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 :موضوع

روي حشرات كامل ) Citrus (تاثير بخار اسانس هاي استخراج شده از پوست ميوه دو گونه مركبات
  Callosobruchus maculatus (F.) سوسك چهار نقطه اي حبوبات

  :مقدمه
 اختالط روغنها و عصاره هاي گياهان با مواد انباري جهت حفاظت آنها از حمله آفات از زمانهاي قديم در آسيا و افريقا 

، اخيرا گرايش به فت كشهاي مصنوعي آاربردبه علت مشكالت بهداشتي و زيست محيطي ناشي از ك. مرسوم بوده است
در بررسي حاضر، اثرات تنفسي . نترل آفات افزايش يافته است جهت كاستفاده از تركيبات استخراج شده از گياهان

روي حشرات  C. reticulata و Citrus limon اسانس هاي استخراج شده از پوست ميوه دو گونه مركبات شامل
  .مورد مطالعه قرار گرفته است Callosobruchus maculatus (F.) گونه كامل

  :مواد و روش
قطعات . اسانس ها از پوست تازه ميوه مركبات به روش تقطير بخار آب با استفاده از دستگاه كلونجر استخراج شدند

ي قسمت داخل سپس در شدند وآغشته به غلظت هاي مختلف اسانس ، بطور جداگانه  سانتيمتر2كاغذ صافي به قطر 
 يك تا دو  حشره كامل10در هر لوله آزمايش تعداد . گرديدندنصب ) ميلي ليتر 27به حجم (درب لوله هاي مكارتي 

 ساعت پس از شروع آزمايش 24 و 12، 9، 6، 3مرگ و مير حشرات به مدت . قرار داده شد) مخلوط نر و ماده  (روزه
  . قرار گرفت آماريت مورد آناليزبي ساعت با استفاده از مدل پرو24درصد تلفات پس از . ثبت گرديد

  :نتايج
در كليه .  حشرات كامل داشتنديي روي از طريق تنفسي سميت باال،اسانس هاي پوست ميوه مركبات مورد آزمايش

روابط خطي مثبت و معني داري بين درصد تلفات حشرات  ت هاي مورد آزمايش و در مورد هر دو گونه مركبات،غلظ
 كه اين  µl L-1 110 در غلظت C. reticulataو طول دوره اسانس دهي وجود داشت، بجز در مورد اسانس كامل 
در هر اسانس، شيب خط درصد تلفات حشرات كامل روي دوره اسانس دهي، در . د معني دار نبو مثبت وليرابطه

سميت  ساعت، 24در  LC90 و LC50 بر اساس معيارهاي. غلظت هاي پايين كوچكتر از غلظت هاي باالي اسانس بود
  .ودب C. limon بيشتر از اسانس يبطور معني دارعليه اين حشرات  C. reticulata پوست ميوه اسانستنفسي 

  :نتيجه گيري
در اين بررسي نشان داده شد كه اسانس هاي پوست ميوه مركبات مي توانند به عنوان يك عامل كنترل كننده جمعيت 

تحقيقات بيشتر به منظور تعيين اثرات اين . قرار گيرندحشرات كامل سوسك چهار نقطه اي حبوبات مورد استفاده 
  .وصيه مي گرددتركيبات روي ساير مراحل رشدي آفت مذكور ت




