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چکیده
زیادي از این جنس به کشورهاي دیگر و ازجمله ایران وارد شده و در حال حاضر حدود هاياکالیپتوس بومی استرالیاست و گونه

اگرچه بنا به دلیل اهمیت اقتصادي باال و زینتی بودن آنها، این درختان در .گونه اکالیپتوس در شمال و جنوب ایران وجود دارد50
ها به دلیل منبع شوند ولی اهمیت اصلی اکالیپتوسکاشته میکاري مورد استفاده قرار گرفته و در سطح وسیع هاي جنگلپروژه

انجام شد و خاصیت هاي مختلف اکالیپتوساسانس گونهاین تحقیق در راستاي کاربرد بیولوژیکی . باشدتولیدکننده اسانس می
Sitophilus oryzaeگونه اکالیپتوس علیه آفت انباري 53کشی اسانس حشره (L.)هاي اگرچه همه اسانس. رفتمورد مطالعه قرار گ

بوده و متغیر آنها با یکدیگرLC50مقادیر داشتند اما S. oryzaeگونه اکالیپتوس سمیت تنفسی قابل توجهی روي 53استخراج شده از 
آزمایش پتوسهاي مختلف اکالیاسانس گونهاز بین تمام که طوريبه. میکرولیتر بر لیتر هوا بود12/59تا 67/22آنها از تغییر دامنه 

E. camaldulensis, E. globulus, Eucalyptusهايهاي استخراج شده از گونهشده، اسانس flocktoniae, E. fraxinoides,

Eeucalyptus stricklandii, ,وE. macarthurii مقدار باالترینLC50) را روي ) میکرولیتر بر لیتر هوا30کمتر ازS. oryzaeداشتند،
زیست خطر تدخینی و سازگار با محیطهاي کمکشاین را دارند که در آینده براي تولید حشرهقابلیت ها این گروه از اسانسرواز این

. مورد استفاده قرار گیرند

Sitophilus oryzaeتوس، ایران، آفت انباري،پسمیت تنفسی، اسانس اکالی:هاي کلیديواژه
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مقدمه
گاهیآفات انباري از مهمترین گروه آفات هستند که

رسدخسارت آنها به محصوالت انبار شده به صددرصد می
)Sallam, 2008( .ازاستفادهباآفاتاین گروه از کنترل

شودانجام میید و فسفین ماترکیبات تدخینی نظیر متیل برو
و کاربرد این ترکیبات در انبارهاي آلوده به آفات انباري از 

این آفات هاي مبارزه براي مدیریت کنترلترین روشموفق
بوده و این دو ترکیب در کنترل آفات انباري نقش کلیدي و 

بدیل داشته و تاکنون کنترل آفات انباري در انبارها متکی بی
نقش کلیدي فسفین و با وجود. به این دو ترکیب بوده است

رویه و بیمکررمتیل بروماید در کنترل آفات انباري، استفاده
رفتنبینازباعثمتوالیهايدههطیترکیباتایناز

روي اثربیولوژیکی،کنترلدراختاللطبیعی،دشمنان
قرار خطردرزیست،محیطآلودگیهدف،غیرموجودات

آفات درمقاومتبروزوآفاتطغیانانسان،سالمتگرفتن
,Talukder and Howse, 1995; Isman(استشده هدف

2006; Sallam, 2008( .هايخسارتبهتوجهبنابراین، با
تحقیقشیمیایی،سوء سمومهاياثروآفتحشراتازناشی
کنترلبرايخطرکمهايترکیبوهاروشبهدسترسیبراي
. باشدمیناپذیرانباري اجتنابآفات

کش و از طرفی تقاضا براي مواد غذایی عاري از آفت
هاي شیمیایی به نحو چشمگیري افزایش پیدا نگهدارنده

در نتیجه وضعیت کنونی باعث ترغیب انجام تحقیقات ،کرده
پیدا کردن ترکیبات طبیعی براي کنترل آفات انباري براي 

در این راستا ترکیبات گیاهی مهم بوده و در بین . شده است
اهمیت هاي مختلف اکالیپتوساسانس گونهترکیبات گیاهی 

هاي گیاهی، در مقایسه با سایر اسانس. اي دارندویژه
آسان بوده و هاي مختلف اکالیپتوساسانس گونهاستخراج 

هاي مختلف اسانس گونههمچنین . صرفه اقتصادي دارد
هايفعالیتزیست بوده و سازگار با محیطاکالیپتوس

کشی، حشرهکشی،قارچ. اي داردبیولوژیکی گسترده
کشی و نماتدکشی از مهمترین دورکنندگی حشرات، کنه

Batish(باشدها میبیولوژیکی این اسانسهايتفعالی et

al., 2008( .اسانس رسد که چنین به نظر میبنابراین

عنوان قابلیت استفاده بههاي مختلف اکالیپتوسگونه
عنوان جایگزینی توانند بهکش طبیعی را داشته و میحشره

) فسفین و متیل بروماید(مناسب براي سموم تدخینی کنونی 
. باشندمطرح 

گونه و زیرگونه اکالیپتوس وجود 53در ایران حدود 
هاي دارد که در مناطق مختلف کشور کشت شده و از جنبه

,Assareh and Sardabi(مختلف حائز اهمیت هستند

یکی هاي مختلف اکالیپتوساسانس گونهکشی حشره. )2007
هاي این اهمیت بوده و تاکنون مطالعاتی دراز مهمترین جنبه

پور در سال نگهبان و محرمی. این خصوص انجام شده است
کشی سه گونه اکالیپتوس را مطالعه خاصیت حشره2007
هاي اسانسکه نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد . کردند

و در حشرات کشی قوي داشتهحشرهاکالیپتوس خاصیت
ایجاد مرگ و میر % 90کامل انباري مورد آزمایش بیش از 

همچنین . )Negahban and Moharramipour, 2007(کرد
Rhyzoperthaکشی سه گونه اکالیپتوس رويحشرهاثر

(F.)dominica و(L.)surinamensisOryzaephilus

ایجاد (کشی قوي نتایج حاصل خاصیت حشره. بررسی شد
را علیه آفات انباري مورد مطالعه % ) 90مرگ و میر بیش از 

Parsia(نشان داد  Aref et al., 2015b; Parsia Aref et

al., 2015a(.
وژیکی و اهمیت باالي فعالیت بیولبا وجودبه هر حال، 

هاي ایران، مطالعات انجام شده کشی اسانس اکالیپتوسحشره
چند گونه از کشی اسانس حاصل تاکنون فقط خاصیت حشره

و کرده بررسی آفات معدود اکالیپتوس را روي این گروه از 
هاي کشی تمام اکالیپتوسمطالعه جامعی روي خاصیت حشره

هاي با گونهکهطوريبه، انجام نشده است) گونه 53(ایران
رو،از این. اندکشی قابل قبول شناسایی نشدهخاصیت حشره

53کشی هدف از انجام این مطالعه بررسی خاصیت حشره
معرفی و گونه اکالیپتوس موجود در ایران و شناسایی 

کشی هاي اکالیپتوس داراي اسانس با خاصیت حشرهگونه
هاي مطالعه، اسانسبا انجام اینبنابراین . باشدقوي می

کشی شناسایی خواهد اکالیپتوس با باالترین خاصیت حشره
اول در مدیریت کنترل گام شد و نتایج حاصل از این مطالعه 
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هاي اکالیپتوس تلفیقی آفات انباري بوده و اسانس
. کش معرفی و مشخص خواهد شدمناسب ساخت حشره

هامواد و روش
مواد گیاهی 

از استان خوزستانگونه اکالیپتوس53هاي برگ

به آزمایشگاه حمل شده ) شمال(مازندران و گیالن ،)جنوب(
در سایه ) درجه سانتیگراد23- 25(معمولی اتاقدمايو در 

ها تا زمان این برگ. روز خشک شدندپنج به مدت 
دور از نور (استحصال اسانس از آنها در شرایط مناسب 

انجام گیري اسانسبعد نگهداري شده و ) آفتاب و رطوبت
.شد

گونه اکالیپتوس مورد استفاده براي تهیه اسانس53لیست -1جدول 
1 Eucalyptus smithii R.T.Baker 28 Eucalyptus erythrocorys, F. Muell

2 Eucalyptus camaldulensis Dehnh. var. camaldulensis 29 Eucalyptus kruseana F. Muell

3 Eucalyptus paniculata Sm. 30 Eucalyptus loxophleba Benth.

4 Eucalyptus stjohnii (R.T.Baker) 31 Eucalyptus gillii Maiden

5 Eucalyptus dalrympleana Maiden 32 Eucalyptus Melliodora A. Cunn.

6 Eucalyptus nitens (H.Deane & Maiden) Maiden 33 Eucalyptus gongylocarpa Blakely

7 Eucalyptus melanophloia F.Muell. 34 Eucalyptus microcarpa Maiden

8 Eucalyptus camphora R.T.Baker 35 Eucalyptus kingsmillii (Maiden) Maiden & Blakely

9 Eucalyptus maidenii F.Muell. 36 Eucalyptus polycarpa F. Muell

10 Eucalyptus polyanthemos Schauer 37 Eucalyptus calycogona Turcz.

11 Eucalyptus macarthurii H.Deane & Maiden 38 Eucalyptus salmonophloia F. Muell

12 Eucalyptus quadrangulata H.Deane & Maiden 39 Eucalyptus sticklandii Maiden

13 Eucalyptus saligna Sm. 40 Eucalyptus eudesmioides F. Muell

14 Eucalyptus grandis W.Hill ex Maiden 41 Eucalyptus porosa F. Muell. ex Miq

15 Eucalyptus rubida H.Deane & Maiden subsp. rubida 42 Eucalyptus woodwardii Maiden

16 Eucalyptus viminalis Labill 43 Eucalyptus flocktoniae Maiden

17 Eucalyptus globulus Labill. 44 Eucalyptus platypus Hook

18 Eucalyptus ovata Labill. 45 Eucalyptus torquata Luehm.

19 Eucalyptus oleosa F. Muell. ex Miq 46 Eucalyptus camaldulensis Dehnh. var. obtusa Blakely,

20 Eucalyptus intertexta RT Baker 47 Eucalyptus caesia Benth.

21 Eucalyptus brockwayi C. A. Gardner 48 Eucalyptus dundasii Maiden

22 Eucalyptus microtheca F. Muell 49 Eucalyptus leucoxylon F. Muell. var. rosea hort.

23 Eucalyptus fraxinoides H. Deane &Maiden 50 Eucalyptus salubris F.Muell.

24 Eucalyptus sargentii Maiden 51 E. camaldulensis var. acuminata (Hook.)

25 Eucalyptus floribunda Hugel ex Endl. 52 Eucalyptus dealbata A. Cunn.

26 Eucalyptus socialis F. Muell. 53 Eucalyptus largiflorens F.Muell.

27 Eucalyptus spathulata Hook.
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استخراج اسانس
. شدگیري با استفاده از روش تقطیر با آب انجام اسانس

گیرياسانسنوبتدر هرهاي اکالیپتوس آسیاب شده وبرگ
مقطر مخلوط شده و آبلیترمیلی700پودر برگ با گرم80

) Cleavenger(گیر گیري با استفاده از دستگاه اسانساسانس
استحصالهاياسانس. ساعت انجام شددر مدت زمان دو

استفادهزمانتاوشدهآبگیريسدیمکمک سولفاتباشده
آلومینیومیپوششبالیترمیلی2حجماي بهظروف شیشهدر
درجه سلسیوس4دمايشرایطدرداخل یخچالدر

.شدنگهداري

حشرات
ــرنج يروبــر(Sitophilus oryzae)بــرنج شپشــه ب

روزه براي بررسـی  3- 1حشرات کامل. پرورش داده شد
براي . اثرات تدخینی اسانس و سایر مطالعات استفاده شد

بدست آوردن حشرات هم سن، ابتدا تمام حشرات کامـل  
آوري شده و پـس از سـه   موجود در ظروف پرورش جمع

حشرات (روز، آزمایشها با حشرات  ظاهر شده در ظروف 
ــل  ــد )روزه3- 1کام ــام ش ــرایط  . انج ــرات در ش حش

ــاي    ــل، دم ــاریکی کام ــگاهی ت ــه 27±1آزمایش درج
ــبی   ــت نس ــیوس و رطوب ــل  65±5سلس ــد داخ درص

در شـرایط  ها آزمایشتمام . انکوباتور پرورش داده شدند
. محیطی یکسان انجام شد

سنجی هاي زیستآزمایش
هاي مورد نظر، منظور بررسی سمیت تدخینی اسانسبه

،بر این اساس. عمل شد(Khani, 2012)بر اساس روش 
مـورد نظـر از   بـه ) به قطر دو سانتیمتر(غذ صافی ابتدا کا

اي دردار به ظرف شیشهدرب اسانس آغشته شده و در ته
حشـره  10سپس تعداد . قرار داده شدلیترمیلی40حجم 

ــل  ــاده (روزه 2- 3کام ــر و م ــوط ن ــرف ) مخل ــل ظ داخ
بـراي  . ازي شـده و درب ظـرف محکـم بسـته شـد     رهاس

هاي مناسب، ابتـدا آزمـایش مقـدماتی    دستیابی به غلظت

هاي حداقل و حداکثر مشخص شـدند  غلظتو انجام شده 
ها بر اساس فواصل لگـاریتمی  تخاب سایر غلظتنابعد و 

هفت غلظت ها از اسانسیک براي هردر نهایت .انجام شد
با توجه به غلظت حد اقل نهاییهاي براي انجام آزمایش

. انتخاب شـد آمده در آزمایش مقدماتی، و حد اکثر بدست
. تکرار انجام شـد 5آزمایش براي هر غلظت و کنترل در 

اسـانس  تأثیر ساعت که تحت24حشرات پس از گذشت
بودند از ظروف آزمایشی خارج و به ظروف تمیز عـاري  

با شرایط دمـایی و  از اسانس انتقال یافته و در انکوباتور 
48بعـد از گذشـت   ، آنگاهرطوبتی ذکر شده قرار گرفتند

.ساعت تعداد حشرات مرده شمارش شد

تجزیه و تحلیل آماري
(Probit)آمده با برنامه پروبیتهاي بدستآنالیز داده

هـاي  و آمـاره %95و %50انجام و مقدار غلظـت کشـنده   
محاسـبه شـد  از اسـانس هـا   یـک  مربوط به آن براي هر

)Finney, 1971( .    در صورت مشـاهده تلفـات در تیمـار
ــات از رابطــه   ــراي تصــحیح درصــد تلف آبــوتشــاهد ب

)Abbott(استفاده شد)Abbott, 1925( . تجزیه و تحلیل
. انجـام شـد  SASها بـا اسـتفاده از برنامـه آمـاري     داده

ــی ــزان ســمیت  معن ــودن اخــتالف در می ــا نب ــودن ی دار ب
درصـد  95بـا اسـتفاده از روش حـد    هاي گیاهی اسانس

confidence limit of %95(درصد50اطمینان کشنده 

LC50 (شدمقایسه .

نتایج 
ــه  ــق ب ــن تحقی ــدخینی  ای ــمیت ت ــه س ــور مطالع منظ

گونه اکالیپتوس  علیـه  شپشـه   53حاصل از هاي اسانس
نتایج حاصل از تجزیه و 2جدول شماره . شدبرنج انجام 

در ایـن جـدول   . دهـد ها را نشان مـی تحلیل پروبیت داده
حد پایین و بـاالي آن  و) LC50(درصد50غلظت کشنده 
Lower and Upper 95% Fiducial(% 95بـا اطمینـان   

limits ( براي هر اسانس آورده شده است) 2جدول .(
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S. oryzaeگونه اکالیپتوس علیه حشرات کامل 53سمیت تنفسی اسانس -2جدول 

شماره گونه  اکالیپتوس از مبداءعرض ±

خطاي معیار شیب خط ± خطاي معیار LC50 حدود –حدود اطمینان پایین )
(اطمینان باال گروه

1 E. fraxinoides ± ±   A

2 E. camaldulensis ± ±   AB

3 E. ovata ± ±   AB

4 E. flocktoniae ± ±   AB

5 E. spathulata ± ±   AB

6 E. globulus ± ±   AB

7 E. stricklandii ± ±   AB

8 E.  stjohnii ± ±   AB

9 E. camaldulensis
var. obtusa

± ±   B

10 E. eudesmioides ± ±   AB

11 E. erythrocorys ± ±   AB

12 E. macarthurii ± ±   AB

13 E. microtheca ± ±   AB

14 E. gillii ±    B

15 E. salubris ± ±   BC

16 E. viminalis ± ±   BC

17 E. oleosa ± ±   BC

18 E. melliodora ± ±   BC

19 E. brockwayi ± ±   BC

20 E. kruseana ± ±   BC

21 E. camaldulensis var.
acuminata

± ±   BC

22 E. socialis ± ±   BC

23 E. melanophloia ± ±   BC

24 E. platypus ± ±   BC

25 E. dealbata ± ±   BC

26 E. salmonophloia ± ±   BC

27 E. calycogona ± ±   BC

28 E. grandis ± ±   BC

29 E. quadrangulata ± ±   BC

30 E. polyanthemos ± ±   BC

31 E. floribunda ± ±   BC

32 E. sargentii ± ±   BC
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S. oryzaeگونه اکالیپتوس علیه حشرات کامل 53سمیت تنفسی اسانس -2جدول 

شماره گونه  اکالیپتوس از مبداءعرض ±

خطاي معیار شیب خط ± خطاي معیار LC50 حدود –حدود اطمینان پایین )
(اطمینان باال گروه

33 E. loxophleba ± ±   BC

34 E. polycarpa ± ±   BC

35 E. microcarpa ± ±   BC

36 E. dalrympleana ± ±   BC

37 E. largiflorens ± ±   BC

38 E. rubida ± ±   BC

39 E. kingsmillii ± ±   BC

40 E. camphora ± ±   BC

41 E. leucoxylon var. rosa ± ±   C

42 E. gongylocarpa ± ±   C

43 E. maidenii ± ±   C

44 E. smithii ± ±   C

45 E. saligna ± ±   C

46 E. paniculata ± ±   C

47 E. torquata ± ±   C

48 E. caesia ± ±   C

49 E.  dundasii ± ±   C

50 E. nitens ± ±   CD

51 E. porosa ± ±   CD

52 E. intertexta ± ±   CD

53 E. woodwardii ± ±   D

Robertson(هـا بـا روش   درجه سانتیگراد، مقایسه میانگین25ساعت در دماي 24: ، مدت زمان تماس(µl/l air )میکرولیتر اسانس بر لیتر هوا =  LC50واحد : توضیح

et al., 2007 (باشددار میدهنده وجود اختالف معنینشاندر ستون گروه حروف غیر مشابه . انجام شد.

هاي آمده نشان داد که تمام اسانس گونهدستنتایج به
مختلف اکالیپتوس سمیت تنفسی قابل توجهی روي شپشه برنج 

میکرولیتر بر لیتر متغیر 50تا 22از آنهاLC50داشته و مقادیر 
اسانس اکالیپتوس، اسانس استخراج شده از53در بین . بود

E. fraxinoides باالترین سمیت تنفسی را علیه حشره مورد
87/22آزمایش نشان داد و غلظت کشنده پنجاه درصد آن 

همچنین اسانس استخراج . میکرولیتر بر لیتر هوا برآورد شد

,E. camaldulensisهايشده از گونه E. stjohnii, E. ovata,

E. spathulata, E. flocktoniae,  E. stricklandii, E.

macarthurii.Eand, E. globuluslandiistrickو
macarthurii.E سمیت تنفسی بسیار باالیی روي شپشه برنج

میکرولیتر 30داشته و غلظت کشنده پنجاه درصد آنها کمتر از 
).2جدول (بر لیتر هوا برآورد گردید 
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همچنین نتایج حاصل از مقایسه آماري میزان سمیت تنفسی 
Robertson(ها روي شپشه برنج طبق روشاسانس et al.,

از این نظر دار بوده ونشان داد که تفاوت بین آنها معنی)2007
هاي اسانس. قرار گرفتندDتاAاسانس ها در چهار گروه

ببشترین سمیت تنفسی را براي حشره مورد آزمایش Aگروه 
میکرو لیتر بر لیتر هوا 30داشته و غلظت کشنده آنها کمتر از 

کمترین سمیت تنفسی Dهاي گروه از طرف دیگر اسانس. بود
40غلظت کشنده آنها بیشتر از برنج داشته ورا علیه شپش

هايتمام گونهاگرچه اسانس. میکرولیتر بر لیتر هوا بود
ولی ،اکالیپتوس سمیت تنفسی علیه حشره مورد آزمایش داشتند

E. camaldulensisها نظیرسمیت تنفسی اسانس برخی از گونه

،E. globulus ،E. flocktonia ،E. stricklandii،
E. fraxinoides ،macarthurii.E به نحو چشمگیري بیشتر

طالعات آینده مدارند که درها قابلیت این رااین اسانسبود و
.یرندمورد استفاده قرار گ

بحث
همانطور که قبال ذکر شد هدف از انجام این مطالعه پیدا 

با بیشترین خاصیت اسانس گونه هاي مختلف اکالیپتوسکردن 
هاي ایران هاي مختلف اکالیپتوساسانس گونهکشی بود و حشره

قابل توجه است که .گري قرار گرفتنداز این جهت مورد غربال
گونه 700جنس اکالیپتوس بومی استرالیا بوده و بیش از 

گونه اکالیپتوس 700از . باشنددرختی متعلق به این جنس می
خاصیت وکرده گونه آن اسانس تولید 500حد اقل 

هاي اسانس گونهکشی یکی از خواص مهم بیولوژیکی حشره
عنوان که بهارنددبوده و این قابلیت را مختلف اکالیپتوس

Batish(دکش طبیعی مورد استفاده قرار گیرنآفت et al.,

کشی، نماتدکشی، کشی، باکتريکشی، قارچکنه. )2008
کشی از دیگر خصوصیات مهم دورکنندگی حشرات و علف

از . باشدمیهاي مختلف اکالیپتوساسانس گونهبیولوژیکی 
هاي شیمیایی مشکالت کشآفتاز رویه طرفی استفاده بی

توانند ها میرا بوجود آورده و اسانسبسیاريزیست محیطی 
هاي مختلف آفات نظیر نقش مهم و کلیدي را در کنترل گروه

کنند هاي هرز ایفا ، نماتدها و علفاهها، باکتريها، کنهقارچ

(Batish et al., 2008) .نتایج حاصل از این ،در این راستا
هاي مختلف اکالیپتوساسانس گونهداد که تحقیق نیز نشان 

باالیی روي )تنفسیسمیت (کشی ایران نیز خاصیت حشره
.داشتند) شپشه برنج(حشره مورد آزمایش

کشی اسانس همچنین مطالعاتی در خصوص اثر حشره
. از آفات انباري انجام شده استاکالیپتوس روي برخی دیگر

.Eاسانس،عنوان مثالبه camaldulensisکشی قوي اثر تخم
EphestiaوTribolium confusumروي حشرات آفت

kuehniellaداشته است)Tunç et al., 2000(.اسانسE.

globulus ریزي و بازشدن تخم در آفت تخممیزان
Acanthoscelides obtectusشدت کاهش داده و در را به

و کرده یی ایجاد الروهاي سن اول آفت نیز مرگ و میر باال
خاصیت فراردهندگی آن نیز باال بوده است

)Papachristos and Stamopoulos, 2002;

Papachristos and Stamopoulos, 2004( .براینعالوه،
E. citriodoraهاي مختلف اکالیپتوس نظیراسانس گونه

،E. nicholii،E. codonocarpat،E. blakelyi،
E. saligna،E. intertexta،E. sargentii،

E. camaldulensis،E. leucoxylonوE. globulus

،S. zeamais،S. oryzaeروي آفات مختلف انباري 
T. castaneum،R. dominica،C. cephalonica،

C. maculatus سمیت تنفسی قوي داشته است)Lee et

al., 2004; Tapondjou et al., 2005; Batish et al., 2006;

Negahban and Moharramipour, 2007; Batish et al.,

2008; Rajendran and Sriranjini, 2008( . در مجموع نتایج
دست آمده از این تحقیق با نتایج بدست آمده از تحقیقات هب

این تحقیقات بیانگر سمیت الذکر مطابقت داشته و همهفوق
بر علیه این اکالیپتوسهاي مختلفاسانس گونهتنفسی قوي 

. باشندگروه از آفات انباري می
شود که گیري میاز مطالعه حاضر چنین نتیجهدر پایان، 

گونه اکالیپتوس روي 53هاي حاصل از تقریبا تمام اسانس
50غلظت کشنده (شپشه برنج سمیت تنفسی قابل توجهی 

که طوريبه. داشتند) میکرولیتر بر لیتر هوا59تا 22درصد از 
هاي اکالیپتوس، اسانس استحصال شده در بین اسانس تمام گونه
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،E. camaldulensis ،E. globulusها نظیراز برخی از گونه
E. flocktoniae،iE. stricklandi،E. fraxinoidesو

macarthurii.Eغلظت کشنده ( سمیت تنفسی بسیار قوي
روي  آفت انباري ) لیتر هوامیکرولیتر بر 30درصد کمتر از 50

ها، قابلیت این را دارند شپشه برنج داشته و این گروه از اسانس
ها مورد کشهاي تجاري آفتکه در آینده در فرموالسیون

کش طبیعی علیه آفات انباري عنوان آفتاستفاده قرار گرفته و به
.کار روندهب
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