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  چکیده
هاي گیاهی بهترین روش براي  ستفاده از ترکیبات و اسانسو اثرات سوء ترکیبات شیمیایی ابا توجه به خسارت باالي آفات انباري  

پره  شبروزه  1-2بر روي حشرات کامل  پوست پرتقالاسانس  قدرت دورکنندگیدر این تحقیق  .شود ل آفات انباري محسوب میکنتر
با روش تقطیر ) کلونجر(اي  گیري شیشه توسط دستگاه اسانسپوست خشک شده پرتقال اسانس از  .مورد بررسی قرار گرفت آرد اي  مدیترانه 

ساعت  16ي نوري  درصد و دوره 60 ± 5درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  27 ± 1ش در شرایط دمایی آزمای. با آب استخراج گردید
 .شد استفاده تغییر اندکی با )3(وهمکاران  آساواالم روش ازبراي انجام آزمایش  .ساعت  تاریکی در اتاقک رشد انجام گرفت 8روشنایی به 

متر به هم  سانتی2به قطر ) طلق(رنگ  شد که از دهانه توسط یک لوله پالستیکی بی لیتري استفاده میلی 500در این روش از دو عدد شیشه 
پس از گذشت . گردیدوارد لوله رابط شد و دهانه ورودي با نوار چسب مسدود عدد  10به تعداد  روزه 1-2حشره کامل . متصل شده بودند

تکرار  4آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی، با . ه گردیدیک ساعت، تعداد حشرات در نیمه شاهد شمارش و درصد دورکنندگی محاسب
 –  µl/l air 41/2 ( میکرولیتر بر لیتر هوا 70/1تقریبا برابر  مورد آزمایش  اسانس RC50نشان داد که  ات محاسبحاصل از نتایج  .انجام شد

  .می باشد) 32/1
نشان پرتقال پوست  اسانس از میکرولیتر بر لیتر هوا  22/3، 61/2، 01/2، 40/1، 5/0 هايدر غلظتآنالیز آماري داده هاي دورکنندگی 

، در حالیکه بودمیکرولیتر بر لیتر هوا میزان دورکنندگی این اسانس به طور معنی داري از تیمار شاهد بیشتر  22/3در غلظت که داد 
که  آزمایشات بیشترمشخص کرد انجام به عالوه. ردهیچ تاثیري در رفتار حشرات ایجاد نک میکرولیتر بر لیتر هوا 61/2غلظتهاي کمتر از 

  .یافتافزایش اسانس با افزایش غلظت دورکنندگی میزان 
  

 دورکنندگی، شب پره مدیترانه اي آرد، اسانس گیاهی: کلمات کلیدي
  

 مقدمه
که باعث کاهش  کنند، هاي شدیدي ایجاد می حشرات آفت بعد از برداشت محصوالت کشاورزي و در طی دوره انبارداري خسارت

تا  10میزان خسارت آفات انباري در برخی ازکشورها بین ). 7و  1( گردند محصوالت انباري از جمله غالت و حبوبات می کمیت و کیفیت
وع پسته، بادام شیگندم،  در تمام نقاط دنیا و در ایران در انبارهاي که آفتی استاي آرد  مدیترانهشب پره ). 8( باشد درصد محصول می 40

به شدت باعث کاهش کمیت و کیفیت مواد انبار شده تنیدن تارهاي ابریشمی در داخل و سطح محصول تغذیه و الرو این حشره با . دارد
استفاده از  .گردد می هاي انبار شده فراوردهالروي روي محصول باعث ایجاد بوي نامطبوع روي هاي پوسته فضوالت و شود، همچنین  می

هاي گیاهی  کش امروزه تقاضا جهت استفاده از حشره. هاي کنترل آفات است ترین و موثرترین روش ازي از جمله متداولترکیبات شیمیایی گ
ها داراي  هاي ثانویه آن تعداد زیادي از گیاهان و متابولیت. )4(خطر سموم روي محصوالت انباري رو به افزایش است  به دلیل باقیمانده کم

 هاي گیاهی معموالً  اسانس). 6(شوند  بر بسیاري از آفات انباري بوده و حتی در مدت کوتاهی منجر به مرگ می اثرات فیزیولوژي و رفتاري
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شوند، سمیت کمتري براي انسان و سایر پستانداران دارند و اثرات مخرب کمتري در محیط زیست برجاي  در طبیعت زودتر تجزیه می

اي آرد  مدیترانه  پره روزه  شب 1- 2اسانس پوست گیاه پرتقال روي حشرات کامل در این تحقیق اثر دورکنندگی  .)5( گذارند می
kuehniella Ephestia  مورد بررسی قرار گرفت.  

  
 مواد و روش ها

 و تهیه اسانس جمع آوري گیاه
اسانس گیري جهت  .شدخشک کامال جمع آوري شد و در شرایط سایه از باغی در جیرفت  91پوست پرتقال در اواخر فروردین ماه 

میلی لیتر آب  500به همراه  از پودر پوست پرتقالگرم  50خشک شده به شکل پودري در آمد در هر بار اسانس گیري مقدار  پوست پرتقال
اسانس جمع آوري . ساعت اسانس گیري شد 3به روش تقطیر با آب به مدت ) کلونجر(مقطر با استفاده از دستگاه اسانس گیر شیشه اي 

 .ک سولفات سدیم آب گیري و تا زمان انجام آزمایش درون شیشه هاي تیره رنگ درون یخچال نگه داري شدشده به کم
 پرورش حشره

ساعت  16نوري ي  و دوره ،درصد 60 ± 5رطوبت نسبی  درجه سلسیوس و 27 ± 1در شرایط دماي  شب پره مدیترانه اي آرد
) گرم سبوس گندم 300گرم آرد و  700نسبت  با(آرد گندم به همراه سبوس گندم  براي تغذیه از. تاریکی انجام گرفت ساعت 8و  روشنایی

 .استفاده شد
 تجزیه و تحلیل داده ها

  . تجزیه و تحلیل شدند) t-test(تی استیودنت آزمون به روش  SPSS 16هاي مربوط به دورکنندگی با استفاده از نرم افزار  داده
 

 نتایج و بحث
 RC50هاي مختلف اسانس و محاسبه  هاي مربوط به پاسخ حشره نسبت به غلظت دست آمده از تجزیه و تحلیل داده تایج بهبا توجه به ن

 مورد بررسی قرار گرفت  PR= [(NC-NT)/(NC+NT)] × 100و با استفاده از فرمول هاي مختلف  در غلظت) غلظت دورکننده میانه(
محاسبات .باشد می تیمار نیمه در حشرات تعداد NTشاهد و  نیمه در حشرات تعداد NCگی، دورکنند درصد PRدر این معادله . )1جدول (

میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس  22/3، 61/2، 01/2، 40/1، 55/0 هاي دورکنندگی در غلظتداده هاي بدست آمده از آزمایش  آماري
-43/0P= ،6df= ،83/0t=( ،)35/0P=، 6df= ،1t=( ،)48/0P= ،6df= ،7/0 -t=( ،)30/0P= ،6df= ،1/1(پوست پرتقال به ترتیب برابر  

t=( ،)0P= ،6df= ،2/7-t= (که نشان داد تنها در باالترین غلظت از اسانس پوست پرتقال نسبت به شاهد به طور معنی داري باعث بود
  . دورشدن حشرات از اسانس شد

  ساعت 1هاي گیاهی در آزمایش دورکنندگی پس از  ي آرد به اسانسا روزه شب پره مدیترانه 1-7العمل حشرات کامل  عکس - 1جدول 

 RC50 خطاي معیار±شیب خط اسانس گیاهی
(μL/L)  df 

درصد95حدود اطمینان   
RC50 
(μL/L) 

47/2 پوست پرتقال ± 77/3  70/1  19/0  2 41/2-32/1  
 میکرولیتر بر لیتر 22/3( مورد استفاده غلظتترین باالهاي مختلف مورد آزمایش، تنها در  محاسبه شده در غلظت Pبا توجه به مقادیر 

درصد  5/67غلظت برابر  این در واقع بیشترین میزان دورکنندگی در. تفاوت معنی داري بین تیمار شاهد و تیمار اسانس مشاهده شد )هوا
  .اي آرد محاسبه شد روي شب پره مدیترانه

میکرولیتر  48/0در غلظت  را اي آرد روزه شب پره مدیترانه 1- 2رات کامل ، میزان دورکنندگی اسانس مرزه و زنجفیل روي حشمالیی
مقایسه این نتیجه با پژوهش حاضر با توجه به مشابه بودن حشره مورد . ) 2( درصد محاسبه کرد 60و  75بر لیتر هوا به ترتیب برابر 

 کمتر از ) هوا میکرولیتر بر لیتر 5/0(غلظت  هاي مورد آزمایش در کمترین دهد که خاصیت دورکنندگی اسانس آزمایش نشان می
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میزان دورکنندگی معادل نیز میکرولیتر بر لیتر هوا  22/3( تحقیق حاضر در باالترین غلظتدر  ،همچنین.  هاي مرزه و زنجفیل است اسانس

با روشهاي تجزیه دورکنندگی براي تکمیل تحقیقات حاضر واظهار نظر نهایی الزمست ترکیبات موثر اسانس در  .درصد مشاهده شد 5/67
 .گردد و خواص ضد حشره اي آنها مشخص مشخصمولکولی 

   
 نتیجه گیري کلی

این ترکیبات به دلیل . با انجام این تجقیق میتوان نتیجه گیري کرد که عصاره پوست پرتقال حاوي ترکیبات دورکننده حشرات میباشد
گزین مناسبی براي آفتکشها به خصوص سموم تدخینی مورد استفاده در بی خطر بودن براي انسان و محیط زیست می توانند جای

  .باشند علیه آفات انباريانبارها
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