
 
اي حبوبات،  ي شش گونه گیاه دارویی روي سوسک چهار نقطه کشی عصارهاثرات حشره

Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae) 
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  چکیده

کشف ترکیبات مؤثر که پایداري کمتـري در  . اند ي آفات مورد توجه قرار گرفته هاي گیاهی به عنوان عوامل کنترل کننده هاي اخیر عصاره در سال
 شـن بـرگ باریـک   ي گیاهـان آوی  ریزي عصـاره  در این تحقیق سمیت تماسی، تنفسی، دورکنندگی و بازدارندگی تخم. محیط دارند، سودمند خواهد بود

Ziziphora clinopodioides Lam.اســطوخدوس ،Lavandula officinalis Chaix. ــرگ ــو ، ب  ، رزمــاري .Laurus nobilis L ب
Rosmarinus officinalis L.  مرزه ،Satureja hortensis L. گلی  و مریمSalvia officinalis L.    اي حبوبـات،   روي سوسـک چهـار نقطـه

Callosobruchus maculatus (F.) ي سلسـیوس،   درجـه  27±2این تحقیـق در دمـاي   . ، در قالب طرح کامالً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت
ها، میزان مرگ و  کشی عصاره براي تعیین اثرات حشره. ساعت تاریکی انجام شد 12ساعت روشنایی به  12ي نوري  درصد و دوره 55±5رطوبت نسبی 

ها تا پنج ساعت بعد از شروع آزمایش در هر ساعت مورد بررسی قرار  اثر دورکنندگی عصاره. ساعت بررسی شد 72و  48، 24میر حشرات به ترتیب بعد از 
گلـی،   بو، رزماري، مرزه و مـریم  ي گیاهان آویشن برگ باریک، اسطوخدوس، برگ  در اثر تماس حشرات کامل آفت با غلظت صد در صد عصاره. گرفت

در اثر سمیت تنفسی و در غلظت صد در . بو و اسطوخدوس به دست آمددرصد به ترتیب براي برگ 07/94و  74/73زان کمترین و بیشترین تلفات به می
درصد از حشرات بالغ آفت از بین رفتند و کمترین و بیشترین میزان تلفات تخم آفت در  72/97و  96/55بو و اسطوخدوس، به ترتیب ي برگ  صد عصاره

در آزمون بازدارندگی تخمریزي و در باالترین غلظت . درصد مشاهده شد 88/88و  84/41و اسطوخدوس و به ترتیب به میزان ي رزماري تماس با عصاره
ي گیاهان اسطوخدوس و رزماري   عصاره. درصد کاهش یافت 90، میزان تخمریزي حشرات ماده بیش از )1µl/ml(ي تمام گیاهان مورد مطالعه عصاره

گر پتانسیل بـاالي ایـن ترکیبـات درکنتـرل      دست آمده بیان  نتایج به. درصد از حشرات بالغ شدند 64و  100باعث دورشدن  به ترتیب µl30در غلظت 
 .باشد اي حبوبات می سوسک چهارنقطه

  
  میت تماسی، سمیت تنفسی سبازدارندگی تخمریزي، دورکنندگی، : کلیدي هاي واژه

  
    ١ مقدمھ

اد غذایی در انبارهـا، کنتـرل   ترین اصول نگهداري مو یکی از مهم
فاژ بودن، پراکنش جهانی و قـدرت   پلی. باشد صحیح آفات انباري می

تولید مثل باالي بسیاري از این آفات علت عمده بروز خسارت شـدید  
ها  ها است تا جایی که در بعضی انبارهاي سنتی میزان خسارت آن آن

کنترل ایـن   در گذشته براي). 5(تا صد در صد نیز گزارش شده است 
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شد، اما امروزه  هاي شیمیایی گازي استفاده می کش آفات بیشتر از آفت
هاي شیمیایی روي مواد  کش ي آفت مانده به دلیل اثرات نامطلوب باقی

ها و  کننده غذایی انباري و همچنین ارجحیت سالمتی و ایمنی مصرف
بـه   اهمیت کیفیت تولیدات گیاهی، میزان استفاده از این ترکیبـات رو 

هـاي غیـر شـیمیایی ماننـد تهویـه       کاهش است و به کارگیري روش
مناسب، استفاده از دشمنان طبیعی و ترکیبات گیـاهی جهـت کنتـرل    

بســیاري از ). 19و  18(باشــد  آفــات انبــاري در حــال گســترش مــی
هـاي   متخصصین معتقدند که ترکیبات آلی گیاهی یکـی از جـایگزین  

ترکیبـات  ). 4(باشـند   ل آفات میمناسب ترکیبات شیمیایی براي کنتر
ها، در محـیط زیسـت    گیاهی طبیعی عالوه بر کنترل آفات و بیماري

ها نیز  ي فعالیت آن گردند و گستره انباشته نشده و باعث آلودگی نمی
ي نژادهاي مقـاوم بـه    باشد و در نتیجه خطر ایجاد و توسعه وسیع می

) 22(همکـاران  بـر اسـاس مطالعـات تریپـاتی و     ). 7(رسد  حداقل می
، Tribolium castaneum (Herbest)نژادهاي مقـاوم بـه فسـفین    

ــه  ــرین مونوترپنوئیــد موجــود در  کــه مهــم cineole-1,8نســبت ب ت

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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  1394 زمستان، 4شماره، 29، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان      500

Eucalyptus spp. تاکنون بیشـترین  . دهند است، مقاومت نشان نمی
مطالعات در مورد اثر سمیت تماسی و تنفسی ترکیبـات گیـاهی روي   

انجام شده است و تـأثیر ایـن ترکیبـات روي    حشرات کامل و الروها 
اخیراً برخـی محققـین   . مرحله تخم کمتر مورد توجه قرار گرفته است

سمیت تماسی و یا تنفسی این ترکیبات را روي تخـم آفـات انبـاري    
 دهد کـه اسـانس گیـاه    تحقیقات نشان می. اند مورد بررسی قرار داده

Allium sativum L.     هـاي   تخـم  باعث صـد در صـد مـرگ و میـر
Ephestia kuehniella (Zeller) یکی دیگـر از اثـرات   ). 6(شود  می

دهـد کـه    هاي گیاهی روي حشرات زمانی رخ می ها و فرآورده عصاره
در این موارد در برخی از . عصاره در حد دوز کشنده به کار برده نشود

هاي عقیم مشـاهده   ریزي و یا تولید تخم ها کاهش میزان تخم عصاره
 10روغن ذرت، بادام زمینی، کنجـد و آفتـابگردان در دوز   . تشده اس
 ریـزي   داري میـزان تخـم   لیتـر بـر کیلـوگرم بـه طـور معنـی       میلـی 

Callosobruchus chinensis L. و C. maculatus F.   را کـاهش
هـاي   هـا و عصـاره   یکی دیگر از کاربردهاي مهم اسـانس ). 17(دادند 

ر اساس مطالعـات نـاظمی   ب. ها است گیاهی، خاصیت دورکنندگی آن
 Nerium oleanderي اتانولی خرزهره،  ، عصاره)3(رفیع و همکاران 

L. ،اسطوخدوس ،Lavandula officinalis M. ي متانولی و عصاره
کشـی،   ، خاصـیت حشـره  .Ferula assa-foetida Lصـمغ آنغـوره،   

هدف از ایـن  . اندداشته ي آردپره اي روي شب دورکنندگی و ضدتغذیه
کشـی،   ق نیز بررسی سمیت تماسـی و تنفسـی، خاصـیت تخـم    تحقی

ي گیـاهی   هاي شش گونه ریزي عصاره دورکنندگی و بازدارندگی تخم
 ،.Ziziphora clinopodioides Lam آویشن بـرگ باریـک،   شامل

 Laurusبـو،   ، برگ.Lavandula officinalis Chaixاسطوخدوس، 
nobilis L.، ،ــاري ــرزه،  .Rosmarinus officinalis L رزم ، م

Satureja hortensis L.،   گلـی،    و مـریمSalvia officinalis L. ،
  . بود C. maculatusاي حبوبات،  روي سوسک چهارنقطه

  
  ها مواد و روش

  آوري گیاهان مورد مطالعه جمع
، برگ گیاهان رزماري، 1389هاي خرداد تا شهریور سال طی ماه

آبـاد   ز ایسـتگاه کبـوتر  گلی، اسطوخدوس و آویشن برگ باریک ا مریم
بو و مرزه از  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان و برگ

هاي اطراف کرمانشاه تهیه شـدند و پـس از اطمینـان از صـحت      کوه
جنس و گونه، گیاهان به آزمایشگاه منتقل شدند و در شرایط سـایه و  

 -18هـاي کاغـذي در دمـاي     ي مناسـب، خشـک و در پاکـت   تهویه
ي کشـی عصـاره  خـواص حشـره  . سلسیوس نگهداري شـدند  ي درجه

و در این تحقیق به منظور ) 3(اسطوخدوس قبالً به اثبات رسیده است 
ي ایـن  ي سایر گیاهان با عصارهکشی عصارهي قدرت حشرهمقایسه

 .گیاه مورد استفاده قرار گرفت

  
  ي گیاهی  عصاره تهیه

به عنوان (ل متانول دو نوع حال ،گیري از گیاهانبه منظور عصاره
انتخـاب  ) بـه عنـوان حـالل غیرقطبـی    ( هگـزان -Nو ) حالل قطبی

گیاهان با دستگاه آسیاب برقی خرد  ي هاي خشک شدهبرگ. ندگردید
گرم گیاه خرد شده بـه   100 ،گیري در هر مرحله شدند و براي عصاره

اي ساعت داخل ظروف شیشه 24لیتر متانول به مدت میلی 300همراه 
ها ساعت عصاره 24پس از . ته ریخته و روي شیکر قرار داده شددر بس

بـار صـاف    از تفاله جداسازي شدند و با اسـتفاده از کاغـذ صـافی دو   
مانـده در  هاي باقیسپس به منظور جداسازي سایر ناخالصی. گردیدند
ها اضافه و به عصاره) هگزان-N(لیتر از حالل دوم  میلی 100 ،عصاره

 از گذشـت یـک  پـس  . روي شیکر قرار داده شـد ساعت  یکبه مدت 
داخـل قیـف    ي حاصـله  هگـزان، عصـاره  -Nساعت براي جداسـازي  

هاي حل شـده در   هگزان به همراه ناخالصی-Nدکانتور ریخته شد و 
بـه   ي به منظور تبخیر متانول، عصـاره . گردیدآن از عصاره جداسازي 

تـا   30(اال اي ریخته شد و در دماي بهاي شیشهدست آمده در پتري
ساعت متـانول بـه طـور     24پس از . قرار گرفت) درجه سلسیوس 35

مانده در ته ظرف تراشیده شـد و در  باقی ي کامل تبخیر شد و عصاره
  .یخچال نگهداري گردید

  
  اي حبوبات پرورش سوسک چهار نقطه

ي  اي حبوبـات، از انبارهـاي حبوبـات منطقـه     سوسک چهار نقطه
ز تایید گونه، در شـرایط آزمایشـگاهی بـا    آوري و پس ا اصفهان جمع

ي  درصد و دوره 55±5ي سلسیوس، رطوبت نسبی  درجه 27±2دماي 
ساعت تـاریکی روي نخـود ایرانـی     12ساعت روشنایی به  12نوري 

)Cicer arietinum L. (پرورش داده شد. 
  

  سنجی هاي زیست آزمایش
  ها روي حشرات کامل اثر سمیت تماسی عصاره

انجـام   )15(پریتز و همکاران  ش که بر اساس روشدر این آزمای
لیتر  میلییک مقدار متر، به قطر هشت سانتی شد، داخل ظروف پتري

متانول (صفر  هاي مختلفبا غلظت هر یک از گیاهان ي الکلیعصاره
 درصـد  100و  50، 20، 10، 5، 1، 5/0، 1/0 ،)خالص به عنوان شاهد

 15تعـداد  . ریختـه شـد  روي سطح کاغذ صافی بـه طـور یکنواخـت    
یـک تـا    اي حبوبات در مرحله سنیسوسک چهارنقطه ي کامل حشره

ساعت  72و  48، 24 از پنج روزه داخل هر پتري رهاسازي شد و پس
درصد مرگ  .شمارش گردیدهاي مختلف تعداد حشرات مرده در تیمار

  .محاسبه شد )12( ي ابوتمعادلهطبق ) CM(و میر اصالح شده 
)1(  

 



  501      ...ي شش گونه گیاه دارویی روي سوسک کشی عصارهاثرات حشره

و  ر مورد نظرمیزان تلفات در تیما ي نشان دهنده Pدر این معادله که 
P0  البته این معادله وقتی معتبر است  .باشدمیزان تلفات در شاهد می

این آزمـایش   ).1(درصد جمعیت باشد  20تر از  که تلفات در شاهد کم
در  و اسـتاندارد آزمایشـگاهی  در شـرایط   با شاهد در پنج تکرار همراه

روش  با استفاده از ي حاصلههاداده .تصادفی اجرا شد رح کامالًقالب ط
مورد تجزیه و تحلیـل  ) SPSS 13.0 )20  افزارنرم تجزیه پروبیت در

 .قرار گرفتند
  

  ها روي حشرات کامل اثر سمیت تنفسی عصاره
، 1، 5/0، 1/0( از آنها هاي مختلفها، غلظتعصارهي  پس از تهیه

در حالل متانول تهیه شد و به کمـک  ) صددر 100و  50، 20، 10، 5
کاغذ صافی به ابعاد  نوارهاي روي ها لیتر از آن میلییک  ،پیپتمیکرو

نوارهاي آغشته به عصاره پس از تبخیر . ریخته شد مترسانتی 5/0×3
 لیتر میلی 10دار به حجم اي درپوشظروف شیشه داخل کامل متانول،

مورد آزمایش به صورت مستقیم  که با حشرات طوري  آویزان شدند، به 
بالغ یـک تـا پـنج روزه درون     ي حشره 10تعداد  .تماس نداشته باشد

ف ورهاسازي و براي جلوگیري از خروج احتمالی عصاره از ظر فوظر
و  24پس از . ها با نواري از پارافیلم مسدود شداطراف شیشه ،آزمایش

ایش نیز درصد در این آزم. ساعت تعداد حشرات مرده شمارش شد 48
آزمـایش در   .محاسبه شد) 1(ي  مرگ و میر اصالح شده طبق معادله

اسـتفاده از  (در پنج تکرار همراه با شـاهد   و تصادفی قالب طرح کامالً
در شرایط اسـتاندارد، انجـام گرفـت و    ) متانول خالص به جاي عصاره

به کمـک  با استفاده از روش تجزیه پروبیت و تجزیه و تحلیل آماري 
 .)20( انجام شد  SPSS 13.0افزار منر

  
  ها روي حشرات کامل اثر دورکنندگی عصاره

در . انجام شد )21(تالوکدر و هووس  این آزمایش بر اساس روش
متـر از  سانتیهشت به قطر Whatman 40  این آزمایش کاغذ صافی

از  ولیتـر میکر 30و  25، 20سپس مقادیر . وسط به دو نیم تقسیم شد
یـک   لیتر از حالل متانول حل شده ویاهی در یک میلیهاي گعصاره

و ) تیمـار ( مـورد نظـر   هـاي  غلظـت عصاره در نیمه از کاغذ صافی با 
پس . شد آغشته )شاهد( لیتر از حالل متانولمیلییک دیگر با  ي نیمه

کاغـذ   ي خشک شـدند، نیمـه   دقیقه که کاغذهاي صافی کامالً 30از 
کاغذ تیمار شده با حالل متانول  ي هصافی تیمار شده با عصاره با نیم

از محل بریده شده به هم چسبانده شد و داخل پتري دیش قـرار داده  
با طول عمر کمتر از پـنج روز   بالغ ي حشره 10داخل هر پتري . شدند

این آزمایش در پنج تکـرار انجـام   . در مرکز کاغذ صافی قرار داده شد
کاغـذ صـافی    ي هر یک ساعت تعـداد حشـرات روي هـر نیمـه    . شد

این آزمـایش در  . شمارش شدند و این عمل تا پنج ساعت ادامه داشت
هـاي  درصد دورکننـدگی عصـاره  . تصادفی اجرا شد قالب طرح کامالً

  .زیر به دست آمد ي معادلهمختلف از طریق 
)2(   

PR ي درصد دورکنندگی و نشان دهندهC  درصد حشرات روي بیانگر
 .باشدي کاغذ صافی شاهد مینیمه

  
هـا روي حشـرات    ریزي عصـاره  خاصیت بازدارندگی تخم

  کامل
و ) 17(راجاپاکز و فـن امـدن    بر اساس روش که در این آزمایش
در ظروف  نخودبذر گرم پنج مقدار انجام شد،   )10(لیل و عبدالرحمن 

، 6/0، 5/0، صـفر مقادیر . متر قرار داده شدسانتیهشت پتري به قطر 
لیتـر متـانول حـل    میلییک عصاره در  لیترمیکرو 1و  9/0، 8/0، 7/0

اي به شیشه به کمک میکروپیپت  به بذرها اضافه شد و با میله و شده
. خوبی به هم زده شد تا عصاره به خوبی در سطح بذرها پخش شـود 

 ي جفـت حشـره   یـک شـد،   تبخیردقیقه که متانول کامالً  30پس از 
اي حبوبات بـه هـر   قطهسوسک چهارن ي یک روزه يکامل نر و ماده
هـاي گذاشـته شـده روي    روز تعداد تخم پنجپس از . پتري اضافه شد

زیـر   ي معادلـه ریـزي طبـق   بذرها شمارش و درصد بازدارندگی تخـم 
  .محاسبه شد

)3(  
 

NEt و  عصاره ي تعداد تخم در تیمارنشان دهندهNEc  تعداد گر  بیان
 .باشدتخم در شاهد می

  
  ها کشی عصاره خاصیت تخم

 نر و ي جفت حشره 50تعداد ) 8(کیتا و همکاران  بر اساس روش
اي حبوبـات در شـرایط   سوسک چهارنقطـه  ي یک تا سه روزه يماده

و اجازه داده شد  سازيغیرآلوده رها گرم نخود 300آزمایشگاهی روي 
سـاعت حشـرات بـه     24بعـد از  . ریزي کنندساعت تخم 24به مدت 

هاي نخود حاوي یک عدد تخم جدا دانه آوري وکمک آسپیراتور جمع
در صورت وجود تعداد بیشتري تخم روي هر دانـه، بـا کمـک    . شدند

عدد  10سپس هر . پنس ظریف تعداد آن به یک عدد کاهش داده شد
متـر قـرار   سانتیهشت پتري به قطر ظروف داخل نخود آلوده،  يدانه

، 5/0، 1/0 ،)شـاهد (صفر  هايلیتر از غلظتمیلی یکمقدار . داده شد
 هاي مورد مطالعـه، درصد هر یک از عصاره 100و  50، 20، 10، 5، 1

متـر ریختـه و کاغـذ    سـانتی سه روي یک قطعه کاغذ صافی به قطر 
پس از . چسب بدون بو داخل درب پتري چسبانده شد صافی به وسیله

. گذشت پنج روز تعداد تخم تفریخ شده در هر ظرف شـمارش گردیـد  
م، ورود الرو سن یک به داخل بذر بود که با کمـک  مالك تفریخ تخ

 اصـالح شـده   درصد مرگ و میـر . استریومیکروسکوپ بررسی گردید
هـاي  عصـاره  LC50محاسبه و براي برآورد مقـدار   )1(ي  معادلهطبق 
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 SPSSافـزار  نرمي پروبیت در روش تجزیهگیاهی روي تخم آفت از 
 .)20( استفاده شد  13.0
  
  نتایج

اي نقطـه  ها روي سوسک چهارماسی عصارهاثر سمیت ت

  حبوبات 
بـا   ،هـاي مـورد آزمـایش   در تمام عصاره بر اساس نتایج حاصله،

است که ایـن اسـتدالل بـه     باال رفته کشی قدرت حشرهگذشت زمان 
با گذشت زمان حاصل شده   LC50و LC10 واسطه پائین آمدن مقادیر

   ).1جدول (است 
  

اي حبوبات  شش گونه گیاهی روي حشرات کامل سوسک چهارنقطه يمحاسبه شده براي سمیت تماسی عصاره LC50 و  LC10مقادیر - 1جدول 
  هاي مختلف در زمان

Table 1- The calculated LC10 and LC50 in contact toxicity of the six plant extracts on the adults of cowpea weevil at different 
exposure times 

ي گیاهیهعصار  
(Plant extract) 

 )ساعت(زمان 

Time (h) 
LC10 

(95% CI)*  
LC50 

(95% CI)  
χ2 
(df)  Slope±SE  Pvalue  

 آویشن برگ باریک
(Ziziphora clinopodioides) 

24  2.53 
(0.00-14.01)  -  18.37 

(37)  0.49±0.18  0.996  
48  0.84  

(0.03-3.15)  
40.56  

(20.40-70.37)  
12.61  

(37)  0.76±0.16  1.000  
72  0.87  

(0.15-2.25)  
14.87  

(8.15-22.50)  
8.45  
(37)  1.04±0.14  1.000  

 اسطوخدوس
(Lavandula officinalis) 

  

24  0.31  
)2.73-0.00(  

47.01  
)103.42-10.68(  11.51  

(37)  0.16±0.59  1.000  

48  0.29  
)1.55-0.00(  

8.95  
)18.63 -1.81(  

18.66  
)37(  0.19±0.86  0.995  

72  1.00  
)2.92-0.08(  

9.72  
)15.69 -3.63(  

17.42  
)37(  0.27±1.30  0.997  

 بوبرگ
(Laurus nobilis) 

24  32.06  -  5.45  
)29(  0.42±0.63  1.000  

48  4.08  -  7.93  
)29(  0.33±0.51  1.000  

72  1.60  
)5.30-0.06(  

32.30  
)57.10 -14.35(  

18.38  
)29(  0.23±0.98  0.936  

 رزماري
(Rosmarinus officinalis) 

24  4.31  
)12.55 -0.35(  

-  
  

13.97  
)37(  0.15±0.67  1.000  

48  0.54  
)2.19-0.03(  

48.91  
)92.78 -23.88(  

9.08  
)37(  0.12±0.65  1.000  

72  0.72  
)1.95-0.11(  

19.20  
)29.48 -10.86(  

11.03  
)37(  0.03±0.04  1.000  

 مرزه
(Satureja hortensis) 

24  -  -  22.93  
)29(  0.58±0.51  0.780  

48  15.33  -  33.33  
)29(  0.53±0.76  0.265  

72  2.20  
)6.06-0.14(  

21.48  
)33.05 -9.43(  

17.17  
)29(  0.31±1.29  0.959  

 مریم گلی
(Salvia officinalis) 

24  7.74  
)17.64 -0.83(  -  17.93  

)37(  0.18±0.67  0.997  

48  2.53  
)6.30-0.34(  

-  
  

16.50  
)37(  0.16±0.78  0.999  

72  2.78  
)5.61-0.71(  

23.59  
)31.97 -15.57(  

27.01  
)37(  0.23±1.38  0.886  

 %95فاصله اطمینان * 
* 95% confidence interval 

  



  503      ...ي شش گونه گیاه دارویی روي سوسک کشی عصارهاثرات حشره

هاي مختلف شش اي حبوبات در تماس با غلظتحشرات کامل سوسک چهار نقطه) خطاي استاندارد±میانگین(درصد تلفات اصالح شده  - 2جدول 
  دهیعت پس از عصارهسا 72و  48، 24هاي ي گیاهی در زمانعصاره

Table 2- The corrected mortality percentage (mean±SE) of the adults of cowpea weevil in contact with the various 
concentrations of the six plant extracts after 24, 48 and 72 h exposure times 

 عصاره
(Plant extract) 

زمان 
 )ساعت(

Time (h)  

 )درصد(ظت غل
Concentarion (%)  

0.1  0.5  1  5  10  20  50  100  
 بوبرگ

(Laurus nobilis) 
24  0.0±1.7  2.9±1.7  1.7±3.5  2.1±5.3  4.1±5.3  1.7±10.5  1.7±14.0  1.7±17.5  
48  2.1±2.7  1.8±4.5  1.8±8.1  4.5±15.3  0.0±13.5  2.1±17.1  0.3±20.7  6.1±33.3  
72  3.3±3.1  5.7±6.3  3.3±11.1  6.9±25.2  3.2±27.3  3.9±49.5  3.9±49.5  10.1±73.7  

 مرزه
(Satureja 
hortensis) 

24  1.9±2.5  1.7±3.8  2.8±5.5  2.8±5.5  3.2±4.2  4.4±8.9  4.4±8.9  5.1±13.6  
48  3.4±4.2  1.8±6.2  4.4±9.7  4.4±9.7  4.6±11.5  7.8±16.8  7.3±18.6  12.4±32.7  
72  2.3±2.9  3.2±6.4  3.7±19.6  4.9±27.4  3.7±39.2  3.7±43.1  7.4±66.7  5.1±88.2  

 مریم گلی
(Salvia 

officinalis) 

24  1.4±0.6  1.7±1.2  1.7±1.8  2.2±3.0  2.6±8.5  2.2±16.8  3.5±19.6  2.8±26.5  
48  0.0±0.0  0.0±0.0  1.7±2.8  1.4±8.6  2.2±14.3  2.7±22.8  5.2±30.0  3.1±52.8  
72  3.3±1.7  2.8±4.0  2.9±7.8  1.8±21.9  2.7±32.2  4.7±41.1  2.7±54.3  3.3±92.6  

 رزماري
(Rosmarinus 
officinalis) 

24  0.0±0.0 1.7±1.8  2.5±4.2  2.6±10.0  1.4±12.7  3.3±19.5  2.5±26.4  1.4±33.2  
48  0.0±0.0 1.4±1.4  1.7±11.4  2.7±22.8  1.4±27.1  2.8±32.9  2.7±44.3  2.2±57.1  
72  0.0±0.0 1.8±2.2  1.8±8.1  3.0±28.9  3.6±31.8  3.0±45.2  4.3±57.0  2.3±77.8  

 آویشن برگ باریک
(Ziziphora 

clinopodioides) 

24  1.7±0.0  1.7±1.1  3.5±7.7  2.2±9.7  2.6±11.1  2.6±15.3  3.1±23.6  1.4±29.2  
48  0.0±0.0  3.7±2.3  2.3±13.0  2.7±18.8  2.7±26.1  2.3±34.8  3.7±52.2  1.4±62.3  
72  1.8±1.2  1.8±7.4  2.8±8.9  2.8±26.7  1.8±43.3  2.8±56.7  3.0±67.2  2.9±82.1  

 اسطوخدوس
(Lavandula 
officinalis) 

24  2.7±6.4  2.2±9.7  4.6±15.3  1.7±27.8  1.7±34.7  3.5±41.7  1.4±52.8  2.8±54.2  
48  2.8±6.9  1.4±25.0  2.2±30.6  2.2±37.5  1.7±54.2  2.6±59.7  3.1±72.2  4.7±90.3  
72  2.3±5.0  1.5±20.6  1.5±25.0  1.8±36.8  1.5±57.3  2.7±61.6  3.6±86.8  3.6±94.1  

  

پس از کـاربرد   هاي مختلف در زمانمحاسبه شده،  LC50مقادیر 
بیشترین مقدار ساعت،  72پس از گذشت دهد که ها نشان میعصاره
LC50 ترین مقدار آن مربوط بـه  و کم بوبرگ گیاه ي مربوط به عصاره
 کشـی  حشره قدرت نسبیبین  .بوده استگیاه اسطوخدوس  ي عصاره
 =F( 24بعـد از   هاي گیاهی مورد آزمایش، در سمیت تماسیعصاره

19.47; df= 5,257; P=0.00 ( ،48 )F= 12.91; df= 5,257; 
P=0.00 ( 72و )F= 3.47; df= 5,257; P=0.01 (   سـاعت پـس از

دسـت   اساس نتایج بـه  بر. دار وجود داردتفاوت معنیشروع آزمایش، 
اي ي حشرات کامل سوسک چهار نقطهشدهآمده، درصد تلفات اصالح 

گیـاهی مـورد آزمـایش در     هـاي  حبوبات در اثر تماس با اکثر عصاره
در بـین  ). 2جـدول  (ها با گذشت زمان افـزایش یافـت    ي غلظت همه

ي گیاه اسطوخدوس بیشترین میزان هاي مورد آزمایش، عصاره عصاره
را روي سوسـک  بو کمترین میزان تلفات  ي گیاه برگتلفات و عصاره

هـاي گیـاهی    عصاره LC50نسبت . اي حبوبات ایجاد کردند چهارنقطه
  .نشان داده شده است 3مختلف در جدول 

  
اي نقطـه  ها روي سوسـک چهـار  اثر سمیت تنفسی عصاره

  حبوبات 
همانند اثر سمیت تماسی، نتایج به دست آمـده از ایـن آزمـایش    

رد آزمایش با گذشت و میر حشرات مودهند که میزان مرگ نشان می
بر  .یابدهاي گیاهی افزایش میهاي مختلف عصارهزمان و در غلظت

، هماننـد اثـر سـمیت تماسـی، در اثـر      )4جدول (اساس نتایج حاصله 
بیشتر و سمیت  LC50، داراي  بوبرگگیاه  ي عصارهسمیت تنفسی نیز 

اي ها روي سوسـک چهارنقطـه  تنفسی کمتري نسبت به سایر عصاره
داراي  اسـطوخدوس گیـاه   ي از این میـان عصـاره  . بوده استت حبوبا

بین درصد مرگ . باشدبیشترین سمیت تنفسی روي حشرات کامل می
 سـاعت  48، پـس از گذشـت   هاي گیاهی مورد آزمایشو میر عصاره
قدرت  .)F=14.09; df=5,24; P=0.00(وجود داشت دار تفاوت معنی

 بـو، بـرگ  ،سـطوخدوس ا، آویشن بـرگ باریـک  هاي  کشندگی عصاره
 48مرزه و مریم گلـی در سـمیت تنفسـی، پـس از گذشـت       رزماري،

، 91/1، 82/1، 31/1، 83/1سـاعت، بـه ترتیـب     24ساعت نسبت به 
هـا بـا افـزایش زمـان     در تمامی غلظت. گرددبرابر می 29/1و  30/1

هاي بالغ، درصد بیشتري از تلفات ایجاد شده تماس عصاره با سوسک
هاي مختلف نسبت بـه  ي نسبت کشندگی عصارهقایسهنتایج م. است

ارایه شده است که بـر   5ساعت در جدول  48یکدیگر پس از گذشت 
هـاي  این اسـاس، بیشـترین تفـاوت قـدرت کشـندگی بـین عصـاره       

اسطوخدوس و آویشن برگ باریک و کمترین آن، بین آویشـن بـرگ   
 .بو وجود داشته استباریک و برگ
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در اثر سمیت تماسی بعد از گذشت  Callosobruchus maculatusروي سوسک   گیاهی  ي ي شش گونه عصاره LC50ت مقایسه نسب - 3جدول 

  ساعت 72
Table 3- The comparison LC50 ratios of the six plant extracts on the adults of Callosobruchus maculatus after 72 h exposure 

ي گیاهیعصاره  
(Plant extract) 

LC50 Ratio   95فاصله اطمینان% 
(95% confidence interval)  χ2 df Pvalue 

 اسطوخدوس: آویشن برگ باریک
(Z. clinopodioides: L. officinalis) 

2.41  )4.48-1.50(  26.96  76  1.000  

 بوبرگ: آویشن برگ باریک
(Z. clinopodioides: L. nobilis) 

0.72  )1.23-0.39(  33.40  68  1.000  

 رزماري: آویشن برگ باریک
(Z. clinopodioides: R. officinalis) 

0.60  )0.94-0.35(  20.31  76  1.000  

 مرزه: آویشن برگ باریک
(Z. clinopodioides: S. hortensis) 

1.14  )1.84-0.69(  29.05  68  1.000  

 گلیمریم: آویشن برگ باریک
(Z. clinopodioides: S. officinalis) 

0.65  )0.98-0.41(  34.47  76  1.000  

 بوبرگ: اسطوخدوس
( L. officinalis: L. nobilis) 

0.30  )0.56-0.12(  37.67  68  0.999  

 رزماري: اسطوخدوس
( L. officinalis: R. officinalis) 

0.23  )0.42-0.10(  30.96  76  1.000  

 مرزه: اسطوخدوس
( L. officinalis: S. hortensis) 

0.48  )0.78-0.23(  34.80  68  1.000  

 گلیمریم: اسطوخدوس
( L. officinalis: S. officinalis) 

0.28  )0.47-0.13(  47.85  76  0.995  

 رزماري: بوبرگ
(L. nobilis: R. officinalis) 

0.72  )1.29-0.41(  40.04  68  0.997  

 مرزه: بوبرگ
( L. nobilis: S. hortensis) 

1.57  )3.24-0.91(  36.41  60  0.993  

 گلیریمم: بوبرگ
( L. nobilis: S. officinalis) 

0.89  )1.49-0.56(  56.61  68  0.836  

 مرزه: رزماري
( R. officinalis: S. hortensis) 

2.06  )3.93-1.24(  34.62  68  1.000  

 گلیمریم: رزماري
( R. officinalis: S. officinalis) 

1.02  )1.57-0.66(  40.51  76  1.000  

 گلیمریم: مرزه
(S. hortensis: S. officinalis) 

0.60  )0.93-0.36(  50.77  68  0.941  

  
اي نقطـه  هـا روي سوسـک چهـار   اثر دورکننـدگی عصـاره  

 حبوبات 
هاي مـورد   نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که همه عصاره

اي حبوبـات داراي اثـر    آزمایش روي حشرات کامل سوسک چهارنقطه
هاي مختلف متفـاوت   ر در عصارهدورکنندگی بودند، ولی میزان این اث

، قـدرت دورکننـدگی   دسـت آمـده   براساس نتـایج بـه  ). 6جدول (بود 
 =F( 20هاي  داري در غلظت ي گیاه اسطوخدوس به طور معنی عصاره

24.02; df= 5,24; P=0.00( ، 25 )F= 18.68; df= 5,24; 
P=0.00 ( میکرولیتر بر لیتر  30و)F= 13.36; df= 5,24; P=0.00 (

ـ  ي ایـن عصـاره . هاي مورد آزمایش بیشتر بود ایر عصارهاز س در  اهگی
هاي مورد آزمایش داراي بیشترین خاصـیت دورکننـدگی   تمام غلظت

 30کـه در غلظـت   به طـوري  بود،اي حبوبات روي سوسک چهارنقطه
، چهار ساعت پس از شروع آزمایش باعـث دور  لیتر میکرولیتر بر میلی

ي دهنـده  شد که این اثر نشانلعه حشرات مورد مطا صد در صدشدن 
پتانسیل باالي این ترکیب براي استفاده به عنـوان عامـل دورکننـده    

هـاي مختلـف    در غلظت. باشد اي حبوبات می براي سوسک چهارنقطه
هاي گیاهی مورد آزمایش با گذشت زمان خاصیت دورکنندگی عصاره

 لـی و مـریم گ  آویشن برگ باریـک ان گیاه ي عصاره .یافتافزایش 
اي حبوبـات  داراي قدرت دورکنندگی باالیی روي سوسک چهارنقطـه 

باعـث   )لیترمیکرولیتر بر میلی 30( غلظت باالتریندر  هر دو و ندبود
، بـو بـرگ  ي گیاهـان عصـاره  .ندحشـرات شـد   از درصد 80دور شدن 

نیز در باالترین غلظت مورد آزمایش به ترتیب باعـث   مرزه و رزماري
با توجه . درصد از حشرات مورد آزمایش شدند 52و  64، 55دور شدن 
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توان گفت آغشته کردن محصوالت  به نتایج حاصل از این تحقیق می
ي گیـاه   هاي گیاهی مورد مطالعه و به ویـژه عصـاره   انباري با عصاره
توانـد نقـش مهمـی در دور کـردن حشـرات کامـل        اسطوخدوس می

ـ      سوسک چهارنقطه وگیري از اي حبوبـات و در نتیجـه کـاهش یـا جل
پـس از اسـطوخدوس، اسـتفاده از    . ریزي این آفـت داشـته باشـد    تخم

ي گیاهان آویشن برگ باریک و مرزه جهت دور کردن حشرات عصاره
  .گرددکامل آفت توصیه می

 
هـا روي سوسـک   ریـزي عصـاره  خاصیت بازدارندگی تخـم 

 اي حبوبات نقطه چهار
د بازدارنـدگی  بـین درصـ  ها نشان داد که  ي میانگین دادهمقایسه

اختالف  در سطح پنج درصد گیاهان مورد آزمایش ي ریزي عصارهتخم
با افزایش ). P ; 5, 24  =df ; 1.56=F= 0.20( وجود ندارددار معنی

در تیمار شاهد  .یافتریزي نیز افزایش غلظت، درصد بازدارندگی تخم
عدد تخم  78/68±76/2ساعت، به طور متوسط در هر تکرار  24طی 
د داشت که این میزان در تیمارهاي تحت تأثیر عصـاره بـه نحـو    وجو

غلظت، بیش از باالترین ها در و تمام عصارهگیري کاهش یافت  چشم
اي حبوبـات را کـاهش   ریزي سوسک چهارنقطه درصد میزان تخم 90

ریزي حشرات  ها داراي ویژگی تأثیر بر میزان تخم عصاره ي همه .دادند
بیشترین  .داري کاهش دادند را به طور معنیریزي  کامل بودند و تخم

بـراي   ،ریزي در باالترین غلظت مورد آزمایشمیزان بازدارندگی تخم
 20/99±37/0( اسطوخدوسو ) صد درصد ( رزماريگیاهان  ي عصاره
گیـاه   ي عصـاره  برايریزي  و کمترین میزان بازدارندگی تخم) درصد
  ).7جدول (مشاهده شد ) درصد 60/91±56/4( مرزه

  
 يا چهارنقطه سوسک کامل حشرات يرو یاهیگ گونه شش عصاره نفسیت تیسم يبرا شده محاسبه LC50 و  LC10ریمقاد - 4 جدول

  هاي مختلف در زمانحبوبات 
Table 4- The calculated LC10 and LC50 in fumigant toxicity of the six plant extracts on the adults of cowpea weevil at 

different exposure times 

 ي گیاهیعصاره
(Plant extract) 

زمان 
 )ساعت(

Time (h)  

LC10 
(95% CI)*  

LC50 
(95% CI)  

χ2 
(df)  Slope±SE  Pvalue  

 آویشن برگ باریک
(Ziziphora clinopodioides) 

24  3.97  
)10.55-0.26(  

 -   21.38  
)37(  

0.18±0.70  0.981  

48  
1.78  

)5.71 -0.07(  
47.07  

)90.22-24.82(  
23.06  

)37(  
0.22±0.90  0.964  

 اسطوخدوس
(Lavandula officinalis) 

24  0.49  
)1.83 -0.02(  

15.74  
)27.74-6.43(  

14.45 
 )37(  

0.85±0.16 1.000  

48  0.13  
)1.44 -0.00(  

4.91  
)15.85-0.10 (  

19.62  
)37(  

0.23±0.81  0.992  

 بوبرگ
(Laurus nobilis) 

24   4.28  
)13.01-0.09(  

 -  12.20  
)37(  

0.20±0.66  1.000  

48  0.78  
)5.94 -0.00(  

61.77  
)177.25 -13.05 (  

14.20  
)37(  

0.23±0.66  1.000  

 رزماري
(Rosmarinus officinalis)  

24  4.00  
)11.26-0.12(  

 -   27.26  
)37(  

0.24±0.82  0.879  

48  0.18  
)1.45 -0.00 (  

11.07  
)26.97-1.42(  

16.75  
)37(  

0.17±0.73  0.998  

 مرزه
(Satureja hortensis) 

24  0.99  59.78  
)149.17 -15.82(  

18.01 
)37(  

0.25±0.72  0.995  

48  0.14  
)1.02 -0.00(  

6.01  
)14.74-0.76(  

 15.80  
)37(  

0.18±0.79  0.999  

 مریم گلی
(Salvia officinalis) 

24  2.03  
)6.92 -0.03(  

41.47  
)76.44-19.25(  

21.40  
)37(  

0.27±0.97  0.974  

48  2.73  
)6.63 -0.28(  

20.42  
)30.45-9.88(  

22.44  
)37(  

0.34±1.49  0.926  
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در اثر سمیت تنفسی  Callosobruchus maculatusروي سوسک   گیاهی  ي ي شش گونه عصاره LC50مقایسه نسبت  - 5جدول 
  ساعت 48بعد از گذشت 

Table 5- The comparison LC50 ratios related fumigant toxicity of the six plant extracts on the adults of 
Callosobruchus maculatus after 48 h exposure 

 ي گیاهیعصاره
(Plant extract) 

LC50 Ratio  
 %95فاصله اطمینان 

(95% confidence 
interval) 

χ2 df Pvalue 

 اسطوخدوس: آویشن برگ باریک
(Z. clinopodioides: L. officinalis) 

13.12  )68.848-4.599(  42.76  76  0.999  

 بوبرگ: آویشن برگ باریک
(Z. clinopodioides: L. nobilis) 

1.31  )2.95-0.61(  42.32  76 0.999  

 رزماري: آویشن برگ باریک
(Z. clinopodioides: R. officinalis) 

3.30  )10.25-1.58(  40.27  76 1.000  

 مرزه: آویشن برگ باریک
(Z. clinopodioides: S. hortensis) 

6.10  )21.62-2.66(  40.01  76 1.000  

 گلیمریم: آویشن برگ باریک
(Z. clinopodioides: S. officinalis) 

3.62  )10.96-1.83(  49.04  76 0.993  

 بوبرگ: اسطوخدوس
( L. officinalis: L. nobilis) 

0.08  )0.27-0.01(  36.23  76 1.000  

 رزماري: اسطوخدوس
( L. officinalis: R. officinalis) 

0.25  )0.58-0.06(  36.32  76 1.000  

 مرزه: اسطوخدوس
( L. officinalis: S. hortensis) 

0.51  )0.96-0.21(  37.20  76 1.000  

 گلیمریم: اسطوخدوس
( L. officinalis: S. officinalis) 

0.36  )0.69-0.14(  47.63  76 0.996  

 رزماري: بوبرگ
(L. nobilis: R. officinalis) 

2.75  )10.98-1.21(  36.40  76 1.000  

 مرزه: بوبرگ
( L. nobilis: S. hortensis) 

5.44  )24.88-2.16(  36.10  76 1.000  

 گلیمریم: بوبرگ
( L. nobilis: S. officinalis) 

3.37  )13.74-1.55(  43.17  76 0.999  

 مرزه: رزماري
( R. officinalis: S. hortensis) 

1.91  )4.80-1.02(  33.89  76 1.000  

 گلیمریم: رزماري
( R. officinalis: S. officinalis) 

1.25  )2.55-0.71(  43.80  76 0.999  

 گلیمریم: مرزه
(S. hortensis: S. officinalis) 

0.66  )1.14-0.34(  43.38  76 0.999  

  
 هاي گیاهی روي تفریخ تخم سوسـک چهـار  سمیت عصاره

  اي حبوبات نقطه
گیاهی روي تخـم سوسـک    ي ش گونهش ي کشی عصاره اثر تخم

گونه که  همان. نشان داده شده است 8اي حبوبات در جدول  چهارنقطه
و میـر نیـز   ها، درصد مرگ با افزایش غلظت عصاره شود مشاهده می
 100(کشـی در بـاالترین غلظـت    و بیشترین اثـر تخـم   هافزایش یافت

بـه ترتیـب   کشـی  ترین اثر تخـم  بیشترین و کم. افتد اتفاق می) درصد
و درصد مرگ  88/88±51/3 با اسطوخدوسگیاه  ي مربوط به عصاره

میر و درصد مرگ  84/41±15/4با  رزماريگیاه  ي میر تخم و عصاره
آویشـن  هـاي   محاسبه شده براي عصاره  LC50مقادیر  .دست آمد به

کشی،  در اثر تخم مریم گلی و مرزه، بوبرگ، اسطوخدوس، برگ باریک
درصد به دست آمد  04/22و  83/87، 23/9، 30/17، 43/18به ترتیب 
بیشتر از باالترین غلظت  رزماريي گیاه  براي عصاره  LC50 اما مقدار

بـراي   LC50 محاسبه شد و در واقع مقدار) درصد 100(مورد آزمایش 
باشـد   دار نمـی  ي رزماري، در این تحقیـق معنـی   کشی عصاره اثر تخم

گیاهـان   ي هاي حاصل از اثر عصـاره دادهتجزیه واریانس  ).8 جدول(
اي حبوبات نشان داد مورد مطالعه روي تفریخ تخم سوسک چهارنقطه

دار وجود ها اختالف معنیکه از نظر تلفات ایجاد شده بین این عصاره
  ).df ; 7.75=F=  24 ,5؛ P= 0.00(دارد 
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در  حبوبات ياچهارنقطه سوسک کامل حشرات يرو ي گیاهیشش گونه يعصاره) خطاي استاندارد ±میانگین (درصد دورکنندگی  - 6جدول 
  هاي مختلفها و زمانغلظت

Table 6- Repellency percentage (mean±SE) of the six plant extracts on the adults of cowpea weevil at the different 
concentrations and exposure times 

 گونه گیاهی
(Plant extract) 

 )ساعت(دهی  مدت زمان عصاره
(Exposure time h) 

 )لیترمیکرولیتر بر میلی(غلظت 
(Concentration l/ml) 

20  25  30  

 آویشن برگ باریک
(Ziziphora 
clinopodioides) 

1  7.5±24.0  4.0±36.0  8.9±40.0  
2  4.0±36.0  4.9±48.0  8.9±60.0  
3  6.3±40.0  4.9±48.0  10.2±75.0  
4  0.0±40.0  8.0±52.0  12.0±68.0  
5  7.5±44.0  7.5±46.0  8.9±80.0  

 اسطوخدوس
(Lavandula officinalis) 

1  12.0±72.0  8.0±88.0  4.0±96.0  
2  12.0±72.0  7.5±84.0  4.9±92.0  
3  4.0±84.0  8.0±88.0  4.0±96.0  
4  4.9±88.0  4.9±92.0  0.0±100.0  
5  4.9±92.0  4.0±96.0  0.0±100.0  

 بوبرگ
(Laurus nobilis)  

1  9.8±24.0  16.2±32.0  13.6±52.0  
2  4.9±28.0  17.2±36.0  7.5±44.0  
3  7.5±24.0  17.2±36.0  11.7±44.0  
4  6.3±40.0  13.3±44.0  2.3±48.0  
5  14.9±32.0  18.5±48.0  23.1±55.0  

 رزماري
(Rosmarinus officinalis)  

1  8.9±12.0  4.9±28.0  12.0±28.0  
2  4.9±32.0  9.8±36.0  7.5±44.0  
3  4.9±32.0  4.0±44.0  4.0±44.0  
4  10.19±21.0  10.2±48.0  4.9±52.0  
5  6.32±48.0  10.2±48.0  11.7±64.0  

 مرزه
(Satureja hortensis) 

1  10.2±12.0  9.8±24.0  15.0±48.0  
2  4.9±32.0  16.0±44.0  4.9±48.0  
3  7.5±36.0  13.3±36.0  13.6±52.0  
4  9.8±36.0  17.2±44.0  20.4±48.0  
5  4.9±32.0  16.2±52.0  8.9±52.0  

 مریم گلی
(Salvia officinalis)  

1  6.3±2.0  4.9±28.0  6.3±40.0  
2  4.9±28.0  8.0±48.0  7.5±56.0  
3  6.3±40.0  4.9±68.0  6.3±80.0  
4  4.9±48.0  6.3±60.0  7.5±76.0  
5  7.5±44.0  6.3±60.0  8.9±80.0  

  
  بحث

ي تمـام   هعصارهاي پایین در غلظت ،حقیقتاین  بر اساس نتایج
درصد از حشـرات آفـت    50مطالعه، مرگ و میر بیش از گیاهان مورد 

 نتایج به. مشاهده گردیدسمیت تماسی و تنفسی مورد مطالعه از طریق 
داراي  اسـطوخدوس گیـاه   ي آمده حاکی از آن است که عصـاره  دست

مورد  ایر گیاهانس ي سمیت تماسی و تنفسی باالتري نسبت به عصاره
و میر در بیشترین غلظت بعد که میزان مرگ  به طوري .است مطالعه

درصـد و در   07/94±63/3ساعت در سمیت تماسی به  72از گذشت 
. درصد رسید 72/97±27/2ساعت به  48سمیت تنفسی بعد از گذشت 

کـه در   نیز تأثیري مشابه داشت بـه طـوري   گلی مریمگیاه  يعصاره
درصـد و در   65/92±28/3سـاعت   72رف مـدت  سمیت تماسـی ظـ  

و درصـد مـرگ    85/90±59/5ساعت  48سمیت تنفسی ظرف مدت 

نیز در تحقیق خـود نشـان    )2(میرکاظمی و همکاران . میر ایجاد کرد
 98، اسـطوخدوس میکرولیتر بر لیتر اسـانس   2/185دادند که غلظت 

  .کنداي حبوبات ایجاد میمیر روي سوسک چهارنقطه و درصد مرگ
پنج  ي عصاره تماسی و تنفسی سمیت )11(الزمان محفوظ و خالق

بررسی  اي حبوباتسوسک چهارنقطه گونه گیاه را روي حشرات کامل
کردند که میـزان سـمیت تماسـی آنهـا بـه ترتیـب بـه ایـن شـکل          

ــود  < Eucalyptus sp > Syzygium aromaticum (L.)ب
Cinnamomum aromaticum Nees. > Elettaria 

cardamomum (L.) > Azadirachta indica Juss  .  
  
  
  
  



 کامل حشرات يروي گیاهی  ي شش گونهعصاره )خطاي استاندارد±میانگین(  ریزيبازدارندگی تخم درصد - 7 جدول
  مختلف يها غلظت درحبوبات  ياچهارنقطه سوسک

Table 7- Oviposition deterrence (mean±SE) of the six plant extracts on the adults of cowpea weevil at the 
different concentrations  

 گونه گیاهی
(Plant extract) 

 )لیترمیکرولیتر بر میلی(غلظت 
(Concentration l/ml) 

0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1  
 آویشن برگ باریک

(Ziziphora clinopodioides) 5.56±57.00  3.02±63.40  2.70±76.20  2.25±85.00  3.77±91.60  3.89±92.8  
 اسطوخدوس

(Lavandula officinalis) 2.87±69.80  2.20±80.40  1.20±85.80  1.88±93.40  0.77±0.99  0.37±99.20  
 بوبرگ

(Laurus nobilis) 11.23±50.00  3.80±58.00  8.63±66.80  7.40±88.00  1.22±92.00  1.82±97.20  
 رزماري

(Rosmarinus officinalis)  5.72±46.20  1.98±65.60  2.90±86.60  1.18±97.00  0.96±98.80  0.00±100.00  
 مرزه

(Satureja hortensis) 8.00±51.6  3.66±65.60  6.94±74.60  4.48±81.80  4.06±92.60  4.56±91.60  
 مریم گلی

(Salvia officinalis) 2.21±41.00  1.86±54.4  2.73±72.00  2.01±85.60  3.02±93.20  2.08±95.80  
  

 سوسک تخم خیتفر يرو یاهیگ گونه شش يعصاره تیسم يبرا شده محاسبه LC50 و  LC10ریمقاد - 8 جدول
  حبوبات يا چهارنقطه

Table 8- The calculated LC10 and LC50 of the six plant extracts on the egg hatch rate of the cowpea weevil 
 یاهیگ يگونه

(Plant extract) 
LC10 

(95% CI)*  LC50 
(95% CI)  

χ2 
(df)  Pvalue Slope±SE 

 آویشن برگ باریک
(Ziziphora clinopodioides) 

1.50  
)2.62 -0.29(  

18.43  
)27.43-10.78(  

31.30  
)37(  0.691  0.20±1.17  

 اسطوخدوس
(Lavandula officinalis) 

2.12  
)5.26 -0.24(  

17.30  
)26.49-8.22(  

15.70  
)37(  0.999  0.30±1.40  

 بوبرگ
(Laurus nobilis) 

0.032  
)2.39 -0.00(  

9.23  
)60.68-0.00(  

11.38  
)37(  1.000  0.22±0.52  

 رزماري
(Rosmarinus officinalis)  

3.27  
)8.15 -0.35(  -  26.53  

)37(  0.875  0.18±0.80  
 مرزه

(Satureja hortensis) 
2.89  

)7.33 -0.30(  
87.83  

)231.85 -50.09(  
22.74  

)37(  0.968  0.19±0.86  
 مریم گلی

(Salvia officinalis) 
1.43  

)3.92 -0.15(  
22.04  

)43.13-3.17(  
35.35  

)37(  0.499  0.21±1.08  
 %95فاصله اطمینان * 

* 95% Confidence interval 
  

 < S. aromaticum: اما سمیت تنفسی این ترکیبات به ترتیـب 
C. aromaticum > E. cardamomum > A. indica > E. spp.  

هاي مورد آزمایش، مشخص شد ت تنفسی عصارهدر آزمایش سمی. بود
رود کـه بـا   دهی، درصد تلفات نیز باال می که با افزایش زمان عصاره

 .خوانی داردهم) 13(دست آمده از تحقیقات پارك و همکاران   به نتایج
ي  دست آمده از بررسی اثـر دورکننـدگی عصـاره     با توجه به نتایج به

تـوان   اي حبوبات، مـی  ارنقطهگیاهان روي حشرات کامل سوسک چه
هـاي   گفت آغشته کردن سطوح مختلف انبارهاي حبوبات بـا عصـاره  
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توانـد   ي گیاه اسـطوخدوس مـی   گیاهی مورد مطالعه و به ویژه عصاره
نقش مهمی در دور کردن حشرات کامل این آفت و در نتیجه کاهش 

محققـین قـدرت   از برخـی  . ریزي آن داشته باشد یا جلوگیري از تخم
ترکیبات روي را عامل افزایش قدرت دورکنندگی بیشتر حشره رك تح

تواند مرتبط با وزن بـدن،  تفاوت حساسیت می. )22( اندکر کردهآن ذ
اثر  .یا تغییر فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در حشره باشدو کاهش نفوذ 

هایی است که باید در ترکیبـات گیـاهی   تدخینی یکی دیگر از ویژگی
تا بتوانند اثر دورکنندگی خوبی روي حشرات داشـته   وجود داشته باشد

 گیـاه  دو گونـه  يدهد که عصاره نشان می حاصله نتایج ).14(باشند 
ــرزه ــریخ تخــم سوســک   اســطوخدوسو  م ــأثیر بیشــتري روي تف ت

مورد آزمایش  گیاهی هاياي حبوبات نسبت به سایر عصاره چهارنقطه
 Acorus، اسانس گیاه )16(رحمان و اشمیت  اساس نتایج بر. اندداشته

calamus L.   درصد  97میکرولیتر،  10ساعت با غلظت  72در مدت
امـا اثـر    ،بـرد اي حبوبـات را از بـین مـی   هاي سوسک چهارنقطه تخم

. اسـت  بوده تر از این میزان کم اسطوخدوسو  مرزه ي گیاهان عصاره
 Cymbopogonبـه اسـانس گیـاه     C. maculatus  سوسـک  تخم

schoenanthus L.  3/33کـه غلظـت   بسیار حساس است به طـوري 
درصد تلفات روي تخـم   100ساعت باعث  24ام از آن در مدت  پی پی

هاي محققان مختلف با توجه به نتایج آزمایش). 9(شود این حشره می
توان به این نتیجه رسید که  و نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر می

وع و غلظت عصاره و یـا اسـانس   میر تخم بستگی به نو میزان مرگ 
 تخم و میردارد و با افزایش غلظت، درصد مرگ  مورد استفاده گیاهی

  ).8(یابد نیز افزایش می
هـاي   کش چند تا جانشین نمودن ترکیبات گیاهی به جاي آفت هر

شیمیایی پرقدرت مثل متیل بروماید و فستوکسـین در کنتـرل آفـات    
تواند  ما تحقیقات در این زمینه میانباري راهی طوالنی در پیش است ا

کشی قابل توجـه کـه فاقـد اثـرات      در یافتن ترکیباتی با قدرت حشره
  .گشا باشد مخرب زیست محیطی باشند، راه
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