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  94، زمستان 4شماره  38گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

بر سه  .Citrus aurantium L کشی اسانس برگ نارنج ترکیبات شیمیایی و اثرات حشره
  آفت مهم انباري

  3لیال رمضانی و *2سوهانی ، نوشین زندي1بروجنی شکوفه بنده

  

  

  شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان کارشناسی ارشد حشره ي آموخته دانش -1
  ) nzandisohani@yahoo.comدانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، (پزشکی  : استادیار گروه گیاهولونویسنده مس - *2

  پزشکی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان استادیار گروه گیاه -3
  7/6/94تاریخ پذیرش:     14/2/94  تاریخ دریافت:

  
  چکیده

هاي گیاهی  هاي وسیعی روي اسانس کش، پژوهش براي سموم آفتترکیبات کم خطر به منظور جایگزینی 
 Citrus aurantiumدورکنندگی اسانس برگ نارنج اثر تنفسی، تماسی و سمیت شود. در این پژوهش  انجام می

L. کشیش روي سوسک Rhyzopertha dominica Fabriciusآرد ، شپشهTribolium castaneum (Herbst)   و
مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح  .Oryzaephilus surinamensis L غالتدار  دندانه شپشه

تکرار انجام شد.  5درصد و شرایط تاریکی در  65±5، رطوبت نسبی درجه سلسیوس 27±2کامال تصادفی در دماي 
 بوسیلهبا استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شده و  نارنج،  برگ  اسانسبه منظور شناسایی ترکیبات شیمیایی 

آزمایشات  دار و لیتري درپوش میلی 50در ظروف  تنفسیمورد آنالیز قرار گرفت. آزمایشات  GC-MSدستگاه 
ساعت مورد بررسی قرار  24و مرگ و میر حشرات پس از  غلظت انجام شد 5دیش و در  تماسی به روش پتري

 4و  2 هايمانزغلظت مختلف و در  5دیش و با  . اثر دورکنندگی با استفاده از آزمون انتخاب آزاد در پتريگرفت
%)  41/32(باالي مونوترپن در اسانس بوده و لینالول ساعت مطالعه شد. آنالیز ترکیبات شیمیایی حاکی از مقادیر 

 93/262 درسمیت تنفسی اسانس LC50 مقدار ها نشان داد که ي پروبیت داده . تجزیهبیشترین ترکیب اسانس بود
. سمیت تنفسی مشاهده نشدآرد  کشیش و شپشه براي سوسک ولی دار بود دندانه میکرولیتر بر لیتر هوا براي شپشه

) و =µl/cm2 13/0LC50کشیش ( سوسک برگ نارنج روينتایج آزمایشات نشان داد که سمیت تماسی اسانس 
اسانس دورکنندگی درصد . بود) µl/cm284/1=LC50( آرد ) بیشتر از شپشه=µl/cm2 11/0LC50دار ( دندانه شپشه

 ارگیري در معرض اسانسساعت قر 2دار پس از  دندانه آرد و شپشه کشیش، شپشه براي سوسک برگ نارنج
  درصد بود. 84و  90، 48 ترتیب) به µL/cm21-10×194/1درباالترین غلظت استفاده شده (

  
  ، اسانس برگ نارنجسمیت تماسی،  سمیت تنفسی، دورکنندگیآفات انباري، ها:  واژه کلید
  

  مقدمه
انبار کردن محصوالت کشاورزي به منظور استفاده 

هاي سال و یا جهت انتقال به سایر مناطق  در سایر فصل
هاي رسمی  امري ضروري است. آمار و ارقام سازمان

دهد که هر سال مقدار قابل  المللی و محلی نشان می بین
توجهی از تولیدات کشاورزي در کشورهاي در حال 

رود و  ها از بین می ر انباري آفات د توسعه به وسیله

شود.  خسارت قابل توجهی به محصوالت وارد می
توجهی به اصول نگهداري  ي آفات انباري و کم حمله

هاي کیفی بسیار  هاي کشاورزي گاهی زیان فرآورده
آورد که سبب تغییر ترکیب  مهمی را به دنبال می

شده و در نتیجه نه تنها  ي محصول  شیمیایی، رنگ و مزه
زش تجاري و مرغوبیت آن به شدت کاهش یافته بلکه ار

گاهی مشکالت بهداشتی و اختالالت گوارشی شدیدي 
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ها و طیور ایجاد  کنندگان، اعم از انسان، دام در مصرف
  ).1993، 1کرده است (متیوس

 کاهش شده، انبار غالت کیفیت و کمیت حفظ براي
 توجه با. است ضروري انباري حشرات جمعیت انبوهی

 به از ناشی مشکالت و آفات اقتصادي اهمیت به
 ممنوعیت و تنفسی شیمیایی هاي کش حشره کارگیري 

) جایگزین 1998، 2همکاران و جانسون( ها آن از استفاده
 هدیرس هاي مناسب دیگر ضروري به نظر  کردن روش

) و تحقیق براي دسترسی 1995، 4لیسج ؛1999، 3(آرتور
جهت کنترل آفات هاي کم خطر  ها و ترکیب به روش

 ؛1993، 5باشد (تلوکدر و هوز ناپذیر می انباري اجتناب
  ).2000، 7و همکاران حق، 2000 ؛6و همکاران کتان

استفاده از گیاهان، مواد گیاهی، عصاره خام گیاهان 
ها براي حفاظت محصوالت انباري در برابر  و اسانس

حشرات آفت به اندازه حفاظت محصوالت در مزرعه 
د. در واقع قبل از توسعه و موفقیت تجاري قدمت دار

 1940هاي شیمیایی مصنوعی که از سال  کش حشره
ترین سالح در  هاي گیاهی مهم کش شروع شد، حشره

). 2006، 8انبار کشاورزان علیه آفات بودند (ایسمان
هاي گیاهی از ترکیبات مناسب به  ها و عصاره اسانس

هستند که عنوان جایگزین سموم شیمیایی سنتزي 
. رندکمترین خطر را براي انسان و محیط زیست دا

هاي استخراج شده از گیاهان معموال در طبیعت  اسانس
شوند، بنابراین سمیت کمتري براي انسان  زودتر تجزیه می

و اثرهاي مخرب کمتري در  شتهداو سایر پستانداران 
؛ 1381رخشانی، گذارند ( محیط زیست برجاي می

  ).2002، 9ارك و همکارانپ ؛2000ایسمان، 

                                                             
1-Matthews 
1- Johnson et al. 
2- Arthur 
3- Leesch 
4- Talukder & Howse  
5- Tunc et al. 
6- Haque et al. 
7- Isman 
8- Park et al. 

هاي مرکبات به عنوان یک منبع گیاهی داراي  گونه
اند. اسانس پوست،  کشی گزارش شده خاصیت حشره

هاي  هاي این گیاهان حاوي متابولیت برگ و بذر واریته
هاي  کشی روي راسته ثانویه هستند که داراي اثر حشره

). 2006، 10باشند (روي و صراف مختلف حشرات می
کشی و  ز این پژوهش بررسی اثرحشرههدف ا

 Citrusبرگ گیاه نارنج دورکنندگی اسانس 

aurantium  بر حشرات کامل سوسک کشیش
Rhyzopertha dominica Fabricius آرد  ، شپشه

Tribolium castaneum (Herbst)  و
  .Oryzaephilus surinamensis Lدار  دندانه شپشه

  باشد. می
  ها روش و مواد

  آفات پرورش
 آزمایشگاه از کامل حشرات اولیه جمعیت

 رامین طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه شناسی حشره
 کشیش سوسک شناسایی از پس و گردید تهیه خوزستان

 و جوپرك روي آرد ي شپشه ،چمران رقم گندم روي
ژرمیناتور   در ي رقم دیريخرما روي دار دندانه ي شپشه

%  65±5نسبی ، رطوبت سلسیوس درجه 27±2 دمايدر 
  .شدند داده پرورشو در تاریکی 

   اسانس استخراج و گیاهان آوري جمع
نارنج از محل پردیس  درختهاي مسن  برگ

دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین دراستان 
 از پسآوري شدند.  جمع 1392خوزستان در اسفند 

 هرگونه رفع جهت ببا آ ها برگ مختصر شوي و شست
 ي وسیله به آب با تقطیر روش بااسانس آنها  غبار، و گرد

 سپس. گردید تهیه ساعت 4 مدت به کلونجر دستگاه
ي  به وسیله  و شد آوري جمع اي شیشه ظرف در اسانس

 از جلوگیري براي و شد آبگیري آب، بی سدیم سولفات
 فویل با ظرف دور استفاده، زمان تا نور رسیدن

 درجه 4 دماي در یخچال در و شد پوشانده آلومینیومی
  .گردید نگهداري سلسیوس

                                                             
9- Roy & Saraf 
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  شیمیایی ترکیبات شناسایی
 در موجود شیمیایی فرار ترکیبات شناسایی براي

 دستگاه از نارنج، درخت برگ از شده استخراج اسانس
 ,Shimadzu GC-17A کروماتوگرافی گاز

Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) (
) GC-MS QA 5050A( جرمی نگار طیف به متصل
 طول به TRASCIL Meta X5 موئینه ستون داراي

موجود در  میکرومتر 25 ضخامت و داخلی قطر متر، 30
آزمایشگاه مرکزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی 

  .شد استفادهرامین خوزستان 
  سنجی زیست آزمایشات

   یتنفس تیسم
 روش اساس بر تنفسی سمیت بررسی هاي آزمایش

 ،1همکاران و سوهانی زندي( همکاران و سوهانی زندي
 5 در و لیتر میلی 50 حجم به پالستیکی ظروف در) 2012
غلظت از اسانس که بر اساس  5تعداد . شد انجام تکرار

درصد ایجاد  80تا  20آزمایشات مقدماتی تلفاتی بین 
عدد حشره  20در هر ظرف تعداد کردند، تعیین شد. 

 روز عمر داشتند، کامل نر و ماده که بین یک تا سه 
 4000تا  100غلظت مختلف اسانس (بین  5درمعرض 

کاغذ هاي صافی میکرولیتر بر لیتر هوا) قرار داده شدند. 
از داخل به در ظروف  به قطر در ظروف برش داده شد و

غلظت مورد نظر توسط سمپلر روي کاغذ  چسبانده شد.
صافی تزریق شد. به منظور جلوگیري از تماس مستقیم 
حشرات با کاغذ صافی، در حد فاصل ظرف و کاغذ 

 24 زمان مدت از پسصافی ازتوري استفاده شد.   
 و پا دادن حرکت به قادر که( مرده حشرات تعداد ساعت

 ثبت و شمارش شاهد و تیمار ظروف در) نبودند شاخک
  .گردید

   یتماس تیسم
 از استفاده با یتماس تیسم یبررس يهاشیآزما

 نیا در. شد انجام) 1390( همکاران و يباقر روش
 استفاده متر یسانت 9 قطر به ییها شید يپتر از شیآزما

                                                             
1- Zandi-Sohani et al. 

روي درپوش پتري سوراخ گردي به قطر یک سانتی  .شد
متر ایجاد گردید و با توري پوشانده شد تا از ایجاد 

 شاتیآزما انجام از پس سمیت تدخینی جلوگیري گردد.
 یتمیلگار فواصل با اسانس از مختلف غلظت 5 ،یمقدمات

کف  .دیگرد نییتع جداگانه طور به حشره گونه هر يبرا
واتمن شماره یک پتري دیش ها به وسیله کاغذ صافی 

پوشانده شد و غلظت هاي مختلف اسانس روي کاغذ 
حشره کامل نر و  20صافی تزریق گردید. سپس تعداد 

روزه در پتري دیش ها رهاسازي گردید  ماده یک تا سه
 صورت تکرار 5 در یتماس شاتیآزما و در آنها بسته شد.

 ظروف در ساعت 24 از پس  مرده حشرات تعداد. گرفت
 .دیگرد ثبت و شمارش شاهد و ماریت

  یکنندگ دور اثر
 زندي روش از استفاده با دورکنندگی آزمایشات 

در  .شد انجام تکرار 5 در و) 2012( همکاران و سوهانی
 9این آزمایش از کاغذ واتمن شماره یک به قطر 

هاي  متر جهت تعیین خاصیت دورکنندگی اسانس سانتی
گیاهی اکالیپتوس و نارنج استفاده گردید. مقادیر مختلف 

-5غلظت نهایی  5اسانس در استون خالص حل شده و 

10×194/1 ،4-10×194/1  ،3-10×194/1 ،2-10×194/1 
مترمربع مورد استفاده  ر بر سانتیمیکرولیت 194/1×10-1و 

قرار گرفت. در این روش کاغذ صافی به دو نیمه تقسیم 
 از میکرولیتر از هر یک 300شد که نیمی از آن به 

 میکرولیتر 300 به شاهد عنوان به دیگر نیمی و ها غلظت
 و دقیقه 5 گذشت از پس. گردید آغشته استون حالل

 کاغذ ي شده جدا قسمت دو حالل تبخیر از اطمینان
 هم به نواري چسب با و گرفته قرار هم کنار در صافی
 قرار متر سانتی 9 قطر با هایی پتري داخل در و شده متصل

 صافی کاغذ مرکز در کامل حشره 20 سپس. گرفتند
 و شده تیمار قسمت روي حشرات تعداد. شد  رهاسازي

 معرض در قرارگیري ساعت 4 و ساعت 2 از پس شاهد
  .گرفتند قرار شمارش مورد اسانس مختلف هاي غلظت
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 ×100 ي رابطه از استفاده با دورکنندگی درصد
)]NC -NT /NC +NT( PR1 =  به دست آمد که در

تعداد حشرات روي نیمه کاغذ صافی  NCاین فرمول 
 تیمار صافی کاغذ نیمه روي حشرات تعداد NTشاهد و 

  .است دورکنندگی درصد PR و
 دمایی شرایط با ژرمیناتور در آزمایشات ي کلیه

 و درصد 65±5 نسبی رطوبت و سلسیوس درجه 2±27
  .شد انجام تاریکی در

  يآمار لیتحل هیتجز
 کامال طرح قالب در سنجی زیست آزمایشات

 در. شد انجام شاهد با همراه تکرار 5 در و تصادفی
 ومیر مرگ درصد تماسی و تنفسی سمیت آزمایشات

شد. مقادیر  اصالح) 1925( 2ابوت روش طبق شده اصالح
LC50  وLC90 افزار  با کمک نرمSAS 6.12  به دست

هاي  ي اثر غلظت . براي مقایسه)1997(سس،  آمد
 SPSSافزار  با استفاده از نرم 3مختلف، تجزیه واریانس

ها با استفاده  داده ،دار بودن انجام شد و در صورت معنی
. ند% مقایسه میانگین شد5در سطح  4از آزمون توکی

تجزیه هاي آزمایشات دورکنندگی با استفاده از  داده
و براي مقایسات چندتایی و روش  5واریانس یک طرفه

 SPSSافزار  نرمدر براي مقایسات دوتایی  6تستتی
ها با استفاده از آزمون  و میانگین هتجزیه و تحلیل شد

  درصد مقایسه آماري شدند. 5توکی در سطح 
  

  نتایج و بحث
 جمعا که مختلف ترکیب 20 نارنج برگ اسانس از

شد  شناسایی اند داده تشکیل را ترکیبات کل% 38/99
 هاي مونوترپن%  3/12 از ترکیبی اسانس این ).1(جدول 

%  17/1 اکسیژنه، هاي مونوترپن%  28/68 هیدروکربنه،
 ترپن سسکوئی% 68/0 و هیدروکربنه ترپن سسکوئی

                                                             
1-Percentage repellency 
2-Abbott 
3 -ANOVA 
4 -Tukey 
5 -One-way ANOVA 
6 - T-test 

 ترکیبات که داد نشان ترکیبات شناسایی. بود اکسیژنه
 41/32( لینالول نارنج برگ ساسان ي دهنده تشکیل اصلی

 -ژرانیل ،%) 49/16( نرول ،%) 51/16( آلفاترپینئول ،%)
 30/5( استات نریل و%)  32/5( میرسین ،%) 31/8( استات 

 و نرول آلفاترپینئول، لینالول، بین این در که بودند%) 
لینالول که ترکیب اصلی  ترکیب .بودند مونوترپن میرسین

به عنوان  پژوهش می باشد این در نارنج برگ در اسانس
 مطالعه مهم ترین ترکیب اسانس برگ این گیاه در 

مصدق و همچنین  ) و2012( 7همکاران و ماخول
  .شناسایی شد) 1383همکاران (

)  نشان داد که 2013( 8هاي سارو و همکاران بررسی 
هاي جوان و  عمده ترکیبات اسانس برگ نارنج در برگ

%)،  03/36و  %  21/58پیر، به ترتیب لینالول (
 49/4( استات ژرانیل و%)  89/12 و%  11/7( آلفاترپینئول

 تحقیق نتایج با سارو نتایج ي مقایسه. بود %) 70/8 و% 
 شبیه اسانس دو ي عمده ترکیبات که دهد می نشان حاضر

 به تحقیق این در اسانس ترکیبات درصد و بوده هم
 بررسی در نارنج مسن هاي برگ اسانس ترکیبات درصد
 به نتایج اساس بر. دارد بیشتري شباهت همکاران و سارو
 عمده) 1383( همکاران و مصدق توسط آمده دست

 اواخر به متعلق( نارنج برگ اسانس در موجود ترکیبات
 72/38( لینالول را) کشور شمالی ي منطقه در و تابستان

 و%)  68/8( آلفاترپینئول ،%) 52/36( استات لینالیل ،%)
 شناسایی ترکیبات نوع. داد تشکیل%)  8/3( استات ژرانیل

 ولی دارد مشابهت حاضر تحقیق اسانس ترکیبات با شده
 به است ممکن اختالف این. است متفاوت ها آن دیرمقا

 فصول تفاوت چنین هم و جغرافیایی مناطق تفاوت علت
  .باشد

                                                             
7 -Makhoul et al.      
8 - Sarrou et al. 
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 حشره کشی اسانس برگ... بنده بروجنی و همکاران: ترکیبات شیمیایی و اثرات

  
  C. aurantium نارنج برگ اسانس ییایمیش باتیترک - 1 جدول

  بازداري زمان  فرار ترکیبات  ردیف
  )دقیقه(

 بازداري شاخص
  آزمایش

 بازداري شاخص
  استاندارد

  درصد
  ترکیب

  Alpha pinene( 700/13  946  944  30/0( آلفاپینن  1
  Beta pinene( 025/15  986  989  55/0( بتاپینن  2
  Myrcene(  350/15  996  992  32/5( میرسین  3
  Delta 3 carene(  125/16  1015  1011  14/0( کارن 3 دلتا  4
  Limonene(  008/17  1042  1039  05/1( لیمونن  5
  Trans beta ocimene(  250/17  1047  1045  64/0( اسیمن بتا ترنس  6
  Cis beta ocimene(  600/17  1055  1054  27/3( اسیمن بتا سیس  7
  Terpinolene(  650/19  1099  1098  03/1( ترپینولن  8
  Linalool(  210/20  1111  1109  41/32( لینالول  9

  Terpineol 4(  407/24  1201  1201  40/0( 4 ترپینئول  10
  Alpha terpineol(  458/24  1202  1200  51/16( آلفاترپینئول  11
  Nerol(  018/26  1235  1228  49/16( نرول  12
  Linalyl acetate(  708/27  1271  1270  05/3( استات لینالیل  13
  Geraniol(  105/28  1278  1277  47/2( ژرانیول  14
  Neryl acetate(  300/32  1366  1366  30/5( استات نریل  15
  Geranyl acetate(  387/33  1390  1390  31/8( استات ژرانیل  16
  Trans caryophyllene(  100/36  1449  1451  88/0(کاروفیلن ترنس  17
  Bicyclogermacrene(  725/38  1507  1499  29/0(سیکلوجرماکرن بی  18
  Nerolidol(  408/41  1566  1566  51/0( نرولیدول  19
  Caryophyllene oxide(  173/43  1605  1596  17/0(اکسید کاریوفیلن  20
  58/80        مونوترپن  
  56/1        ترپن سسکوئی  
  95/16        ترکیبات سایر  
  38/99        مجموع  
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  سمیت تنفسی اسانس برگ نارنج
سوسک آرد و  پیش آزمایشات انجام شده روي شپشه 

میکرولیتر بر لیتر هوا  1000کشیش نشان داد که تا غلظت 
ومیري در حشرات بالغ مشاهده نشد، لذا چنین  مرگ
نارنج براي حشرات مذکور  برگ گیري شد که اسانس نتیجه

هاي  سمیت تنفسی ندارد یا در صورت وجود نیاز به غلظت

محاسبه شده براي  LC50باشد. مقدار  باالتر اسانس می
   .)2(جدول  میکرولیتر بر لیتر هوا بود 93/262دار  دندانه شپشه

میانگین درصد مرگ ومیر حشرات کامل شپشه دندانه دار 
نشان داده  1تحت تاثیر سمیت تنفسی اسانس نارنج در شکل 

  ).1شده است (شکل 
  
  

  دار دندانه شپشه کامل حشرات روي C. aurantium برگ اسانس تنفسی تیسم  -2 جدول
 χ  تعداد  آفت

2(df)  
p-value  خطاي ±شیب 

  استاندارد
LC50 (µL/L air) 

  %)95 اطمینان حدود(
LC90 (µL/L air)  

  %)95 اطمینان حدود(

 شپشه

  دار دندانه 
600  )3(08/7  0693/0  10/0±74860  93/262  

)21/381 -11/159(  
13546  

)49110 -6354(  
  
 

  
نارنج در آزمایشات  برگ هاي مختلف اسانس دار در غلظت دندانه میر حشرات کامل شپشه و  میانگین درصد مرگ -1شکل 

  تنفسی
  

اسانس گیاهی مختلف را  7 تنفسی ) اثر2006( 1الجابر
بررسی کرد و نتایج بررسی  شپشه آردو  دارشپشه دندانه روي 

ها  حساسیت بیشتري به اسانسشپشه دندانه دارنشان داد که او 
 به شپشه آرد نسبت آن براي آمده دست به LC50داشته و 

  ي تحقیق حاضر مشابهت دارد. نتایج با نتیجهاین  که بود، کمتر
  نارنج برگ اسانس یتماس تیسم

نارنج براي  اسانس برگ شده محاسبه LC50 میزان 
، 11/0آرد به ترتیب  دار، سوسک کشیش و شپشه دندانه شپشه

                                                             
1- Al-Jaber 

مترمربع برآورد گردید.  میکرولیتر بر سانتی 84/1و  13/0
ي  حشرات، مقایسه LC50علیرغم وجود تفاوت در میزان 

 LC50 میزان که داد نشان LC50حدود اطمینان مقادیر 
 تفاوت دندانه دارو شپشه  براي سوسک کشیش شده محاسبه

نارنج  اسانس برگ LC50 مقدار ولی نداشت باهم داري معنی
 و شد محاسبه دیگر ي حشره دو از بیشتر شپشه آرد بسیاربراي 

   .)3داشت (جدول  وجود مقدار این در داري معنی تفاوت
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  دار دندانه شپشه و آرد شپشه کشیش، سوسک کامل حشرات روي C. aurantium برگ اسانس یتماس تیسم -3جدول

 χ 2(df)  تعداد  حشره

  
p-value  خطاي±شیب 

  استاندارد
LC50 (µL/cm2) 

  %)95 اطمینان حدود(
LC90 (µL/ cm2)  

  %)95 اطمینان حدود(

  13/0  18/4±95/0  0032/0  76/13)3(  600  کشیش سوسک
)19/0-09/0(  

26/0  
)10/2-18/0(  

  84/1  71/1±29/0  0399/0  31/8)3(  600  آرد شپشه
)21/3-08/1(  

38/9  
)01/112 -4/4(  

  11/0  63/3±93/0  0012/0  96/15)3(  600  دار دندانه شپشه
)15/0-04/0(  

26/0  
)24/5-18/0(  

 

 افزایش با که دادند نشان) 2013( 1همکاران و مدکور
 تلفات شپشه دندانه دار غلظت اسانس هاي مورد مطالعه،

افزایش یافت که مشابه روند ایجاد شده در این تحقیق 
 Rhazya stricta اسانسپی پی ام  500است. در غلظت 

Decne.، Lantana camara L.، Vernonia 
cinerea Less ، Withania somnifera Dunal و 

Argemone ochroleuca Sweet. 90 ترتیب به، 
. کرد ایجاد ومیر مرگ درصد 3/73 و 9/78 ،6/85 ،3/93

 .C با شده ایجاد و میر مرگ  بیشترین ي مقایسه در

aurantium )93 25/0( غلظت باالترین در) درصد 
 با دار دندانه شپشه براي) مترمربع سانتی بر میکرولیتر

 همکاران و مدکور آزمایشات در رفته کار به هاي اسانس
 این سمیت که دریافت توان می غلظت باالترین در

 آزمایشات در رفته کار به هاي اسانس از کمتر اسانس
  .بود آنها

 میانگین بین که داد نشان واریانس تجزیه آزمون
 اسانس برگ مختلف هاي غلظت شده تصحیح ومیر مرگ

؛ P>05/0نارنج روي سوسک کشیش (
32/37=F5و29؛=df(، آرد شپشه )05/0<P؛ 

732/31=F5و29 ؛=df (دار دندانه شپشه و )05/0<P؛ 
424/18=F5و29 ؛=df (وجود داري معنی اختالف 

 آزمایش مورد آفت سه ومیر مرگ روند 2 شکل. داشت
 نشان نارنج برگ اسانس مختلف هاي غلظت در را

                                                             
2- Madcour et al. 

 ومیر مرگ درصد اسانس غلظت افزایش با. دهد می
 میزان حداکثر غلظت باالترین در و یافته افزایش حشرات

  .شد مشاهده بالغ حشرات ومیر مرگ
  نارنج برگ اسانس یدورکنندگ

 نارنج برگ اسانس دورکنندگی آزمایشات نتایج 
 در ساعت 4 و 2 از پس آزمایش مورد حشرات روي

 با که داد نشان نتایج این. است شده داده نشان 4 جدول
 ترین بیش و یافت افزایش دورکنندگی غلظت، افزایش

  .بود غلظت باالترین به مربوط دورکنندگی میزان
 کمی دورکنندگی اثر اسانس این پایین هاي غلظت
 اسانس برگ دورکنندگی درصد که طوري داشتند به

ساعت براي سوسک کشیش در  2نارنج پس از 
منفی بود و  194/1×10-3تر از  هاي پایین غلظت

ترین  بیش ).4دورکنندگی مشاهده نشد (جدول 
آرد و پس از  دورکنندگی اسانس برگ نارنج روي شپشه

دار و سوسک کشیش  دندانه آن به ترتیب روي شپشه
مشاهده شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که 
 بین سه آفت مورد آزمایش از نظر دورکنندگی اسانس

؛ P>05/0ساعت ( 2نارنج براي هر دو زمان  برگ
202/14=F  2و74؛=df(  4و ) 05/0ساعت<P  ؛
304/4=F  2و74؛=dfداشتداري وجود  ) اختالف معنی .

 و 2 زمان دو در شده ایجاد دورکنندگی میانگین اگرچه
 ; =29/0p( نداد نشان داري معنی اختالف ساعت 4

06/0t=.(  
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هاي  در غلظت (ج) آرد شپشهشپشه دندانه دار(الف)، سوسک کشیش (ب) و  ومیر حشرات کامل میانگین درصد مرگ -2شکل 
  نارنج در آزمایشات تماسی برگ مختلف اسانس
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 دار دندانه شپشه و آرد شپشه کشیش، سوسک کامل حشرات روي C. aurantium برگ اسانس یدورکنندگ - 4 جدول

  )µL/cm2( غلظت

  194/1×10- 1  194/1×10- 2  194/1×10- 3  194/1×10- 4  194/1×10- 5  زمان  تعداد  آفت
  b83/5±12-  b63/6±8-  b09/5±6-  a09/5±26  a63/6±48  ساعت2  500 کشیش سوسک

  b44/2±14 b47/4±20  ba09/5±34  a09/5±46  a99/7±48  ساعت4    
  a63/13±26-  b89/4±52  bc09/5±54  cd44/2±84  d47/4±90  ساعت2  500  آرد شپشه

  a91/16±14-  b09/5±64  b09/5±66  b44/2±96  b44/2±96  ساعت4    
  c35/14±24  cb8/5±38  ba09/5±64  a09/5±76  a09/5±84  ساعت2  500  دار دندانه شپشه

  b12/8±4-  b09/5±6  a8/5±62  a07/7±70  a09/5±84  ساعت4    
  .ندارند باهم داري معنی اختالف% 5 سطح در توکی آزمون اساس بر سطر هر در مشترك حروف

  
 آرد، شپشه براي ترتیب به 194/1×10-1 غلظت در

 ،90 دورکنندگی میزان کشیش سوسک و دار دندانه شپشه
 درصد 48 و 84 ،96 و ساعت، 2 از پس درصد 48 و 84

  . شد محاسبه ساعت 4 از پس
 اثر که داد نشان )2009( چاندرپایتا و کوکو بررسی

  S. zeamais روي  L. cubeba اسانس دورکنندگی
           و دارد مستقیم ي رابطه غلظت با T. castaneum  و

T. castaneum از بیشتري واکنش ها غلظت تمام در 
 حاضر پژوهش از حاصل نتایج مشابه کهداد  نشان خود

  . باشد می

 در قرارگیري ساعت 2 از پس دهد می نشان 3 شکل
نارنج اختالف دورکنندگی ایجاد برگ  اسانس معرض

ولی  نبوددار  دار معنی دندانه آرد و شپشه شده بین شپشه
دورکنندگی ایجاد شده براي سوسک کشیش به طور 

ساعت  4. پس از بودمعناداري کمتر از دو آفت دیگر 
قرارگیري در معرض اسانس هم فقط بین سوسک 

دار بود.  آرد تفاوت دورکنندگی، معنی کشیش و شپشه
و   2دهد که در هر دو زمان  طور این شکل نشان می همین

  آرد بود. مربوط به شپشهساعت بیشترین دورکنندگی  4
  

  

  
(حروف کوچک: مقایسه  ساعت 4ساعت و  2مقایسه دورکنندگی اسانس برگ نارنج براي سه آفت مدل بین دو زمان  -3شکل 
داري دورکنندگی بین دو زمان روي  داري دورکنندگی بین حشرات مختلف در یک زمان، حروف بزرگ: مقایسه معنی معنی

  یک آفت)
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 نارنج برگ اسانس تحقیق این نتایج اساس بر
 هاي مونوترپن و لینالول چون ترکیباتی داشتن رغم علی

 علیه شده، اثبات و باال کشی حشره خواص با دیگر
 و نداشت تنفسی سمیت آرد شپشه و کشیش سوسک

 حجم یک. داد نشان کمی سمیت دار دندانه شپشه روي
 حشرات درصد 50 توانست می اسانس این از

از هوا  برابري 3803 تقریبا حجم در را دار دندانه شپشه
 اقتصادي لحاظ از تواند نمی آمار این که کند کنترل
 علت به است ممکن موضوع این. باشد  صرفه به مقرون

 اجزاي بین برهمکنش سینئول، 8و1 مونوترپن وجود عدم
 از قبل اسانس موثر ترکیبات سریع تجزیه یا و اسانس
 تواند می اسانس این اگرچه. باشد هدف محل به رسیدن

 سوسک برابر در انباري محصوالت محافظت جهت
 اثرات طریق از دار دندانه شپشه و آرد شپشه کشیش،

  .گیرد قرار توجه مورد دورکنندگی و تماسی
  

  گزاريسپاس
 دانشگاه پژوهشی امور مدیریت از وسیله بدین

 خاطر به خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزي
 و پژوهشی طرح این انجام جهت مالی هاي حمایت
 محترم عضو حجتی محمد دکتر آقاي جناب از همچنین

 به رامین طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه علمی هیات
برگ  اسانس شیمیایی ترکیبات شناسایی در خاطرکمک

  نارنج تشکر و قدردانی می گردد.
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Abstract 
In order to replace pesticides with less hazardous compounds, plant essential oils are 
widely investigated. In this study, the effects of essential oil of Citrus aurantium L. 
leaves was tested for fumigant, contact and repellent effects against adults of 
Rhyzopertha dominica, Tribolium castaneum and Oryzaephilus surinamensis. The 
experiments were conducted in a completely randomized design with 5 replications in 27
±2oC, 65±5% R.H. and dark conditions. The essential oil was extracted using 
Clevenger-type apparatus and analyzed by GC-MS. Fumigant toxicity was studied in 50 
mL containers and contact toxicity experiments were performed using petri-dish method 
and five different concentrations and the mortality was investigated after 24 h. 
Repellency of the oils was studied using the choice bioassay system in petri-dish with 
five concentrations, at 2 and 4 h exposure times. Analysis of chemical compositions 
showed high amounts of monoterpenes in essential oil, mainly linalool (32.41 %). Probit 
analysis showed that the LC50 of C. aurantium essential oil against O. surinamensis was 
262.93 µL/L air but there was no fumigant toxicity against R. dominica and O. 
surinamensis. Results of contact toxicity showed that C. aurantium had more toxicity for 
R. dominica (LC50=0.13 µl/cm2) and O. surinamensis (LC50=0.11 µl/cm2) than T. 
castaneum (LC50=1.84µL/cm2). The percentage of repellency (PR) increased with 
increasing exposure time and concentration of the essential oils. After 2h exposure time, 
the PR of C. aurantium oil was 48, 90 and 84 % at the highest concentration of essential 
oil (1.194×10-1 µL/cm2) for R. dominica, T. castaneum and O. surinamensis, 
respectively. 
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