٍ ًزخ هصزف ًسبی بز ًزخ رشد ًسبی اثز اساًس گیاُ اٍیارسالم -1جدٍل 

 غلظت
(L/Lµ( 

 (mg/mg/dayًزخ رشد ًسبی )
 (خطای هعیار ±هیاًگیي )

 (mg/mg/dayًزخ هصزف ًسبی ) 
 (خطای هعیار ±هیاًگیي )

O. surinamensis T. granarium  O. surinamensis T. granarium 

0  a041/0 a013/0  a52/0 a24/0  

200 b 022/0 a013/0  ab39/0 a21/0  

500 bc019/0 ab008/0  b35/0 b14/0  

1000 cd014/0 b006/0  b 3/0 b14/0  

1500 d008/0 b006/0  b26/0 b13/0  

 داری با ّن ًدارًد. اختالف هعٌی درصد 5حزٍف هشتزک بز اساس آسهَى تَکی در سطح  دارایّای هیاًگیي ،ر ّز ستَىد

 
شپشِ دًداًِ دار بزًج ٍ ٍ شاخص باسدارًدگی تغذیِ  غذای خَردُ شدُ تبدیل اُ اٍیارسالم بز کارایییگریشٍم اثز اساًس  -2 جدٍل

 .لوبِ گٌدم

 غلظت
(L/Lµ( 

 غذای خَردُ شدُ )%( بدیلت کارایی
 (خطای هعیار±هیاًگیي)

 باسدارًدگی تغذیِ )%( 
 (خطای هعیار±هیاًگیي)

O. surinamensis T. granarium  O. surinamensis T. granarium 

0 a80/7 a18/6  - - 
200 ab59/6 ab80/4  b57/32 b02/39 
500 b98/4 a28/6  ab87/33 ab77/39 
1000 bc81/4 ab02/4  ab66/38 ab64/43 

1500 c05/3 b68/3  a85/46 a33/49 

 داری با ّن ًدارًد. اختالف هعٌی درصد 5حزٍف هشتزک بز اساس آسهَى تَکی در سطح دارای ّای هیاًگیي در ّز ستَى   

 
 .GC/MSٍسیلِ  بِ اٍیارسالمشٌاسایی شدُ در اساًس ریشٍم  عودُ تزکیبات شیویایی -3 جدٍل

 درصد تزکیب اسداری)دقیقِ(سهاى ب تزکیبات
1-Hepten-3-one 742/5 537/3 

trans-Pinocarveol 427/10 710/2 
α-Terpineol 194/12 797/3 

g-Calacorene 055/24 673/3 
Caryophyllene oxide 756/24 035/13 

Elemenone 898/24 594/13 
β-Cedrene epoxide 408/25 543/4 

Eudesm-4(15)en-6-one 507/25 703/2 
Alloaromadendrene 

epoxide 
09/26 621/3 

Eudesm-4(15)-en-7-ol 388/26 447/4 
Mustakone 673/26 716/2 
Isocyperol 281/27 581/2 
α-Cyperone 333/28 141/13 
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 حثب

تاثیط اؾانؽ گیماه اویاضؾم   ضوی    ،ین بطضؾیزض ا

  بمطن  و لوبمه گنمس   زاض تذصیه قپكه زنسانه هایقاذم

کماضایی  ، نمطخ مهمطف نؿمبی    قامل نطخ ضقمس نؿمبی،  

مموضز   تبسیل اصای ذموضزه قمسه و باظزاضنمسگی تذصیمه    

 ،نتای  با افعایف الظ  اؾانؽ عبدگطف   بطضؾی قطاض 

امصای   تبسیل نطخ ضقس نؿبی و مهطف نؿبی و کاضایی

 اهفکم  زاضی به عوض مؼنمی گونه ذوضزه قسه زض هط زو 

تذصیه افمعایف یافم      و قاذم باظزاضنسگی ژیسا کطزنس

اثممطات ػمم وه بممط   ممموضز بطضؾممی ؾممانؽ ا ،بنممابطاین

، به زلیمل کماهف زازن کماضایی تبمسیل     تذصیهباظزاضنسگی 

اصای ذوضزه قسه زاضای ؾوی  گواضقی ژؽ اظ تذصیمه  

نیع بوزه اؾ   لصا، کاهف وظن شكطات کامل نه تنها بط 

و کاهف نطخ مهطف نؿبی، بلکه اثط باظزاضنسگی تذصیه 

زض  کمه زلیل ؾوی بوزن اصا نیمع اتفما  افتمازه اؾم       به

نوضت تذصیمه اظ امصای آاكمته بمه اؾمانؽ، قمازض بمه        

زض شالم    اؾتفازه اظ آن جه  ضقس ذوز نرواهنس بموز  

ایف فمع اصای مهطف قسه توؾظ شكطه باػث ا ،ػازی

امصای   تبمسیل  ضقس و وظن شكطه ممی گمطزز و کماضایی   

زاضز  زض قممسه بمما کیفیمم  آن ضابغممه مؿممتقیم    ذمموضزه

شكمطه اظ  نوضتی که کیفی  اصا مغلو  شكطه نباقس، 

ن مؼنمی  ساو این ب ذواهس کطزذوضزن آن اصا ذوززاضی 

  ممی باقمس  اؾ  که امصا زاضای اثمط باظزاضنمسگی تذصیمه     

ـ زض نوضت تذصیه نیع، شكطه امکان  ،هوچنین و  گمواض

جص  اصای نامغلو  ضا نمساضز و ایمن ؾموی  گواضقمی     

وگیطی اظ افمعایف وظن شكمطه   زلیل زیگمطی بمطای جلم   

 اؾ   

گیممماهی ضوی ػهمماضه هممما و اؾممانؽ هممای    اثممط  

توؾمظ محققمان مرتلمف    شكمطات    های تذصیمه  قاذم

کماهف مؼنمی زاض نمطخ     موضز بطضؾی قطاض گطفته اؾ  

بط  مرتلف و نطخ مهطف نؿبی زض شكطات ضقس نؿبی

اثط اؾتفازه اظ اؾانؽ های مرتلف گیاهی زض تؼسازی اظ 

؛ 8999لیمو و همو   ، 8997نمگ و هوکماضان   هوا)مغالؼات 

؛ نممحاف و محطمممی ژمموض  2882تطیپمماتی و هوکمماضان 

تاثیط اؾانؽ های گیماهی   به اثبات ضؾیسه اؾ  (، 8387

ضوی کاضایی تبسیل اصای ذوضزه قمسه فقمظ زض بؼضمی    

، 8392مغالؼات مكاهسه قسه اؾ  )جومال و هوکماضان   

گعاضقممات شانممل اظ (  8387 ژمموضنممحاف و محطمممی

 Evodi rutaecarpaؾی اثط ظیؿمتی اؾمانؽ گیماه    بطض

Hook f. et Thomas    بمطن   ػلیمه قپكمهSitophilus 

oryzae L.  و قپكه آضزT. castaneum Herbst.  نكان

توؾظ اؾانؽ گیماه   زاز که کاهف نطخ ضقس قپكه آضز

ػووما به ذاعط امتناع شكطه اظ تذصیه اظ امصای آاكمته   

زه و ؾموی  ژمؽ اظ   به اؾانؽ )باظزاضنسگی تذصیمه( بمو  

توانس ػامل موثطی زض کاهف وظن بوزه باقس  تذصیه نوی

نیممع  (2882جیانممگ و هوکمماضان ) (  8999)لیممو و هممو  

ای اؾمانؽ هما ػومستا بمه     اثطات ضس تذصیمه  مؼتقسنس که

نوضت باظزاضنسگی تذصیه مكاهسه می قوز که این امط 

موجب کاهف تذصیمه و زض ژمی آن کماهف وظن شكمطه     

ضایی تبسیل اصای ذوضزه قسه چنسان تح  گطزز و کامی

تحقیمد   گیمطز  اگمط چمه زض   تاثیط وجوز اؾانؽ قطاض نوی

های تذصیه گونه هوه قاذم اؾانؽ اویاضؾ   شاضط

ػ وه بمط  های موضز آظمایف ضا تح  تاثیط قطاض زازه و 

های مموضز آظممایف   بطای گونه هیتذص یاثطات باظزاضنسگ

     باقس یم عین هیژؽ اظ تذص  یؾو یزاضا

ض موضز اؾتفازه زضؾی تطکیبات قیویایی اؾانؽ بط

بمه   وئیمسی ضا تطژن این ژػوهف وجوز تطکیبات ؾؿکوئی

 ،الونمون  ،  بط ایمن اؾماؼ  نكان زازػنوان اجعای انلی 

بیكممتطین مقممازیط  و کمماضیوفیلن اکؿممیسآلفمما ؾممیپطون 

همای   زض ژمػوهف   ستكمکیل زازنم  اجعای این اؾمانؽ ضا  

ؾمیپطون بمه ػنموان یکمی اظ اجمعای      آلفا ؾایط محققین 

مجا  انلی و یا مازه ػوسه اؾانؽ گعاضـ قسه اؾ  )

، تمما  و 2885 کی نممی و هوکمماضان ، 8388و هوکمماضان 

  ػ وه بط این، (2888ظابی و هوکاضان ، 2887هوکاضان 

 زض اؾممانؽؾممیپطون آلفمما و اکؿممیسکمماضیوفیلن وجمموز

کیبمات  نتمای  بطضؾمی تط  با زض این ژػوهف   اویاضؾ  

مغابقم  زاضز )کالؿمی و    این گیاه توؾظ ؾایط محققین

اظ آنجمایی    ( 2882قنمازی و هوکماضان    ،8995 هوکاضان

اهی مؿموول  یم های گ موجوز زض اؾانؽسهای یوئکه تطژن

 هؿمتنس  هما  ای اؾمانؽ   و ضس تذصیمه  اثطات شكطه کكی
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ای ایمن   توماال اثمطات ضمس تذصیمه    ، لصا اش(2882ایؿوان )

تطکیب زض ها تطژن با وجوز ؾؿکوئین ضا می توا اؾانؽ

  زانؿ آن مطتبظ  قیویایی

 ضیمعو   اؾمانؽ کمه   نكان می زهسنتای  این تحقید 

ای  ضمس تذصیمه   تطکیببه ػنوان یک  توانس می اویاضؾ  

محهممموالت انبممماضی زض  محافظممم  اظ ، بمممطایبمممالقوه

قمطاض   نظمط زاض بطن  و لوبه گنمس  ممس   قپكه زنسانهبطابط

تموان بمه    اؾمانؽ ممی   ایمن  اؾمتفازه اظ ی اظ معایا  زیطگ

ظیطا این گیاه به  ،ؾوی  کم بطای ژؿتانساضان اقاضه کطز

مرتلف زنیما  ػنوان یک زاضوی ؾنتی توؾظ مطز  نقاط 

اؾتفازه اظ این اؾمانؽ زض  گیطز   موضز اؾتفازه قطاض می

انباضها جه  مسیطی  آفمات انبماضی منموط بمه بطضؾمی      

ز بطضؾممی و اثممطات شكممطه کكممی آن ضوی آفممات ممموض

هوچنین بطضؾی تاثیط آن ضوی ؾمایط شكمطات انبماضی    

 می باقس       
 

 تطکز ي قسرزاوی

بممسین وؾممیله اظ مممسیطی  اممموض ژػوهكممی زانكممگاه 

کكاوضظی و منابغ عبیؼی ضاممین ذوظؾمتان بمه ذماعط     

همای ممالی جهم  انجما  ایمن عمطش ژػوهكمی و         شوای 

هوچنین اظ جنما  آقمای ژطوفؿموض آنتمونی قمومنی اظ      

نكگاه ػلو  ظیؿتی و محیظ ظیؿم  وضاکلمو لهؿمتان    زا

بممه ذمماعط هوکمماضی زض قناؾممایی تطکیبممات قممیویایی  

 اؾانؽ تكکط و قسضزانی می گطزز   

 

  مىببع

  ها  انتكاضات زانكگاه تهطانطل آنآوض انباضی و مسیطی  کنت  آفات و ػوامل ظیان8389باقطی ظنوظ ا  

  کماضایی فطموالؾمیون نانوکپؿمول اؾمانؽ بمصض ظنیمان،       8392 ،   بمان نگه و    ؼ، ظنمسی   ژوض ، محطمی جوال 

Carum copticum الواؾمی،  ژمطه ژكم   ای قمب ، ضوی ضفتاض تذصیهPlutella xylostella (Lep.: Plutellidae)  

   38 تا 23 های  نفحه8، قواضه33جلس نامه انجون شكطه قناؾی، 

 .Carum copticum C. Bی باظزاضنسگی اؾانؽ گیاهان ظنیانا بطضؾی مقایؿه  8387 ،ؼ ژوض محطمی نحاف   و

Clarke   و هنممسه بیممسVitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand.Mzt.  ای قپكممه آضز  زض ضفتمماض تذصیممه

Tribolium castaneum Herbst.  24جلمس   ،یقات گیاهان زاضویی و مؼغمط ایمطان  فهلنامه ػلوی ژػوهكی تحق ،

  395 تا 385 های   نفحه4قواضه

بطضؾمی ممواز تكمکیل زهنمسه اؾمانؽ و اثمطات ضمس          8388 ،  کومالی نمػاز   و   نیک آوض  ش، وشیسی، ف  مجا 

تما   98 همای   نمفحه 4، قواضه 32جلس ،فهلنامه گیاهان زاضویی   .Cyperus rotundus Lمیکطوبی ضیعو  گیاه

97  

Ghanadi A, Rabbani M, Ghaemmaghami L and Malekian N, 2012. Phytochemical screening and 

essential oil analysis of one of the Persian sedges: Cyperus rotundus L. International Journal of 

Pharmaceutical Sciences and Research 3(2): 424-427.  

Guleria S and Tiku AK, 2009. Botanicalsin Pest Management, Current Status and Future Perspectives. 

Pp. 317-329 In: Rajinder P and Ashok KD (eds.), Integrated Pest Management: Innovation-

Development Process. Springer Netherlands. 

Huang Y, Tan JMWL, Kini RM and Ho SH, 1997. Toxic and antifeedant action of Nutmeg oil against 

Tribolium castaneum (Herbst) and Sitophilus zeamais Motsch. Journal of Stored Products Research 

33: 289-298. 

Huang Y, Lam SL and Ho SH, 2000. Bioactivity of essential oil from Elletaria cardamomum (L.) 

Maton. to Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst). Journal of Stored 

Products Research 36: 107-117. 

Isman MB, 2002. Insect antifeedants. Pesticide Outlook 13: 129-176. 



 111                                                                                         اثز اسبوس ریشيم گیبٌ ايیبرسالم...                

 
Isman MB, 2004. Plant essential oils as green pesticides for pest and disease management. Pp. 41-51 

In: Nelson WM (Ed.), Agricultural Application in Green Chemistry. ACS Symposium Series No. 

887, American Chemical Society.  

Jiang Z, Akhtar Y, Zhang X, Bradbury R and Isman M, 2012. Insecticidal and feeding deterrence 

activities of essential oils in cabbage looper, Trichoplusia ni (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of 

Applied Entomology 136(3): 191-202. 

Kempraj V and Bhat SK, 2008. Ovicidal and larvicidal activities of Cyperus giganteus and Cyperus 

rotundus Linn. essential oils against Aedes albopictus (Skuse). Natural Product Radiance 7(5): 416-

419. 

Kalsi PS, Anjana SH, Singh A, Singh IP, Chhabra BR, Sharma A and Singh A, 1995. Biogenetically 

important sesquiterpenes from Cyperus rotundus. Fitoterapia 66(1): 94. 

Kilani S, Abdelwahed A, Ammar RB, Hayder N, Ghedira K, Chraief I, Hammami M and Chekir 

Ghedira L, 2005. Chemical composition, antibacterial and antimutagenic activities of essential oil 

from (Tunisian) Cyperus rotundus. Journal of Essential Oil Research 17: 695-700. 

Lee S, Lee B, Choi W, Park B, Kim J and Campbell B, 2001. Fumigant toxicity of volatile natural 

products from Korean spices and medicinal plants towards the rice weevil, Sitophilus oryzae (L). 

Pest Management Science 57: 548-553. 

Liu ZL and Ho SH, 1999. Bioactivity of the essential oil extracted from Evodia rutaecarpa Hook F. 

and Thomas against the grain storage insects, Sitophilus zeamais Motsch. and Tribolium castaneum 

(Herbst). Journal of Stored Products Research 35: 317-328. 

Liu ZL, Goh SH and Ho SH, 2007. Screening of Chinese medicinal herbs for bioactivity against 

Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst). Journal of Stored Products 

Research 43: 290-296.    

Liu ZL, Yu M, Li XM, Wan T and Chu Sh, 2011. Repellent activity of eight essential oils of Chinese 

medicinal herbs to Blattella germanica L. Record of Natural Products, 5(3): 176-183. 

Nenaah GE, 2011. Toxic and antifeedant activities of potato glycoalkaloids against Trogoderma 

granarium (Coleoptera: Dermestidae). Journal of Stored Product Research, 47: 187-190. 

NIST (National Institute of Standards and Technology), 2013. http://webbook.nist.gov/ chemistry/ 

name-ser.html (accessed on 16 November 2013). 

Sonwa MM and Konig AW, 2001. Chemical study of Cyperus rotundus. Phytochemistry 58: 799-810. 

Tam CU, Yang FQ, Zhang QW, Guan J and Li SP, 2007. Optimization and comparison of three 

methods for extraction of volatile compounds from Cyperus rotundus evaluated by gas 

chromatography-mass spectrometry. Journal of Pharmacology and Biomedicine 44: 444-449. 

Tripathi AK, Prajapati V, Verma N, Bahl JR, Bansal RP, Khanuja SP and Kumar S, 2002. 

Bioactivities of the leaf essential oil of Curcuma longa (Var. Ch-66) on three species of stored 

product beetles (Coleoptera). Journal of Economic Entomology 95: 183-189. 

Zandi-Sohani N, Hojjati, M and Carbonell-Barrachina AA, 2012. Insecticidal and repellent activities 

of the essential oil of Callistemon citrinus (Myrtaceae) against Callosobruchus maculatus (F.) 

(Coleoptera:Bruchidae). Journal of Neotropical Entomology 42: 89-94. 

Zoghbi MDGB, Andrade EHA, Carreira LMM and Rocha EAS, 2008. Comparison of the main 

components of the essential oils of "priprioca": Cyperus articulatus var. articulatus L., C. 

articulatus var. nodosus L., C. prolixus Kunth and C. rotundus L. Jornal of Essential Oils Research 

20: 42-46. 



                                                   جبوکی ي َمکبران                                                                                                                                                                                                                         112

 

Effect of Rhizomes Essential Oil of Cyperus rotundus L. on Feeding Indices of 

Sawtoothed Grain Beetle, Oryzaephilus surinamensis L. and the Khapra 

Beetle Trogoderma granarium Everts 

S Janaki
1
, N Zandi-Sohani

2*
and L Ramezani

2
 

1
Former MSc Student of Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ramin    

  Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Iran. 
2
Assistant Prof.,

 
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ramin Agriculture and Natural Resources  

  University of Khuzestan , Iran. 

*Corresponding author: E-mail:nzandisohani@yahoo.com   

  Received:24 Oct 2014                 Accepted:11 Feb 2015  

 

Abstract 

In recent years, the use of plant derivatives including essential oils and plant extracts has been taken into 

consideration as an alternative to chemical pesticides for pest control. In this study, antifeedant activity of 

purple nutsedge, Cyperus rotundus L. essential oil was investigated against sawtoothed grain beetle, 

Oryzaephilus surinamensis L. and khapra beetle, Trogoderma granarium Everts by using flour disc 

method, under laboratory conditions (27±2°C, 65±5% RH and continuous darkness). Results showed that 

feeding indices were affected by essential oil and the relative growth rate, relative consumption rate and 

efficacy of conversion of ingested food decreased for both insects with increasing concentration. The 

efficacy of conversion of ingested food decreased from 7.80% and 6.18% at control to 3.05% and 3.68% 

at highest concentration for O. surinamensis and T. granarium, respectively. The feeding deterrence index 

for both insects increased from 32.57% and 39.02% at the lowest concentration to 46.85% and 49.33% at 

highest concentration, respectively. According to these results, the essential oil affected test insects in two 

ways; feeding deterrence and post ingestive toxicity. The results demonstrated that C. rotundus essential 

oil could be used as a probable substitution to chemical pesticides for stored products protection against 

storage pests. 

Keywords: Cyperus rotundus, Feeding deterency, Relative consumption rate, Rrelative growth rate, 

Stored pests. 
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