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چکيده
مقدمه و هدف :کاربرد اسانسهاي گياهي به عنوان عواملي امن و موثر براي مبارزه با آفات انباري توجه زياادي را باه

تاريخ دريافت مقاله0331/10/07 :

خود جلب کرده است .در تحقيق حاضر اثارات زيساتي اساانس اکااليپتوس  E. globulusروي شپشاه آرد ،يکاي از
حشرات آفت محصوالت انباري ،برآورد گرديد.

نوع مقاله :پژوهشي

روش تحقيقق  :در اياان پااژوهش اثاارات تماسااي ،تاادخيني و دورکنناادگي اسااانس اکاااليپتوس روي شپشااه آرد

موضوع :به زراعي  -به نژادي

 T. confusumمورد بررسي قرار گرفت .اثر تماسي به دو شيوه قطره گاااري و آششاته نماودن ساطوح کاشاا صاافي
آزمايش گرديد .قطره گااري با دستگاه ميکرواپليکاتور و قرار دادن يک مايکروليتر از شلظتهاي مختلاف اساانس روي
قفس سينه حشرات کامل انجام شد .براي آزمايش اثر تدخيني از ظروف استوانهاي شيشهاي با حجم  01 mlاساتفاده
شد .اثر دور کنندگي اسانس از طريق مقايسه ميزان استقرار حشرات کامل در دو سطح تيمار شده و تيمار نشده ماورد
آزمايش قرار گرفت .بر مبناي تجزيه پروبيت دادهها LC50 ،اسانس اکاليپتوس در روش قطرهگااري  1/77 µl/Iبرآورد
شد.

تاريخ پذيرش مقاله0331/17/77 :

كليد واژگان



آفات انباري
اثر تماسي

 دورکنندگي
 شيوه قطرهگااري


قابليت تدخيني

نتايج و بحث :مقايسه نتايج به دست آمده از سه شلظت مورد استفاده در دو سري آزمايش تيمار سطوح نشان داد کاه
اين شيوه روش مناس بي براي برآورد اثر تماسي نيست چرا که مرگ و مير مشاهده شده بيشتر ناشاي از اثار تادخيني
است تا تماسي .پس از کسر کردن اثر تدخيني ،مرگ و مير ناشي از اثر تماسي براي سه شلظت  1/7 ،1/30و µl/cm2
 0/00بااهترتيااب براباار بااود بااا  01/7 ،03/00و  01درصااد .قابلياات تااأثير تاادخيني اسااانس باار مبناااي ،LC50
 73/0 µlبر ليتر هوا برآورد گرديد .ميانگين درصد دور کنندگي اسانس اکاليپتوس بر اساس نتايج باهدسات آماده از
چهار شلظت  1/30 ،1/17 ،1/33و  1/0 µl/cm2حدود  13/7درصد برآورد گرديد کاه جازو گاروه  11/0( Vتاا 011
درصد دورکنندگي) از گروههاي پنج گانه قرار ميگيرد.
توصيه كاربردي/صنعتي :محدوديت و ممنوعيت کاربرد ترکيبات شيميايي تدخيني ،نياز به آفتکشهاي جاايگزين
مناسب را ملموستر نموده است .کميت قابل توجه اسانس اکاليپتوس ،بيضرر بودن آن براي سيساتمهااي زيساتي و
کارآيي مناسب آن روي آفات انباري ،عواملي هستند که اين ترکيبات گياهي را به عنوان جاايگزين مناساب ترکيباات
شيميايي پرخطر مطرح نمودهاند.

تجزيه سريع ،مناسب بودن آنها براي کاربردهاي در مقياس کوچک و

 .1مقدمه

طيف وسيع اثر آنها باعث شده که به عنوان جايگزين مناسب حشرهکش-

مشکالت ناشي از کاربرد حشرهکشهاي شيميايي ،تالشها را براي

هاي شيميايي مطرح باشند ( .)Topondjon et al., 2005اسانسهاي

يافتن ترکيبات جايگزين موثر ،امن و کاربردي افزايش داده است .برخي

گياهي متابوليتهاي ثانويه گياهان داراي ترکيبات آروماتيک هستند.

مزاياي حشرهکشها با منشأ گياهي از جمله سميت کمتر براي انسان،

اسانسها فرار بوده ،ترکيباتي طبيعي و پيچيده هستند که نقش
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حشرهکشي ،باکتريکشي ،ويروسکشي و قارچکشي داشته و در

موظف به حاف کامل اين آفتکش گرديدند .ترکيب دوم يعني

طبيعت نقش محافظتي دارند ( .)Bakkali et al., 2008اين

فسفين هنوز بهطور گسترده استفاده ميشود که در کنار خطرات

ترکيبات همانند يک مانع گازي عمل کرده و باعث دور کردن يا

زيست محيطي و همچنين تهديد سالمت انساني ،بروز مقاومت به

ممانعت از تغايه بندپايان ميشوند (.)Nerio et al., 2010

آن در انواع مختلفي از آفات انباري باعث توجه بيشتر به يافتن

راجندران و سريادجيني (  ) Rajendran & Sriranjini, 2008در

جايگزينهاي مناسب شده است (.)Bell, 2000

استفاده از پودرهاي تهيه شده از بخشهاي مختلف خشک شده

يک مقاله مروري اثرات کنترلي اسانسهاي گياهي را روي آفات

گياهان ،بهينه سازي روشهاي مختلف عصاره و اسانس گيري از

انباري مورد بررسي قرار داده و مهمترين آنها را فهرست کرده اند.
درخت اکاليپتوس يکي از گياهان رايج و گسترده مورد استفاده

گياهان ،جستجو براي يافتن گياهان جديدي که حاوي ترکيبات

براي اسانسگيري است .جنس  Eucalyptusداراي بيش از 711

موثري هستند ،تجزيه اجزاي شکل دهنده اسانسهاي گياهي و

گونه است .اين درخت مصارف مختلف تجاري داشته از جمله در

خالص نمودن و آزمايش اين اجزا از جمله تالشهايي است که براي

داروسازي ،عطرسازي و صنعت کاربرد فراواني دارد .اسانس

يافتن ترکيبات تدخيني امن و موثر صورت گرفته و ميگيرد.

اکاليپتوس عالوه بر اين به عنوان حشرهکش براي بسياري از

گونههاي مختلفي از جنس اکاليپتوس در اين راستا مورد پژوهش

حشرات به خصوص آفات انباري از جمله ،Sitophilus oryzae

قرار گرفتهاند .در اين ارتباط ميتوان به بررسي اثر ترکيب  -1 ،0سينئول،

Tribolium

يکي از اجزاي مهم اسانس اکاليپتوس ،روي T. confusum

 T. confusum ،castaneumو  Rhyzoperta dominicaو هم-

( )Stamopoulos et al., 2007و Prates et al., ( T. castaneum

چنين به عنوان دورکننده پشههايي همچون  Culex pipiensو

 ، )1998اثر  E. globulusروي Lee et ( Oryzaephilus surinamensis

 Aedes aegyptiمورد آزماش و استفاده قرار گرفته است ( Batish

 ،)al., 2000اثر تخمکشي اسانس  E. camaldulensisروي

.)et al., 2008

 ،)Tunç et al., 2000( confusumاثر اسانس گونههاي ،E. nicholii

،Callosobruchus maculatus ،S. zeamais

T.

شپشه آرد با نام علمي  Tribolium confusumسوسک

 E. codonocarpaو  E. blakelyiروي Lee et al, ( T. castaneum

کوچکي به طول سه تا چهار ميلي متر و به رنگ قهوه اي قرمز

 ،)2004اثر تماسي و دورکنندگي اسانس گونه  E. salignaروي

است .الروها و حشرات کامل اين گونه از انواع مختلفي از محصوالت

 )Topondjon et al., 2005( T. confusumو در ايران به آزمايش

انباري از جمله دانههاي روشني ،خشکبار ،دانههاي شالت و آرد

اثر تدخيني اسانس سه گونه E. intertexta ،E. camaldulensis

تغايه کرده و عالوه بر خسارت مستقيم باعث کاهش بازار پسندي

و  E. sargentiiروي Negahban & Moharamipour, ( T. castaneum

آنها ميشود (باقري زنوز .)0311 ،روشهاي مختلفي براي کنترل

 )2007اشاره نمود.

آفات انباري مورد آزمايش قرار گرفته و در شرايط عملي به کار

در بررسي حاضر ،اثرات زيستي اسانس گونه  E. globulusيکي

گرفته شده است .با اين حال گازدهي انبارها با استفاده از ترکيبات

از گونه هاي رايج در نواحي مرکزي و جنوبي ايران روي حشرات

تدخيني يکي از قديميترين و رايجترين روشهاست.

کامل  T. confusumمورد بررسي قرار گرفت .کشندگي اين اسانس

متيل برومايد و فسفين دو ترکيبي هستند که به طور گسترده

هم از طريق در تماس قرار دادن حشرات روي سطوح حاوي

براي کنترل آفات انباري استفاده ميشوند .ترکيب اول مدتهاست

باقيمانده اسانس و هم از طريق گازدهي آزمايش گرديد .اثر

که به عنوان يکي از عوامل مخرب زيست محيطي مطرح بوده و

دورکنندگي اين اسانس نيز با مبنا قرار دادن شيوههاي مرسوم

فشارهاي زيادي براي از رده خارج کردن آن اعمال ميشود .بر

ارزيابي گرديد .توصيف جنبههاي مختلف تأثير اين اسانس ميتواند

اساس معاهدههاي به امضا رسيده در سال  0337کشورهاي توسعه

اطالعات با ارزشي در مورد کارآيي آن در اختيار گااشته و همچنين

يافته تا سال  7110و کشورهاي در حال توسعه تا سال 7100

امکان کاربرد و موثر بودن آن را در شرايط عملي مشخص کند.
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 .2مواد و روشها

پس از گاشت حدود دو دقيقه و بخار شدن استن ،کاشاهاي صافي

 .1-2پرورش حشرات

داخل ظروف پتري قرار داده ميشدند .کاشاهاي صافي به قطر
ظروف پتري بريده ميشدند تا سطح تيمار نشده در دسترس

جمعيت اوليه حشرات مورد استفاده در اين تحقيق از

2

آزمايشگاه آفات انباري موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور تهيه

حشرات نباشد .اين آزمايشها با سه شلظت  1/7 ،1/30و  0/00 µl/cmو

گرديد .حشرات کامل در دماي  ،77±0 ˚Cرطوبت نسبي 11±0

منظور کردن تيمار شاهد و حداقل با سه تکرار انجام گرديدند .در هر

درصد و دوره نوري  01 : 1ساعت (تاريکي  :روشنايي) در داخل

يک از ظروف پتري  01عدد حشره کامل قرار ميگرفت .اثر تماسي

يک دستگاه ژرميناتور (مدل  ،JG-300ساخت شرکت ژال طب)

اسانس اکاليپتوس از طريق قطرهگااري نيز انجام گرديد .در اين

پرورش داده شدند .براي پرورش از ظروف پالستيکي شفاف به ابعاد

شيوه يک قطره به حجم  0 µlروي قسمت پشتي قفس سينه

 01/0×00×1/0 cmاستفاده گرديد .حدود يک سوم ظروف با آرد

حشرات کامل قرار ميگرفت .شلظتهاي مختلف اسانس با حل

پر شده و تعداد متفاوتي حشره کامل (جمعيت اوليه يا تازه ظاهر

کردن اسانس در استن تهيه ميشد .براي جلوگيري از بخار شدن

شده) در آن قرار ميگرفت .بخشي از درب ظروف بريده شده و با

استن اين شلظتها در داخل ميکروتيوبهاي  0/0ميلي ليتري که

پارچه توري مسدود شده بود تا امکان تهويه مناسب فراهم گردد.

درب به خوبي محکم شوندهاي داشتند ،تهيه شدند .پس از تيمار،

پس از گاشت يک هفته تا ده روز و اطمينان از شروع تخمگااري،

حشرات تا زمان ثبت نتايج داخل ظروف پتري قرار داده ميشدند.

حشرات کامل به ظروف ديگري حاوي آرد سالم منتقل ميشدند.

آزمايشهاي نهايي با پنج شلظت در محدوده محاسبه شده بر اساس

اين فرآيند براي حشرات کامل هر نسل حداقل سه بار انجام

آزمايشهاي مقدماتي و منظور کردن تيمار شاهد انجام شد .اين

ميشد .ظروفي که تخمگااري در آنها انجام شده بود ،پس از

آزمايشها سه بار تکرار شدند .ميزان مرگومير در هر دو روش پس

گاشت سه هفته ،روزانه بررسي ميشدند و حشرات کامل تازه

از  70ساعت ثبت گرديد .حشراتي که هيچ گونه تحرکي از خود

ظاهر شده جدا ميشدند .هدف از اين کار بهدست آوردن حشرات

نشان نميدادند ،مرده در نظر گرفته ميشدند.

کامل يکنواخت براي آزمايشهاي زيست سنجي بود .پس از

 .2-2-2اثر تدخيني

پرورش يک تا دو نسل اوليه ،حشرات کامل تازه ظاهر شده ،بخشي

براي بررسي اثر تدخيني از ظروف شيشه اي استوانهاي به

براي آزمايشها و بخشي براي ادامه پرورش استفاده ميشدند.

حجم  01 mlمعروف به ظروف مک کارتي استفاده گرديد .قطر

جداسازي حشرات به وسيله الک انجام ميشد.

دهانه اين ظروف درب پيچدار حدود  7/0 cmو ارتفاع آنها حدود
 1/0 cmبود .در اليه نازک پالستيکي موجود در بخش داخلي اين

 .2-2آزمايشهاي زيست سنجي

ظروف است برشي ايجاد شده و لبه کاشاهاي صافي در زير اين

اسانس مورد استفاده در اين تحقيق مربوط به گونه

اليه محکم ميشد .از کاشا صافي واتمن  )0×7 cm( N°1به عنوان

 Eucalyptus globulusبود که از شرکت زردبند تهيه گرديد.

منبع متصاعد کننده اسانس استفاده ميشد .با انجام آزمايشهاي

آزمايشها به دو روش تماسي و تدخيني انجام شد .در ادامه اثر دور

مقدماتي محدوده شلظتها تعيين و آزمايشهاي اصلي با پنج

کنندگي اسانس نيز مورد بررسي قرار گرفت.

شلظت لگاريتمي در اين محدوده و منظور کردن تيمار شاهد انجام

 .1-2-2اثر تماسي

گرديد .کاشاهاي صافي به شلظتهاي مختلف آششته شده و پس از

قابليت تماسي اسانس به دو شيوه مورد آزمايش قرار گرفت .در

حدود دو دقيقه ،به شيوه ذکر شده ،در قسمت داخلي درب ظروف

شيوه اول سطوح کاشا صافي (واتمن ) N°1،به قطر ( 1 cmسطح

محکم ميشدند .سپس اين دربها روي شيشههايي که قبالً 07

 )71/71 cm2به شلظتهاي مختلف اسانس آششته ميشدند .براي

عدد حشره کامل داخل آن قرار داده شده بود ،پيچيده شده و

آششته نمودن کاشاهاي صافي اسانس در  01 µlاستن حل ميشد.
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محکم ميشدند .اين آزمايشها پنج بار تکرار شدند .نتايج مرگ و

است .از آنجا که در اين شيوه از ظروف دربسته استفاده ميشود

مير پس از  70ساعت ثبت گرديد.

امکان دارد بخشي از مرگ و مير ناشي از اثر تدخيني باشد .براي

در سري ديگر از آزمايشهايي که اثر تدخيني بررسي ميشد

جدا نمودن اين اثر ،همين آزمايش بهصورت تدخيني انجام شد.

روشي مشابه روش تماسي با استفاده از ظروف پتري بهکار گرفته

يعني کاشاهاي تيمار شده بهجاي کف ظروف به درب ظروف

شد .در اين روش کاشا صافي با همان شلظتهاي اثر تماسي تيمار

چسبانده شد؛ بهطوريکه حشرات تماسي با آنها نداشتند .وجود

ميشدند اما کاشاها بهجاي کف پتري به بخش داخلي درب پتري

مرگ و مير نشان ميداد که در برآورد اثر تماسي بخشي ناشي از اثر

متصل ميشدند .ساير شرايط ،مشابه آزمايشهاي تماسي بود.

تدخيني است .نتايج ارائه شده در جدول  0نشان مي دهد که با مبنا

تجزيه پروبيت دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS ver 17انجام شد.

قرار دادن تفاوت مرگ و مير در اين دو شيوه ،تنها بخش کوچکي از
مرگ و مير ناشي از اثر تماسي است .با اين حال با برآورد سهم اثر

 .3-2-2اثر دوركنندگي

تماسي از کل مرگ و مير ،در کمترين شلظت ،بخش عمدهاي از

قابليت دور کنندگي اسانس اکاليپتوس بر مبناي ميزان ترجيح

مرگ و مير ناشي از اثر تماسي است.

حشرات براي يک ناحيه خاص برآورد گرديد ( Topondjon et al.,

توپوندجون و همکاران ( )Topondjon et al., 2007مقادير

 .)2005ناحيه مورد نظر در اينجا سطح کاشا صافي بود به قطر

 LD50و  LD95عصاره گونه  E. salignaرا روي  T. confusumبه

 7 cmکه از وسط به دو قسمت مساوي بريده ميشد .سطح هر قسمت

ترتيب  1/01و 0/7 µl/cm2برآورد نمودند .مقايسه نتايج نشان

حدود  03/73 cm2بود .مقادير مختلف اسانس در  011 μlاستن حل

ميدهد که اسانس  E. globulusنيز کارآيي تماسي قابل قبولي

ميشد تا چهار شلظت نهايي  1/30 ،1/17 ،1/33و  1/0 µl/cm2حاصل

دارد .در بررسيهاي ديگري اثر تماسي اسانسها از اين طريق برآورد

شود .يکي از دو قسمت کاشا صافي به آرامي با هر يک از شلظتها

شده است .به عنوان مثال عبادالهي و همکاران ( Ebadollahi et al.,

آششته ميشد .نيمه ديگر فقط با استن تيمار ميشد .پس از

 )2010اثر تماسي اسانس  E. globulusو Lavandula stoechas

گاشت حدود پنج دقيقه و اطمينان از خشک شدن کاشاهاي

را روي سوسک توتون  Lasiderma serricorneاز طريق تيمار

صافي ،دو قسمت از هم بريده در داخل ظروف پتري کنار هم قرار

کاشا صافي بررسي نمودند .پارک و همکاران ()Park et al., 2003

ميگرفتند .سپس  71عدد حشره کامل در مرکز کاشا صافي رها

نيز اجزاي تشکيل دهنده اسانس گياه  Chamaecyparis obtusaرا

ميشد .تيمارها حداقل سه بار تکرار شدند و تعداد حشرات روي هر

روي دو گونه سوسک آفت انباري به همين شيوه بررسي نمودند .به

يک از دو سطح حاوي اسانس و بدون اسانس بعد از دو ساعت ثبت

نظر ميرسد که اگر از مواد فرار براي تيمار تماسي در ظروف در

ميشد .درصد دور کنندگي ( )PRبا فرمول

بسته استفاده ميشود ،بايد بتوانيم اثر تدخيني را از اثر تماسي

PR= [(Nc-Nt) / (Nc+Nt)]×100

به دست آمد که در آن  Ncو  Ntبه ترتيب برابر است با تعداد

تفکيک کنيم و گرنه بخشي از مرگ و مير مشاهده شده ناشي از اثر

حشرات روي سطح تيمار نشده و سطح تيمار شده.

تدخيني است .استفاده از ظروف پتري با عمق متفاوت و سطح
يکسان احتماالً خواهد توانست بخشي از اين ابهامات را برطرف کند.

 .3نتايج و بحث

انتظار ميرود که افزايش حجم ظروف پتري باعث کاهش اثر
تدخيني اسانس شود.

 اثر تماسي :تيمار کاشا صافي يکي از روشهاي معمول برايبررسي اثر تماسي اسانسهاي گياهي است .البته بايد توجه داشت

نتايج اثر تماسي از طريق قطرهگااري روي بدن حشرات در

که به دليل ماهيت اثر اسانسها ،قابليت تماسي آنها اهميت کمتري

جدول  7ارائه شده است .اين شيوه با دقت بيشتري قابليت تماسي

دارد .نتايج اين آزمايش در جدول  0ارائه شده است .يکي از نکات

ترکيبات را برآورد ميکند .مقدار  LC50محاسبه شده ()1/77 µl/I

مبهم اين شيوه آزمايش ،احتمال اختالط اثرات تماسي و تدخيني

تا حدودي نشان دهنده قابليت خوب اسانس اين گونه گياهي براي
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کنترل شپشه آرد است .نکته قابل توجه اينکه با  3/0برابر افزايش

گرفتند ،سپس به ظروف تيمار نشده منتقل شدند و مرگومير پس

دادن اسانس ميتوان  31درصد حشرات را کنترل کرد و اين مقدار

از دو روز ثبت گرديد .زيستسنجي اسانس همراه با زيستسنجي

براي دستيابي به  30درصد کنترل حدود  0/3برابر است (µl/I

اين ماده در شرايط يکسان ميتواند سهم کشندگي اين ماده را بهتر

.)LD95 =1/31

مشخص کند .از ديگر موارد قابل توجه در اثر تدخيني شيب زياد

اثر تدخيني :نتايج سميت تدخيني نيز در جدول  7ارائه شده

خط دز -پاسخ محاسبه شده است .اين موضوع در کنترل آفات

است .اثر تدخيني مهمترين قابليت اسانسها در کنترل آفات انباري

انباري از اين جهت اهميت دارد که سعي ميشود از ترکيباتي

است .مقدار  LC50در اين تحقيق  007/0 µl/Lمحاسبه شد .در تحقيق

استفاده شود که تا حد امکان محصوالت عاري از آفت باشند .به

(  )Negahban & Moharamipour, 2007شلظت  37 µl/Lاسانس سه

همين خاطر شاخصهاي  LC90تا  LC99اهميت پيدا ميکنند .از

گونه  E. intertexta ،E. camaldulensisو  E. sargentiiروي

اين رو ترکيباتي بيشتر مورد قبول هستند که با کمي افزايش شلظت

 T. castaneumبه ترتيب صفر ،صفر و حدود  01درصد مرگومير و

بتوانند بهجاي  01درصد ،بيش از  31درصد حشرات را از بين ببرند.

شلظت  010 µl/Lبهترتيب حدود  011 ،30و  31درصد مرگومير

بر اساس نتايج بهدست آمده با  0/01و  7برابر افزايش (µl/L

ايجاد نمود .مقدار  LC90محاسبه شده در تحقيق حاضر نشان دهنده

 )LC99=770/1شلظت ميتوان بهجاي  01درصد ،بهترتيب  31و 33

مشابهت اثر تدخيني ديگر گونه اکاليپتوس يعني E. globulus

درصد حشرات را کنترل نمود.

است.

 -اثر دورکنندگي :متوسط دورکنندگي اسانس E. globulus

اسانس سه گونه  E. codonocarpa ،E. blakelyiو E. nicholii

روي اين آفت انباري حدود  13درصد بود .براي تمايز بهتر اثر

سميت بيشتري روي  T. castaneumداشت ( .)Lee et al, 2004اين

دورکنندگي ،در يک تقسيم بندي قراردادي ،دورکنندگي به چهار

محققين با روشي تا حدودي متفاوت اثر تدخيني را براورد نموده و LC50

گروه تقسيم شده است :گروه ( 0کمتر از  1/0درصد دورکنندگي)،

هاي اين سه گونه بترتيب  01/7 ،00/0و  03/7 µl/L airبود .گرچه که

گروه  1/0( Iتا  71درصد) ،گروه  71/0( IIتا  01درصد) ،گروه III

ممکن است سه گونه اکاليپتوس ذکر شده کارآيي بيشتري داشته باشند

( 01/0تا  11درصد) ،گروه  11/0( IVتا  11درصد) و گروه V

اما بهنظر ميرسد تفاوت مشاهده شده بخشي ناشي از تفاوت شرايط

( 11/0تا  011درصد دورکنندگي) (.)Topondjon et al., 2005

آزمايش باشد .در تحقيق انجام گرفته توسط عبادالهي و همکاران

درصد دورکنندگي محاسبه شده در اين تحقيق ،اسانس

( )Ebadollahi et al., 2010مقدار  LC50برآورد شدهي اسانس همين گونه

 E. globulusرا در گروه  Vقرار ميدهد.

روي سوسک توتون  L. serricorneکمتر بود ( .)11/11µ l/Lکارآيي

در يک مطالعه اي متوسط دورکنندگي چهار شلظت ،1/113
2

متفاوت اسانس يک گونه گياهي روي حشرات مختلف يکي از

 1/707 ،1/071و  1/013 µl/cmاسانس  E. citriodoraرا روي S.

مواردي است که در بررسيهاي مختلف نشان داده شده است

 zeamaisحدود  17/7درصد برآورد نمودند .شلظتهاي مورد

( Negahban & Moharamipour, 2007؛ Prates et al., 1998؛

استفاده اين محققين کمتر از نصف مورد استفاده در تحقيق حاضر

 .)Rozmana et al., 2007ترکيب  -1 ،0سينئول يکي از اجزاي اصلي

است و دورکنندگيهاي برآورد شده تا حدودي قابل توجيه است .با

اسانس اکاليپتوس است .اين ماده حدود  13/3درصد اسانس گونه

اينکه شيوه مورد استفاده در اين تحقيق يکي از روشهاي رايج

 E. globulusرا به خود اختصاص ميدهد (.)Maciel et al., 2010

بررسي اثر دورکنندگي است ( )Nerio et al., 2010با اين حال به-

استاموپولوس و همکاران ( )Stamopoulos et al., 2007اثر اين

نظر ميرسد که اشکاالتي در اين روش وجود دارد .اول اينکه سطح

ماده را روي حشرات کامل  T. confusumبررسي کردند و نشان

تيمار شده با اسانس در کنار سطح تيمار نشده در يک ظرف در بسته

دادند که  7 µl/Lاين ماده باعث  01درصد مرگومير ميشود .در

قرار گرفته و به احتمال زياد اسانس در همه جاي فضاي کوچک

اين تحقيق حشرات به مدت  01ساعت در معرض سينئول قرار

آزمايش پخش ميشود .در تحقيق حاضر گرچه  13درصد دور
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کنندگي به عنوان ميانگين اثر چهار شلظت ارائه گرديده است ،اما

قراردادن  LC90و  LC99اين حجم بهترتيب  1137و  0001برابر

درصد دور کنندگي از ميزان شلظتها تبعيت نميکرد .دور کنندگي

خواهد بود .از آنجا که بخش عمدهاي از محلهاي انبار نمودن ،با

چهار شلظت  1/30 ،1/17 ،1/33و  0/1 µl/cm2بهترتيب ،00/7

محصوالت انباري اشغال ميشود ،با در نظر گرفتن بخش خالي فضا،

 30/0 ،11/1و  30/0درصد بود .در حالي که انتظار ميرفت روند اثر

اين مقادير باز هم افزايش خواهد يافت .به عنوان مثال اگر نيمي از

دورکنندگي برعکس باشد .از ابهامات ديگر اين شيوه زمان پايان

فضا توسط محصوالت انباري پرشده باشد اين مقادير دو برابر

آزمايش است .نقطه پاياني قراردادي بوده و در هر تحقيق ممکن

خواهد بود .بنابراين در صورت توليد انبوه اسانس و مقرون به صرفه

است زمان متفاوتي تعريف شود که اين موضوع امکان مقايسه نتايج

بودن مصرف آن ،ميتوان انتظار داشت که حداقل در فضاهاي

تحقيقات متفاوت را کاهش ميدهد.

کوچک نگهداري محصوالت انباري اسانس اين گونه ،جايگزين
مناسبي براي ترکيبات تدخيني رايج ،بهخصوص قرصهاي حاوي

 .4نتيجه گيري

فسفين باشد.

در مجموع نتايج اين تحقيق نشان دهنده کارآيي قابل قبول
اسانس  E. globulusبراي کنترل آفات انباري است .بر اساس
شاخص  LC50اثر تدخيني ،با يک حجم از اسانس ميتوان 01
درصد حشرات را در حجم  1131برابري از بين برد .با مبنا

جدول  .1اثر تماسي اسانس  Eucalyptus globulusروي حشرات کامل Tribolium confusum
غلظت
()µl/cm2

مرگ و مير (درصد)
تيمار كف ظروف

تيمار درب ظروف

درصد تماسي از كل
تفاوت

1/41

11/1

71/1

01

71/3

0/7

01

33/3

01/7

33/0

0/33

73/1

0/01

03/00

17/7

0

1

1

-

-

جدول  .2اثر تماسي و تدخيني اسانس  Eucalyptus globulusروي حشرات کامل Tribolium confusum
نوع تيمار

تعداد حشرات

( )± SEشيب خط

LC50

LC90

اثر تماسي (روش قطرهگااري)

711

(7/07 )± 1/37

1/77 µl/Insect

1/13 µl/Insect

اثر تدخيني

311

(7/77 )± 1/70

هوا007/0 µl/L

هوا010 µl/L
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