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 چکیده

محیطی، سمیت برای انسان، اثر روی موجودات غیرر هرد ، تسرترق مماومرت  ورات و      های زیستمشکالت سموم تدخینی متداول شامل نگرانی
یت تنفسری و بازدارنردتی   در این تحمیر  سرم  . است کنترل  وات انباری شده خطر و ارزان برایهای کمهزینه باال موجب تالق برای دستیابی به روق

ای حبوبرات در شرراید دمرایی    نمطره  ریزی پودر تیاهان بابونه، بومادران،  ویشن، پونه، چویل، شبت، دارچین، ریحان و زنجبیل روی سوسک چهرار تخم
مورد بررسی قررار ترورت.    همراه شاهدهر ترکیب در پنج غلظت و پنج تکرار به .درصد و تاریکی انجام شد 60±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  2±30

داری روی ایرن  ها با توجه به  زمایشات اولیه انجام شدند و برای ترکیبات مختلف متفاوت بودند. بر اساس نتایج، همه پودرهای تیاهی بطور معنیغلظت
لیتر موجب ت داشت و در غلظت یک ترم بر این  و کشی را رویثیر حشرهترین تأپودر تیاه پونه بیش. ریزی داشتند وت سمیت تنفسی و بازدارندتی تخم

پودر پونه، دارچین، زنجبیل و ریحران از نظرر سرمیت تنفسری بره        (LC50درصد ) 50بر اساس نتایج غلظت کشنده . درصدی این  وت شد 96میر ومرگ
 08/90و  25/90، 74/91یک ترم بر لیتر به ترتیب ترم بر لیتر هوا بر ورد شد. پودر پونه، دارچین و زنجبیل در غلظت  81/4و  01/4، 47/2، 31/0ترتیب 

خطرر و ارزان در منراط  روسرتایی    کرش کرم  تواند به عنوان  وترسد پودر این تیاهان بخصوص پونه میبه نظر می .درصد بازدارندتی تخمریزی داشت
 . توصیه شود

 
 سی بازدارندتی تخمریزی، سمیت تنفکش تیاهی،  وت وت انباری،  :های کلیدی واژه

 

   1 مقدمه

بخش مهمی از محصوالت کشاورزی انبار شده هرر سراله در اثرر    
 و 6رود )خسارت کمی و کیفی  وات، بخصوص حشررات از برین مری   

و تاهی در انبارهای سنتی همه محصول بوسیله  وات انباری غیر ( 13
این  وات عالوه بر زیانهای کمی و کیفری،  . (20شود )قابل مصر  می
کنندتان اعم از انسان، دام و طیور را بره خطرر مری    بهداشت مصر 

اندازند و تاهی تغذیه از محصوالت  لوده، اختالالت توارشی شردیدی  
 .(6کند )ایجاد می
 Callosobruchus maculatusای حبوبات )سوسک چهارنمطه 

F.)      لوبیرا چشرم بلبلری    . از جمله  ورات مهرم حبوبرات در دنیرا اسرت
درصرد   90ر برابر این  وت اسرت و حردود   ترین نوع حبوبات دحساس

بلبلی بوسیله این حشرره  های لوبیا چشمخسارت  وات انباری روی دانه

                                                           
و دانرش  موختره    ش  موخته کارشناسی ارشد، دانشریاران به ترتیب دان -4و  3، 2، 1

  پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان کارشناسی ارشد، تروه تیاه
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 تذشت چند ماه در انبارهای سرنتی بذور لوبیا پس از  تیرد.صورت می
 . (15 و 6)رود توسد این  وت از بین می کاملبه طور 

، دماهرای  های مختلفی شامل استفاده از اشرعه تامرا  تاکنون روق
اسرت کره   کشنده، امواج و غیره برای کنترل  وات انباری استفاده شده

معموال هزینه باال داشته و بعلت نیاز به تخصص باال توسد کشاورزان 
تررین  های شیمیایی مهرم کش (. حشره19 و 12، 10قابل اجرا نیستند )

حشررات   ترکیباتی هستند که برای حفاظت محصوالت انباری در برابر
 رویره از ایرن ترکیبرات مشرکالتی از    شوند ولی استفاده بیتفاده میاس

جمله بروز مماومت  وات، باقیمانده سم در محصرول غرذایی و اثررات    
همرراه دارد و ررروری اسرت کره ترکیبرات      محیطی را بره سوء زیست

 . (14 و 13خطر جایگزین سموم شیمیایی شود ) کم
هرای  ات انباری از زماناستفاده از ترکیبات تیاهی برای کنترل  و

تذشته در برخی از کشورهای  سیایی و اوریمایی مترداول بروده اسرت    
هرای  های تذشرته تراکنون قسرمت    (. در کشور هندوستان از زمان27)

مختلف درخت چریش )پودر برگ، دانه، میوه و روغن( برای محاوظت 
 ( و یا برخی از کشراورزان 13است ) از محصوالت انباری استفاده شده
برررای  Zanha africana (Radlk.)اوریمرایی از پررودر ریشره تیرراه   
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(. 3انرد ) ای استفاده نمودههای انباری در برابر  وات حشرهحفاظت دانه
هرای تیراهی،   های مختلف تیاهی از جمله اسرانس استفاده از ور ورده

ها و پودرهای مختلف تیراهی توسرد کشراورزان و محممران در     ادویه
(. 11 و 9، 5، 4 میرز بروده اسرت)    انباری اغلب موومیرت مبارزه با  وات 

دهد مخلوط کرردن پرودر بررگ، پوسرت،     های متعدد نشان میتزارق
ریشه و دانه برخی از تیاهان با محصوالت انباری مختلف سبب مرگ 
و میر حشرات بالغ، دورکنندتی، کاهش تخمریزی، مرگ و میر مراحل 

، 11، 9، 8شرود ) ان  وت مری نابالغ و در مجموع کاهش خسارت بندپای
 Achillea biebersteiniiبر اساس تزارشات پودر تیاهان (. 28 و 16

Afan.  وA.fragrantissima (Forssk)  ترررم بررر   20در نسرربت
( 21کیلوترم مخلوط با بذر، باعث مرگ و میر کامل شپشه  رد شردند ) 
 6/66و پودر زنجبیل در نسربت چهرار درصرد مخلروط باعرث تلفرات       

برر اسراس مطالعرات    (. 4اسرت )  دار بررنج شرده  دی شپشه دندانهدرص
ای اسانس تیاهان  ویشن، بومادران و شوید روی سوسک چهار نمطره 

مردرس  (. 28 و 31حبوبات بازدارندتی تخمریزی قابل توجهی دارنرد ) 
پودر بذر و برگ اکالیپتوس را روشی کم هزینه نجف  بادی و همکاران 

همچنرین   (.20انرد)  نبراری معروری نمروده   ثر برای کنتررل  ورات ا  ؤو م
 Ocimmumهرای جرنس   دهد کره اسرانس تونره   مطالعات نشان می

( 23ای حبوبات دارند )سمیت تنفسی شدیدی روی سوسک چهار نمطه
دارای ترپنوئیرردهای شررناخته شررده   Thymusو یررا تیاهرران جررنس  

. (17سرینئول هسرتند )   -8و  1پیرنن و  -کش مانند تیمول،  لفرا  حشره
کشری از  صدهزار متابولیت ثانویه با خاصیت حشره ون بیش از یکتاکن

( کره برخری از ایرن    14 و 13اسرت )  تیاهان مختلف شناسرایی شرده  
توانند به عنوان جانشین سموم شیمیایی در کنترل ترکیبات تیاهی می

ثیر سرمیت  أتحمیر  تر   ایرن  لرذا در (. 14 وات مورد توجه قرار تیرند )
بابونه، بومادران،  ویشرن،  یزی پودر تیاهان تنفسی و بازدارندتی تخمر

روی حشررات کامرل   چویل، شبت، دارچرین، ریحران و زنجبیرل     پونه،
ای حبوبات در شراید  زمایشگاهی مورد مطالعه قرار سوسک چهارنمطه

 تروت.

 

 هامواد و روش

 تهیه پودرهای گیاهی

ن ،  ویشر .Chamaemelum nobilis Lه های تیاهی بابونر تونه
 Ferulago angulateو چویرل   .Thymus serpyllum Lوحشری  

(Schlecht) Boiss.  برراد، بومررادران  از ارتفاعررات سررفیدکوه خرررم 
Achillea millefolium L.    و پونرهMentha pulegium L.  30از 
 Anethum graveolens باد و شبت کیلومتری شمال شهرستان خرم

L.  و ریحررانOcimum basilicum L. ب چنگررایی از مررزارع سرررا
 Cinnamomum وری شدند. پرودر دارچرین    باد جمعشهرستان خرم

zeylanicum Blume   و زنجبیرلZingiber officinale Rosc.  از

در  زمایشرگاه  های تیاهی تهیه شدند. نمونه باد های شهر خرم عطاری
در شراید سایه و تهویه مناسب خشک شدند. تیاهان خشک شرده برا   

زمایشگاهی پرودر و پرس از الرک کرردن ترا زمران       استفاده از  سیاب  
 د.استفاده در ظرو  دربسته در یخچال نگهداری شدن

 

 پرورش حشرات

از  زمایشرگاه  ، C. maculatusای حبوبرات،  نمطهسوسک چهار
در شرراید  شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرسرتان تهیره و   حشره
تراریکی   درصد و 60±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  30±2دمایی 

 . بلبلی غیر  لوده پرورق داده شدهای لوبیا چشمروی دانه

 

 سمیت تنفسی پودرهای گیاهی

در لیتر میلی 100دار به حجم ای درپوق زمایش در ظرو  شیشه
درصرد و   60±5درجه سلسیوس، رطوبت نسربی   30±2شراید دمایی 

یه انجام های اولها ابتدا  زمایش برای انتخاب غلظت .تاریکی انجام شد
 5/0ترم بر لیتر پودر تیاه پونره،   1تا  1/0 های و بر این اساس غلظت

تررم برر لیترر پرودر بومرادران،       10تا  1ترم بر لیتر پودر دارچین،  5 تا
ترم بر لیتر پودر چویل و شبت تهیه شرد.   15تا  1ریحان و زنجبیل و 

ایین هرا و کشرندتی پر   پودر بابونه و  ویشن به دلیل باال بودن غلظرت 
منظرور انجرام    روی حشرات کامل در این تحمی  اسرتفاده نشردند. بره   

نظر از پودرهای تیاهی را درون کیسره کوچرک     زمایش، ممادیر مورد
نخی ریخته و بسته حاوی پودر تیاهی با چسب تیاهی درون درپروق  

 3تا  1کامل حشره  10تعداد  لیتری چسبانده شد.میلی 100های شیشه
مروی  ای حبوبات با استفاده از قلرم سوسک چهارنمطه( روزه )نر و ماده

 48پرس از تذشرت   . های  زمرایش قررار داده شرد   نازک داخل شیشه
های  زمایش شمارق و ساعت تعداد حشرات زنده و مرده درون شیشه

در این  زمرایش  در تیمار شاهد از هیچ ترکیبی استفاده نشد. . ثبت شد
تلفات در ظرو  شاهد طبر   درصد مرگ و میر اصالح شده بر اساس 

در این تحمی  حشرراتی کره قرادر بره      .(1) انجام شد  Abbottورمول
 . حرکت دادن پا و شاخک نبودند مرده تلمی شدند

 

 خاصیت بازدارندگی تخمريزی پودرهای گیاهی

ترم بر لیتر پودر  1تا  1/0های های اولیه غلظتبر اساس  زمایش
بابونره، چویرل و   ترم بر لیترر پرودر    5تا  5/0پونه، دارچین و زنجبیل، 

ترم بر لیتر پودر بومادران،  ویشن و ریحان تهیه شد.  10تا  1شبت و 
تیراهی درون کیسره کوچرک     نظر از پودردر این  زمایش ممادیر مورد

های  زمایش چسبانده شرد. سرپس   نخی ریخته و درون درپوق شیشه
لیترری  میلری  100ی هابلبلی درون شیشهترم بذر لوبیا چشم 10ممدار 

یرک روزه  موی نرم دو جفت حشره نر و ماده ریخته و با استفاده از قلم
. بره هرر یرک از ظررو  ارراوه شرد      ای حبوبرات  سوسک چهارنمطره 
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 Bandra and Saxenaتشخیص حشرات نر و ماده برر اسراس روق  

های تذاشته روز تعداد تخمپنج پس از تذشت . نجام شد( ا7) (1995)
بلبلری برا اسرتفاده از استریومیکروسرکو      لوبیرا چشرم   شده روی بذور

 Chaubeyدرصد بازدارندتی تخمریزی با اسرتفاده از روق و شمارق 

 :(9) محاسبه شد  (2008)

  :1معادله 
تعرداد تخرم در   : NEc، تعداد تخم در تیمار :NEtه لکه در این معاد

 شاهد

 

 تجزيه و تحلیل آماری

ادوی برا پرنج غلظرت و پرنج     این  زمایش در قالب طرح کامال تص
های  زمایش قبل از  نالیز برا اسرتفاده از ورمرول    تکرار انجام شد. داده

Arcsine اوزار  نرمال و سپس با استفاده از نرمSAS 9.1  تجزیه

دار با اسرتفاده  ها در صورت داشتن اختال  معنی ماری شدند. میانگین
طح یرک درصرد ممایسره  مراری     ای دانکن در سر از  زمون چند دامنه

پودرهرای   LC50)درصرد )  50شدند. بررای محاسربه غلظرت کشرنده     
های دارای کشرندتی  ابتدا بر اساس  زمایشات ممدماتی غلظتتیاهی 

درصد تعیین و پس از محاسبه ثابرت لگراریتمی سره غلظرت      95و  5
 POLO-PCاوزار با استفاده از نرمدیگر به صورت لگاریتمی انتخاب و 

 محاسبه شد. LC50دیر مما

 

 و بحث نتایج

 سمیت تنفسی پودرهای گیاهی 

هرای مختلرف پودرهرای    نتایج حاصل از تجزیه واریرانس غلظرت  
 =F(4, 20))، پونه(F(4, 20)= 22.42; P <0.01)تیاهی شامل بومادران 

75.80; P <0.01)   چویرل ،(F(4, 20)= 42.96; P <0.01)  دارچرین ،
(F(4, 20)=38.89; P <0.01) ریحران ،(F(4, 20)=44.75; P <0.01)  ،

 ;F(4, 20)= 32.21)و شربت   (F(4, 20)= 23.58; P <0.01)زنجبیرل  

P<0.01) ای حبوبات اخرتال   روی حشرات کامل سوسک چهارنمطه
کنرد پرودر   ییرد مری  أداری را نشان داد. نتایج سایر محممان نیرز ت  معنی

سی براالیی دارد  برخی از تیاهان دارویی روی  وات انباری سمیت تنف
(. بر اسراس نترایج ایرن تحمیر  برا اورزایش غلظرت        22 و 16، 9، 8)

ترین درصد تلفرات  پودرهای تیاهی درصد تلفات اوزایش یاوت و بیش
ای حبوبات در براالترین غلظرت هرر    حشرات کامل سوسک چهارنمطه

( و بیشتر محممین اوزایش غلظت و زمران را  1پودر بدست  مد )جدول 
 و 4انرد ) رای اوزایش سمیت ترکیبات تیاهی ذکر نمودهعامل مهمی ب

(. بر اساس نتایج از بین پودرهای تیراهی مرورد مطالعره بیشرترین     16
 96 برا میرانگین   M. pulegiumسمیت تنفسی مربوط به پودر تیاهی 

(. مطالعات 1درصد مرگ و میر در غلظت یک ترم بر لیتر بود )جدول 
های مختلرف پونره   ت شیمیایی تونهراجا و همکاران نیز سمیت ترکیبا

را روی حشرات  M. arvensisو  M. spicata ،M. piperataشامل 
-نظر می( و به26کند )یید میأایی حبوبات تچهار نمطه کامل سوسک

بعلرت وجرود    Mentha هرای مختلرف   کشی تونهرسد خاصیت حشره
 (. 26ترکیبات مختلف ترپنوئیدی است )
( پرودر پونره نسربت بره دیگرر      2013بر اساس مطالعات کتریس ) 

پودرهای مورد مطالعه کمترین تلفرات را روی حشررات کامرل شپشره     
( 16داشته است ) .Oryzaephilus surinamensis Lدار برنج دندانه

ترین پودر مرورد مطالعره روی    که در تحمی  حارر پونه سمی در حالی
ت (. علر 1ای حبوبرات برود )جردول    حشرات کامل سوسک چهارنمطره 

تواند در اثر تفاوت تونه تیاهی، حساسریت  اختالوات به دست  مده می
 متفاوت دو  وت، منطمه و مرحله رشدی تیاه باشد.

در غلظرت   C. zeylanicumهمچنین در این تحمی  حارر پودر 
درصدی حشرات کامل این  وت شرد   94پنج ترم بر لیتر باعث تلفات 

ه نشان داده است که پودر نتایج تحمیمات  شوری و شایست(. 1)جدول 
درصردی   43/55دارچین در غلظت پنج تررم برر لیترر باعرث تلفرات      
محاسربه   LC50حشرات کامل سوسک کشیش روی تندم شد و ممدار 

( ولری در  5شده در این تحمی  سه درصد وزنی محاسربه شرد اسرت )   
تحمی  حارر پودر دارچرین در غلظرت تمریبرا مشرابه درصرد تلفرات       

ای حبوبرات داشرت   حشرات کامل سوسک چهارنمطره باالتری را روی 
 (. 1)جدول 

بر اساس نتایج کمترین تلفات ایجاد شده مربوط به پودر تیاهران  
F. angulate  وA. graveolens که ومد در غلظت براال   بود بطوری

ترم بر لیتر( تلفات قابل توجهی روی حشرات مورد مطالعه شردند   15)
ت تنفسی پودرهای تیاهی بومرادران،  در سمی LC50(. ممادیر 1)جدول 

، 31/0، 33/8پونه، چویل، دارچین، ریحان، زنجبیل و شبت به ترتیرب  
ترم بر لیتر محاسربه شرد و برا در     53/5و  01/4، 81/4، 47/2، 14/7

پرودر   LC50درصرد مشراهده شرد کره      95نظر تروتن حدود اطمینان 
بره سرایر   نسربت   ترم برر لیترر   31/0با میزان  M. pulegiumتیاهی 

ای حبوبرات دارای اخرتال    نمطره پودرهای تیاهی روی سوسک چهار
 (.2 داری است )جدولمعنی

ثیر پودر دانره  أهمچنین بر اساس مطالعه انجام شده در رابطه با ت 
 Syzygium aromaticum L. ،Piper guineense Schumتیاهان 

and Thonn ،O. basilicum ،Aframomum citratrum L.  و
 Eucalyptusو  .Cyperus aequalis Vahlهررای برررگ پررودر

camaldulensis Dehn.   ای روی حشرات کامل سوسرک چهارنمطره
ترین درصد تلفات این  وت مربروط بره   حبوبات مشخص شد که بیش

و  100به ترتیب با  P. guineenseو  S. aromaticumپودر تیاهان 
یرن دو پرودر در   درصد بود که درصد تلفات ایجاد شده توسد ا 75/98

تر از تلفات ایجاد شده در اثرر پرودر پونره در    غلظت تمریبا مشابه بیش
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تحمی  حارر است شاید علت  ن وجود ترکیبات ایزوبوتیل  مید ماننرد  
guineensine ،pipericide  وpiperine    در پودر این تیاهران اسرت

-کرش قابرل  که تزارشاتی وجود دارد که این ترکیبات خاصیت حشرره 

(. مطالعات پارمرا و همکراران نشران داد پرودر تیراه      22هی دارند )توج
Chenopodium ambrosioides L.  در غلظت پنج ترم بر لیتر روی

درصد مررگ و میرر حشررات     70ای حبوبات باعث سوسک چهارنمطه
( که نسبت به پودر تیاه پونه و دارچین در تحمی  حارر 31شد )کامل 

سایر پودرهای مطالعره در تحمیر     سمیت تنفسی کمتر ولی نسبت به
 (.1حارر سمیت بیشتری را داشته است )جدول 
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 ای حبوباتچهار نقطه سوسکبرآورد سمیت هفت پودر گیاهی روی حشرات کامل  -2 جدول

Table 2- Estimation of seven botanical powders on C. maculatus adullts 

 پودر گیاهی

Botanical powder 
N χ2(df) b±SE LC50(g/l) (Confidence limits) 

A. millefolium  500 4.56(3) 0.33±1.56 8.33 (6.04-14.99) 

M. pulegium  500 15.73(3) 0.58±2.13 0.31 (0.9-1.54) 

F. angulate  500 7.62(3) 0.37±1.69 7.14 (3.76-31.79) 

A. graveolens  500 12.43(3) 0.44±1.71 5.53 (2.25-43.85) 

 C. zeylanicum  500 2.86(3) 0.27±1.66 2.47 (1.92-3.12) 

O. basilicum  500 11.43(3) 0.52±2.15 4.81 (2.53-22.87) 

Z. officinale  500 6.27(3) 0.30±2.19 4.01 (3.30-4.96) 

 
تررین   پرودر زنجبیرل را سرمی    کهترانی و همکراران  -ال همچنین

نمودنرد   دار بررنج معروری  علیره شپشره دندانره    مرورد مطالعره   ترکیب
درصرد   4و  2، 5/0، 25/0، 125/0تیاه در نسربت   پودر اینکه  بطوری

درصرد تلفرات    6/66و  2/63، 4/61، 5/59، 15/49به ترتیرب باعرث   
رازیانه و هرل سربز سرمیت    ه پودر دار برنج شد و نسبت بشپشه دندانه

و در تحمیر  حاررر   ( 4تنفسی بیشتری را روی این  وت موجب شرد ) 
تررم برر لیترر باعرث      10نیز مشخص شد که پودر این تیاه در غلظت 

ای حبوبرات  درصدی حشرات بالغ سوسک چهرار نمطره   77/89تلفات 
کشی پودرهای مختلف ثیر حشرهأمحممین مختلفی ت (.1تردید )جدول 

( و در تحمیر  حاررر نیرز    22 و 16، 9)انرد  یاهی را ترزارق نمروده  ت
مشخص شد که پودرهای تیاهی مورد مطالعه سرمیت تنفسری قابرل    

 (.2و  1ای حبوبات دارند )جدول توجهی روی سوسک چهار نمطه
 

 ريزی پودرهای گیاهیبازدارندگی تخم

های مختلف که بین غلظتها نشان داد نتایج تجزیه واریانس داده
 =F(4, 20))،  ویشن (F(4, 20)= 95.02; P<0.01)پودر تیاهان بومادران 

108.84; P<0.01) بابونه ،(F(4, 20)= 114.40; P<0.01)پونه ،(F(4, 

20)= 278.68; P<0.01) چویرل ،(F(4, 20)= 172.22; P <0.01) ،
 F(4, 20)= 101.14; P)، ریحان(F(4, 20)= 223.29; P <0.01)دارچین 

 =F(4, 20))، شربت  (F(4, 20)= 136.85; P <0.01)، زنجبیرل  (0.01>

88.23; P <0.01)   ریرزی سوسرک چهرار    ، از نظرر بازدارنردتی تخرم
داری وجود داشته است. در این تحمی  ای حبوبات اختال  معنی نمطه

مشخص شد که همه پودرهای تیاهی مورد مطالعه نسربت بره شراهد    
(. بر اساس 3اند )جدول ریزی این  وت شدهتخم دارباعث کاهش معنی

نتایج پودر پونه، زنجبیل و دارچین در غلظرت یرک تررم برر لیترر بره       
ریرزی  درصد بازدارنردتی تخرم   08/90و  25/90، 74/91ترتیب باعث 

 (. 3اند )جدول ای حبوبات شدهحشرات کامل سوسک چهارنمطه
معطرر بعلرت    دهد که پرودر برخری از تیاهران   مطالعات نشان می

هرای  ریرزی سوسرک  داشتن ترکیبات ورار تیاهی باعث کراهش تخرم  
نترایج  (. 17شروند ) حبوبات و بعضی دیگر از حشرات انباری مهرم مری  

دهد که پوسرت ریشره تیراه    مطالعات استونسون و همکاران نشان می

Zanha africana (Radlk.)    دارای ترکیبراتی ماننردnor-hopanes 
ی انبراری دارای اثرر بازدارنردتی تخمریرزی     ها است که برای سوسک

( و در تحمی  حارر نیز مشخص شد که پودر تیاهان مرورد  30است )
ای ریرزی سوسرک چهرار نمطره     دار تخرم مطالعه باعث کراهش معنری  

(. نترایج نشران داد برا اورزایش غلظرت      3شروند )جردول   حبوبات مری 
یرن  ریرزی اورزایش یاورت و ا   پودرهای تیاهی درصد بازداندتی تخرم 

 (. 3های سایر محممان مطابمت دارد )جدول موروع با یاوته
، .Piper nigrum Lبر اساس مطالعات انجام شده پرودر تیاهران   

Allium sativum L. ،Ocimum sanctum Linn  وCurcuma 

longa L.       در باالترین غلظت )یک ترم برر لیترر( بره ترتیرب باعرث
ریررزی رنرردتی تخررم درصررد بازدا 56/40و  77/53، 98/36، 54/38

( و در تحمیر  حاررر پرودر    29ای حبوبات شردند ) سوسک چهارنمطه
، 74/91 پونه، زنجبیل و دارچین در غلظرت مشرابه بره ترتیرب باعرث     

ثیر بازدارنرردتی أریررزی، ترر درصررد بازدارنرردتی تخررم 25/90و  08/90
(. تزارشررات  دسررینا و 3 بیشررتری را روی ایررن  وررت داشررتند )جرردول

اثرر   Aframomum meleguetaکره پرودر تیراه     ن نشان داداهمکار
-ریزی شدیدی روی حشرات ماده سوسک چهار نمطه بازدارندتی تخم

ای حبوبرات دارد و ایرن محممرین سرمیت ایرن تیراه را بعلرت وجرود         
سرینئول   -8و 1ترکیبات ترپنوئیدی مختلف بخصروص مونوترپنوئیرد   

از تیاهران  ( که ایرن ترکیرب ترپنوئیردی در بسریاری     2اند )ذکر نموده
 (. 22معطر وجود دارد )

بر اساس نترایج تمری زاده سراروکالیی و محرمری پرور، اسرانس       
Thymus persicus  درصرد   31/75ام باعرث   پی پی 40/71در غلظت

ای حبوبات شد و در تحمیر   ریزی سوسک چهار نمطه بازدارندتی تخم
درصرد   73/86تررم برر لیترر باعرث      10حارر پودر  ویشن در غلظت 

(. همچینرین برر اسراس    31ریزی ایرن  ورت تردیرد )    دارندتی تخمباز
های مورد مطالعه مطالعات رویعی کرهرودی و همکاران از بین اسانس

ریزی   ویشن و بومادران بیشترین و شوید کمترین اثر بازدارندتی تخم
( ولی در تحمی  حاررر پرودر   25را روی شب پره هندی داشته است )

ریرزی بیشرتری از  ویشرن و بومرادران روی      مشوید اثر بازدارندتی تخ
 (. 3ای حبوات داشته است )جدول سوسک چهار نمطه
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همچین بر اساس مطالعات رو  و همکراران پرودر بررگ و دانره     

ای حبوبات دار تخمریزی سوسک چهارنمطهچریش سبب کاهش معنی
( ولی در غلظت مشرابه پرودر تیاهران پونره، زنجبیرل،      27است ) شده
بازدارنردتی  مرورد مطالعره در تحمیر  حاررر اثرر       ین و بومادراندارچ
 (. 3اند )جدول ریزی بیشتری را روی این  وت داشته تخم

 

 گیری کلینتیجه

نتایج این تحمی  نشان داد که پودرهای تیاهی مورد مطالعه روی 

ریرزی  ای حبوبات سمیت تنفسی و بازدارندتی تخمسوسک چهارنمطه
ریرزی را   ترین سمیت تنفسی و بازدارندتی تخرم یشدارند. پودر پونه ب

رسد با توجه به بومی برودن، دسترسری   روی این  وت دارد. به نظر می
تروان در منراط    خطر بودن برای انسان مری  سان، کاربرد راحت و کم

روستایی برای کنترل  وات انباری از ایرن پودرهرای تیراهی اسرتفاده     
 نمود.
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