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 چکیده

استراتژی اصلی در مدیریت همچنان های شیمیایی کشمحیط زیست و سالمتی انسان، کاربرد آفت برایبا وجود اثرات مضر 

( و شپشه برنج Oryzaephilus surinamensisآور غالت )شپشه زیانت محصوالت انباری از قبیل احشرات آف

(Sitophilus oryzaeمی ) .عنوان عوامل در دسترس های گیاهی بهمطالعات متعددی در مورد امکان استفاده از اسانسباشد

آور غالت و شپشه برنج با استفاده از رو، امکان کنترل شپشه زیانخطر در مدیریت آفات انجام گرفته است. از اینو کم

ها با تقطیر اسانس در تحقیق حاضر بررسی شد. E. viminalis و Eucalyptus camaldulensisهای های برگاسانس

سنج طیف –با استفاده از گاز کروماتوگرافی  های اکالیپتوس مذکور تهیه شدند و اجزای شیمیایی آنهاهای گونهآبی برگ

درصد( و اسپاتولنول  9/18درصد(، کریپتون ) 8/24سایمن )-، پاراE. camaldulensisجرمی بررسی شد. در اسانس 

درصد(،  6/51سینئول )-E. viminalis 8،1عنوان ترکیبات اصلی شناسایی شدند. در حالیکه در اسانس درصد( به 4/12)

سمیت تدخینی هر دو اسانس روی حشرات آفت قابل مالحظه بوده بیشترین مقدار را داشتند.  درصد( 8/15پینن )-فالو آ

غلظت داشتن آور غالت با حشرات وابسته بود. شپشه زیان های در معرض قرارگیریها و زمانو مسقیما به غلظت اسانس

ساعت نشان داد. همچنین  72و  48، 24های ها بعد از زمان( کمتر حساسیت بیشتری به اسانس50LCکشنده پنجاه درصد )

پینن سمیت بیشتری -سینئول و آلفا-8،1 کشی مثلهای حشرهبا داشتن سطح باالتری از مونوترپن  E. viminalisاسانس

 .Eکش های حشرههای غنی از ترپنداشت. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، اسانس E. camaldulensisنسبت به اسانس 

camaldulensis وE. viminalis  آور عنوان ترکیبات جایگزین مناسب برای سموم شیمیایی در مدیریت شپشه زیانبه

 . توانند پیشنهاد شوندمیغالت و شپشه برنج 

  .هاآفات انباری برنج، ترپن، کشآفت، اکالیپتوس، اسانس، اجزای شیمیایی کلمات کلیدي:



 
 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 مقدهم و هدف



 
 

 
 

 

 

 و بیشینه تحقیق مقدمه -1-1

ترین [ از مخربOryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae) (.L)] 1دار برنجشپشه دندانه 

های آفات محصوالت انباری شامل انواع غالت و محصوالت فرآوری شده آنها مثل آرد، سبوس و ماکارونی، آجیل، بذور، میوه

(. این آفت Rees, 2007شود )های تاریخی طبیعی در سراسر جهان و ایران محسوب میخشک، توتون و حتی کلکسیون

درجه سیلسیوس  33تا  30تواند یک نسل خود را در دمای ت سازگاری باالیی در شرایط مختلف محیطی داشته و میقدر

(. اندازه کوچک این آفت که باعث Beckel et al., 2007روز تکمیل کند ) 20درصد در حدود  90تا  70و رطوبت نسبی 

 ,.Al Qahtani et alشود )ث سخت شدن کنترل آن میشود، باعمخفی ماندن حضور و خسارت آن در شرایط انباری می

                                                                                                                                                                                                                      
1 Saw-toothed grain beetle 



 
 

 Pimentelهای اخیر گزارش شده است )کش در پژوهشدار به برخی از سموم حشرهدندانه (. از طرفی مقاومت شپشه2012

et al., 2008; Silva and Lapenta, 2011; Boyer et al., 2012  .) 

ترین حشرات آفت [ جزو مهمL. (Coleoptera: Circulionidae) Sitophilus oryzae] 2سرخرطومی برنج 

های باشد که کمیت )با تغذیه مستقیم( و کیفیت )با ایجاد آلودگی و افزایش رطوبت محصوالت( دانهپوش میبالسخت

راتی را ها حفدهد. حشره ماده سرخرطومی برنج روی دانهصورت کامال اقتصادی کاهش میخصوص غالت را بهانباری به

شوند. الروها جا شفیره میگذارد. الروها بعد از تفریخ در داخل بذور فعالیت کرده و در همانوجود آورده و در آن تخم میبه

کنند و حشرات بالغ عموما از محتوی های مورد نیازشان را با تغذیه از جوانه غالت دریافت میها و ویتامینپروتئین

های اخیر مقاومت (. در سالPlarre, 2010; Follett et al., 2013کنند )ها تغذیه میکربوهیدراتی اندوسپرم دانه

خصوص سم تدخینی فسفین، که ابزار اصلی کنترل آفات انباری های شیمیایی بهکشسرخرطومی برنج به برخی حشره

 (.Nguyen et al., 2015; Kim et al., 2019گردد، گزارش شده است )محسوب می

کشی باال روش اصلی دلیل دردسترس بودن و کاربرد آسان و کارایی آفتاستفاده از سموم شیمیایی بهاگرچه  

گردد، استفاده بیش از حد از این ترکیبات اثرات جانبی متعددی از قبیل اثرات حاد و مزمن در کنترل آفات محسوب می

ها، زنبور عسل و حشرات ها، ماهیپرنده سالمتی انسان، اثرات مخرب روی محیط زیست، موجودات غیر هدفی مثل

وجود آمدن آفات ثانویه را در پی داشته است های دفاعی گیاهان، مقاوم شدن آفات و بهپارازیتوئید و شکارگر و مکانیزم

(Budnik et al., 2012; Nicolopoulou-Stamati et al., 2016; Mulé et al., 2017; Kim et al., 2019; Di 

                                                                                                                                                                                                                      
2 Rice weevil 



 
 

Bartolomeis et al., 2019; Ramadan, 2019; Zhou et al., 2019خطر و در عین رو، استفاده از عوامل کم(. از این

 باشد.حال موثر در کنترل حشرات آفت ضروری می

باشند که در گیاهان جهت های ثانویه ترکیباتی فعال از نظر زیستی میعنوان متابولیتهای گیاهی بهاسانس 

 ,Hartmannاند )خواران تکامل یافتهمتغیر محیط زیست و مقاومت در برابر عوامل میکروبی و گیاهسازگاری با شرایط 

ای از ترکیبات فرار هستند شوند، در حقیقت مخلوط پیچیدههای گیاه سنتز میها که اغلب در تمام اندام(. اسانس2007

ها گیرند. ترپنقرار می 3پروپانک مشتق شده از فنیلها یا ترپنوئیدها و ترکیبات آروماتیکه عموما در دو گروه ترپن

های متیل هایی هستند که یا گروهاند. ترپنوئیدها ترپنتشکیل شده 4هایی هستند که از اتصال واحدهای ایزوپرنهیدروکربن

که از اتصال دو  5هامونوترپناند. ها اضافه شدههای اکسیژن به آنها اضافه و یا از آنها حذف شده است و یا مولکولبه آن

های عاملی مختلفی ها وزن مولکولی کمتری داشته، فرارتر هستند و دارای گروهآیند، در بین ترپنوجود میواحد ایزوپرن به

رن واحد ایزوپ 4و  3ترتیب از اتصال که به 7هاترپنو دی 6هاباشند. سسکوئیترپنها و اترها میها، آلدهیدها، کتونمثل الکل

(. خواص Bakkali et al., 2008; Basaid et al., 2020ها دارند )شوند، درصد کمتری در بین ترکیبات اسانسساخته می

های اخیر در تحقیقات های مختلف در سالها و تیرههای مختلف گیاهان از جنسهای مستخرج از گونهکشی اسانسحشره

 Regnault-Roger et al., 2012; Isman and Grieneise, 2014; Ebadollahiمتعددی بررسی و ثبت شده است )

and Jalali-Sendi, 2015; Basaid et al., 2020   .) 

                                                                                                                                                                                                                      
3 Phenylpropane 

4 Isoprene units (C5H8) 

5 Monoterpenes 

6 Sesquiterpenes 

7 Diterpenes 



 
 

باشد. با اینکه خاستگاه گونه مختلف می 800بوده و دارای بیش از  9موردمتعلق به گیاهان تیره  8جنس اکالیپتوس 

دلیل قدرت سازگاری باال و رشد سریع در بسیاری از نواحی حال حاضر بهباشد، اما در اولیه این گیاهان قاره استرالیا می

 Coppen, 2002; Miguelشوند )دست آوردن چوب، صمغ، سلولز و اسانس کاشته میگرمسیری جهت بهمعتدل و نیمه

et al., 2018 گیاه .)Eucalyptus camaldulensis Dehnh  هم از جمله درختان همیشه سبز اکالیپتوس است که

شکل هدفمند جهت استفاده در صنایع چوب و کاغذسازی کاشته روید و هم در بسیاری از مناطق بهصورت وحشی میبه

های هوایی در (. برخی از ترکیبات این گیاه از جمله اسانس و عصاره مستخرج از اندامSiramon et al., 2013شود )می

کشی، آنتی کشی، باکتریهای اخیر خواص قارچ. همچنین در سال(Barra et al., 2010طب سنتی کاربرد داشته است )

فالندرن، -سینئول، بتا-8،1سایمن، -کشی اسانس این گیاه، که عمدتا حاوی ترکیبات ترپنی از قبیل پنتااکسیدانتی و حشره

 Siramon and Ohtani, 2007; Dongmo et al. 2008; Izakmehriباشد، ثبت شده است )اسپاتولنول و کریپتون می

et al., 2013; Dogan et al., 2017; Rezaei et al., 2019 گیاه .)E. viminalis Labill های دیگر جنس از گونه

ی و حتی کشی، آنتی اکسیدانتباشد که اثرات زیستی مختلفی را نشان داده است. برای مثال خواص میکروباکالیپتوس می

باشد، پینن، لیمونن و آرومادندرن می-سینئول، آلفا-8،1که غنی از ترکیبات ترپنی مثل  E. viminalisکشی اسانس آفت

 ,.Fathi and Shakarami, 2014; Maghsoodlou et al., 2015; Miguel et alهای اخیر ثبت شده است )در سال

2018.) 

های منشا طبیعی، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی سمیت اسانسکش با در راستای معرفی ترکیبات حشره 

دار برنج روی حشرات کامل سرخرطومی برنج و شپشه دندانه E. viminalisو  E. camaldulensis هایمستخرج از برگ

                                                                                                                                                                                                                      
8 Eucalyptus 9 Myrtaceae 



 
 

شیمیایی  ها، اجزایها با ترکیبات موجود در آنکشی اسانسدلیل اهمیت ارزیابی ارتباط احتمالی خواص حشرهباشد. بهمی

 سنجی جرمی بررسی شد.طیف-های اکالیپتوس با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافیاسانس

 

 فرضیات و سواالت تحقیق -1-2

حشرات کامل سرخرطومی برنج  موجب مرگ و میر E. viminalisو   E. camaldulensisهایاسانسآیا تدخین  -1

 شد؟خواهد 

دار حشرات کامل شپشه دندانه موجب مرگ و میر E. viminalisو   E. camaldulensisهایاسانسآیا تدخین  -2

 شد؟خواهد برنج 

  E. camaldulensisهایاسانسکشی آنها بررسی شده است، از اجزای اصلی ترکیبات ترپنی که خواص حشرهآیا  -3

 باشد؟می E. viminalisو 

 هداف تحقیقا -1-3

 .E. viminalisو   E. camaldulensisهایاسانسامکان کنترل سرخرطومی برنج با تدخین  .1

 .E. viminalisو   E. camaldulensisهایاسانسدار برنج با تدخین کنترل شپشه دندانهامکان  .2

خاصیت در  E. viminalisو   E. camaldulensisهایاسانسشناسایی ارتباط احتمالی ترکیبات موجود در اسا  .3

 کشی آنها.حشره

 



 
 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -1-4

شود. با این حال، کاربرد سموم ترین ابزار در مدیریت آفات انباری محسوب میاستفاده از سموم شیمیایی مهم 

شیمیایی اثرات جانبی متعددی روی محیط زیست و سالمتی انسان داشته و سبب افزایش مقاومت آفات و ایجاد اثرات 

های اخیر امکان کاربرد ترکیبات مستخرج از مخرب روی جمعیت حشرات مفید شده است. تحقیقات مختلف در سال

اند. بنابراین در تحقیق حاضر، امکان خطر در مدیریت آفات را برجسته کردهدسترس و کم عنوان عواملی درگیاهان را به

 ده از دو گونه اکالیپتوس بررسی شد.  دار برنج با استفاکنترل سرخرطومی برنج و شپشه دندانه

 

 

 

 

 



 
 

 

 فصل دوم

 اهو روش مواد
 

 

 

 



 
 

 

 

 حشرات آزمایشی -2-1

و [ Oryzaephilus surinamensis (L.) (Coleoptera: Silvanidae)دار برنج ]شپشه دندانهحشرات کامل  

در داخل ظروف دهان آوری، پس از جمع[ Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Circulionidae)سرخرطومی برنج ]

 65 ± 5درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی  26 ± 2و در شرایط دمایی ترتیب روی گندم و برنج بهلیتری میلی 700گشاد 

صورت روز به 10تا  1 با سن . حشرات کاملپرورش داده شدندساعت تاریکی  8 -ساعت روشنایی 16درصد و شرایط نوری 

 سنجی انتخاب شدند. زیست هایتصادفی جهت انجام آزمایش

 

 هاهاي گیاهی و استخراج اسانسنمونه تهیه -2-2

از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان  E. viminalisو  E. camaldulensis درختان هایبرگ 

آوری شده های جمعمونهن. ندشد خشکدر مدت یک هفته در شرایط سایه  ،تقال به آزمایشگاهاردبیل تهیه و پس از ان

صورت جداگانه بهگرم از پودر گیاهان مورد مطالعه  100مقدار شده و گیری با استفاده از آسیاب برقی پودر جهت اسانس

گیری با استفاده از اسانس شده ومیلی لیتر آب مقطر به داخل بالن اضافه  500به داخل بالن یک لیتری ریخته شد. مقدار 

 رنگیای های استخراج شده به ظروف شیشهصورت گرفت. اسانسساعت  3مدت بهای( شیشهگیر دستگاه کلونجر )اسانس

در تا زمان استفاده آلومینیومی  لها با فویو پس از پوشاندن شیشه شدندشده، با استفاده از سولفات سدیم آبگیری  منتقل

  .ندیخچال نگهداری شد

 



 
 

 

 E. viminalis و E. camaldulensis هاياسانس تدخینی سمیت -2-3

دار برنج سرخرطومی برنج و شپشه دندانه روز 10تا  1 با سن عدد حشره کامل 20برای بررسی سمیت تدخینی،  

تا  55/8 های برآورد شده بر اساس آزمایش مقدماتی شاملقرار داده شدند. غلظتلیتری میلی 340 داخل ظروف تدخین

میکرولیتر  06/22تا  29/5و  71/14تا  94/2و  E. camaldulensisمیکرولیتر بر لیتر از اسانس  47/26تا  76/11و  71/14

های صافی روی کاغذ بودند کهدار برنج سرخرطومی برنج و شپشه دندانهترتیب برای به E. viminalis از اسانسبر لیتر 

شدند. کاغذهای صافی تیمار شده به قسمت داخلی درپوش ظروف تدخین چسبانده شده متر ریخته سانتی 3×  2به ابعاد 

پس از  ساعت 72و  48، 24در فواصل زمانی ت اصورت غیرقابل نفوذ به هوا بسته شدند. مرگ و میر آفو درب ظروف به

اضافه  جزبهشاهد تمام مراحل های در گروه .تکرار انجام شد 4. آزمایش در گردیدهای مدنظر اسانس ثبت تیمار با غلظت

 .  گردیداعمال  هاکردن اسانس

 

 هابررسی اجزاي شیمیایی اسانس -2-4

 (Agilent 7890Bکروماتوگرافی ) گاز دستگاه با استفاده از های اکالیپتوساجزای شیمیایی اسانس شناسایی 

. جداسازی کروماتوگرافیکی (Ebadollahi and Setzer, 2020) ( صورت گرفتAgilent 5977Aجرمی ) سنج طیف به متصل

میکرومتر  25/0متر و ضخامت الیه فاز ساکن میلی 25/0متر، قطر داخلی  30با طول  10ام اس 5-در ستون کاپیالری اچ پی

صورت هر نمونه بهگاز حامل در هر دقیقه بود استفاده شد. عنوان بهلیتر میلی 1میزان درصد( به 999/99هلیم )انجام شد. 
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درجه سیلسیوس و  280محفظه تزریق  دمایمیکرولیتر از محلول به دستگاه تزریق گردید.  1در متانول حل شد و  1:10

بر اساس تجزیه مخلوط  11مقادیر شاخص بازدارندگیدرجه سیلسیوس تنظیم شد.  280تا   50برنامه دمایی ستون از 

همانند شرایط مذکور محاسبه شدند. تشخیص ترکیبات با مقایسه الگوهای اجزای طیف سنجی  12آلکان-های انهومولوگ

 ,Adams, 2007; Satyal, 2015; Mondello, 2016; NIST17های بازدارندگی گزارش شده انجام گرفت )و شاخص

2017 .) 

 

 هاآماري دادهتجزیه -2-5

های مرگ و میر آفات از نظر نرمال آبوت صالح گردید. داده های شاهد با استفاده از فرمولمرگ و میر در گروه 

با استفاده از آزمون توکی  هانیانگیممقایسه  شدند. انسیوار یهتجزاسمیرنوف بررسی شده و -بودن با آزمون کولموکروف

 یالزم برا هایکشنده، زمان هایغلظت ریمقاد نییتع برای هاداده تیپروب هی. تجزگردید انجامدرصد  5در سطح احتمال 

 (24)نسخه  اس اس پی اس افزاربا استفاده از نرمی همبستگ بیو ضر یونیخطوط رگرس بیدو، ش ی، خریمرگ و م جادیا

 .ندشد رسم اکسل افزار. نمودارها با استفاده از نرمشدانجام 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      
11 Retention Index (RI) 12 n-alkanes (C8–C20) 
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 نتایج -3-1

 E. viminalis و E. camaldulensis هاياسانس تدخینی سمیت -3-1-1

دار برنج شپشه دندانهمرگ و میر حشرات کامل های مربوط به امسیرنوف داده-بر اساس نتایج آزمون کولموگروف

. (1-3)جدول  نرمال بودند E. viminalisو  E. camaldulensisهای تدخین اسانسسرخرطومی برنج تحت تاثیر و 

ساعته از نظر آماری اثر  72و  48، 24های در معرض قرارگیری و زمان مذکور هایهای مورد استفاده از اسانسغلظت

ها داشتند. هرچند اثر متقابل بین غلظت دار برنج و سرخرطومی برنجشپشه دندانهداری در مرگ و میر حشرات کامل معنی

 (.1-3دار نبود )جدول معنی حشرات کامل سرخرطومی برنجها در مرگ و میر و زمان



 
 

شپشه سمیت تدخینی قابل توجهی روی حشرات کامل  E. viminalisو  E. camaldulensisهای اسانس

 100مرگ و میر  هااز اسانس میکرولیتر بر لیتر 71/14طوریکه در غلظت . بهندداشت دار برنج و سرخرطومی برنجدندانه

 .Eهای اسانسهای بررسی شده از باالترین غلظتهمچنین در شد. ثبت  ساعت  72بعد از دار برنج ی شپشه دندانهدرصد

camaldulensis (47/26  )و میکرولیتر بر لیترE. viminalis (06/22 بهمیکرولیتر بر لیتر ) درصد  100و  95ترتیب

درصد نشان  5ها توسط آزمون توکی و در سطح احتمال مقایسه میانگین دادهمرگ و میر در سرخرطومی برنج دیده شد.  

 .Eهای اسانساز و بیشترین مقدار آن در باالترین غلظت  ترین غلظتپایینت در اکه کمترین مقدار مرگ و میر آفداد 

camaldulensis  وE. viminalis هر دو حشره آفتدار مرگ و میر باشد. در کل، افزایش غلظت باعث افزایش معنیمی 

 (. 1-3)شکل  بیشتر شدت با افزایش زمان اها مرگ و میر آفگردید و در تمام غلظت

 

 

 .Eهای های حاصل از سمیت تدخینی اسانساسمیرنوف و تجزیه واریانس داده –نتایج آزمون کولموگروف . 1-3جدول  

camaldulensis  وE. viminalis  روی حشرات کاملO. surinamensis  وS. oryzae.  

 Table 3-1. The results of the Kolmogorov-Smirnov test and analysis of variance of the data 

obtained from the fumigant toxicity of E. camaldulensis and E. viminalis essential oils against the 

adults of O. surinamensis and S. oryzae. 

Essential oil Insect 

Kolmogorov-

Smirnov Test 

ANOVA 

Concentration Time 
Concentration × 

Time 

Z 
Sig.  

(2-tailed) 

F 

(df = 4, 45) 
p-value 

F 

(df = 2, 45) 
p-value 

F 

(df = 8, 45) 
p-value 



 
 

E. 

camaldulensis 

O. surinamensis 0.829 0.498 436.138 < 0.0001 * 315.830 < 0.0001 * 5.987 < 0.0001 * 

S. oryzae 0.792 0.556 263.066 < 0.0001 * 162.139 < 0.0001 * 1.560 0.164 NS 

E. viminalis 
O. surinamensis 0.806 0.535 379.488 < 0.0001 * 311.357 < 0.0001 * 6.684 < 0.0001 * 

S. oryzae 0.892 0.403 30.825 < 0.0001 * 184.650 < 0.0001 * 1.489 0.188 NS 

* Significant at α = 0.05. NS: Noun-Significant at α = 0.05. The number of both tested insects is 480 in each time. 

 

 E. viminalisو  E. camaldulensisهای اسانس( سمیت تدخینی 2Rهمچنین مقادیر باالی ضریب همبستگی )

مورد های غلظتنشان دهنده همبستگی مثبت و مستقیم بین  سرخرطومی برنجدار برنج و شپشه دندانهحشرات کامل روی 

 (.  2-3باشد )شکل ت میامرگ و میر آف استفاده و

 

 



 
 

 

تحت تاثیر تدخین   Sitophilus oryzae و Oryzaephilus surinamensisمرگ و میر حشرات کامل  .1-3 شکل

درصد انجام  5ها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال مقایسه میانگین. E. viminalisو  E. camaldulensisهای اسانس

 دار نیست. هایی که دارای حروف مشابه هستند از نظر آماری معنیشده است. تفاوت میانگین

Figure 3-1. Mortality (%) of Oryzaephilus surinamensis and Sitophilus oryzae adults due 

to fumigation of E. camaldulensis and E. viminalis essential oils. Means compared by a Tukey's 

test at p ≤ 0.05. The difference of means with similar letters is not statistically significant. 

 



 
 

Abstract 

 The use of synthetic chemicals, with harmful effects on the environment and human health, 

is the principal strategy in the management of stored-product insect pests such as Oryzaephilus 

surinamensis and Sitophilus oryzae. Various studies in recent years have highlighted the 

possibility of using plant essential oils as available and low-risk factors in insect pest management. 

Therefore, in the present study, the possibility of controlling O. surinamensis and S. oryzae was 

investigated using Eucalyptus camaldulensis and E. viminalis leaf essential oils. The essential oils 

were obtained by hydro-distillation of the leaves of the two Eucalyptus species and the chemical 

compositions determined by gas chromatographic – mass spectral analysis. The essential oil of E. 

camaldulensis was dominated by p-cymene (24.8%), cryptone (18.9%), and spathulenol (12.4%) 

while the major components in E. viminalis essential oil were 1,8-cineole (51.6%) and α-pinene 

(15.8%). The essential oils displayed promising fumigant toxicity against insect pests, which was 

positively dependent on utilized concentrations and exposure times. O. surinamensis, with low 

median lethal concentrations (LC50), was more susceptible than S. oryzae to the essential oils after 

24, 48, and 72 h. Also, E. viminalis essential oil, with a high level of insecticidal monoterpenes 

such as 1,8-cineole and α-pinene, was more toxic to insect pests than E. 

camaldulensis oil. According to the results of the current study, E. camaldulensis and E. 

viminalis essential oils, rich with insecticidal terpenes, can be alternative candidates to synthetic 

chemicals in the management of O. surinamensis and S. oryzae. 

Key words: Chemical profile, essential oil, Eucalyptus, pesticide, stored-rice pests, terpenes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Final Report of Research Project 

 

Toxicity of Eucalyptus camaldulensis Dehnh and E. 

viminalis Labill essential oils against rice weevil 

(Sitophilus oryzae L.) and Saw-toothed grain beetle 

(Oryzaephilus surinamensis (L.))  

 

 

Researcher: Asgar Ebadollahi 

 
Moghan College of Agriculture and Natural Resources 

 

 
This Research Project Has Been Financially Supported by the Office of Vice 

Chancellor for Research 

 
2020 


