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چکیده
 از آفات اصلی حبوباتCallosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae) ،سوسک چهار نقطهای حبوبات
 کنترل این آفت توسط آفتکشهای طبیعی، درنتیجه.بهخصوص لوبیا چشمبلبلی است و به یک آفت جدی در انبارها تبدیل شده است
 در این پژوهش برای نخستین بار اثر جفتگیری حشره برکارایی اسانس.مانند اسانسهای گیاهی از اهمیت باالیی برخوردار است
، آزمایشهای زیستسنجی در محدوده غلظتهای.رزماری علیه سوسک چهار نقطهای حبوبات درشرایط آزمایشگاهی بررسی شد
 میکرولیتر بر لیتر هوا برای حشرات ماده باکره و201/ 11  تا3۳/2۰ میکرولیتر بر لیتر هوا برای حشرات نر باکره و۰8/۳3  تا3۳/0۰
 میکرولیتر بر لیتر هوا به ترتیب برای حشرات نر و ماده یکبار جفتگیری۳0/3۳  تا۳1/۳0  میکرولیتر بر لیتر هوا و8۳/0۳  تا۳۳/00
 میکرولیتر بر لیتر هوا برای حشرات نر و ماده چندین بار2۳۰/1۳  و۳0/3۳ ،21۳/82  تا۳1/۳2 کرده و به ترتیب در محدوده غلظتهای
 بیشترین مقاومت را نسبت به اسانس، حشراتی که چندین بار جفتگیری کرده بودند، نتایج نشان داد. انجام شد،جفتگیری کرده
 حشرات. میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد228/02۳ و۳0 /031  به ترتیب برای حشرات نر و مادهLC50 رزماری داشته و مقدار
۳8/1۳8  میکرولیتر بر لیتر هوا و برای ماده08/2۰3  بهدست آمده برای نرLC50 باکره نسبت به اسانس رزماری حساستر بودند و مقدار
 نتایج پژوهش نشان میدهد جفتگیری باعث کاهش اثر اسانس رزماری روی حشرات بالغ سوسک چهار.میکرولیتر بر لیتر هوا است
 این نتایج میتوانند در طراحی راهبردهای مبارزه با آفت سوسک چهار نقطهای حبوبات توسط اسانسهای.نقطهای حبوبات میشود
.گیاهی و همچنین زمان دقیق بهکارگیری این ترکیبات جهت دست یافتن به بیشترین اثربخشی مؤثر باشند
.رزماری

 اسانس، باکره، جفتگیری، سوسک چهار نقطهای حبوبات:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The cowpea weevil beetle, Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae), is a major pest of
legumes, especially cowpea , and has become a serious pest in storage crops. Therefore, controlling this
insect pest using natural pesticides such as plant essential oils seems necessary. In this research, the effect
of insect mating on the toxicity of rosemary essential oil against the cowpea weevil was investigated
under laboratory conditions. Bioassay tests were performed in the range concentrations of 35.07 and
78.63 µl/lair for male virgin insects and 39.17 and 102.22 µl/lair for female virgin insects and there were
done 55.04 to 86.49 and 62.90 to 94.36 µl/lair for one-time mated insects, respectively. Also,
concentrations of 62/51 to 125.81 and 94.36 to 157.26 µl/lair were tested against multiple times mated
male and female insects, respectively. Results showed that multiple mated male and female insects had
the highest resistance to rosemary essential oil and the LC50 values were 90.032 µl/lair and 118.015 µl/lair
for male and female insects, respectively. Virgin insects were more sensitive to rosemary essential oil and
the amount of LC50 obtained was 48.173 µl/lair for male insects and 58.298 µl/lair for female insects. These
results can be useful in planning pest management strategies for the cowpea weevil beetle by plant
essential oils as well as the exact time of application of these compounds to achieve maximum
effectiveness.
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مقدمه
سوسک چهار نقطهای حبوبات،

Callosobruchus

) maculatus (F) (Coleoptera: Chrysomelidaeازجمله
آفات مهم بذرهای گیاهی در انبارهاست و به یک آفت
جدی در حبوبات ازجمله نخود ،ماش و انواع لوبیا خصوصاً
لوبیا چشم بلبلی تبدیل شده است .الروهای این گونه
منحصراً از دانه حبوبات ( )Fabaceaeتغذیه میکنند.
حشرات کامل به آب و غذا نیازی ندارند و در طول عمر
خود جفتگیری کرده و روی حبوبات تخمگذاری
میکنند .خواستگاه اولیه این حشره آفریقا بوده ولی با
گسترش تجارت حبوبات و سایر محصوالت ،به سراسر
نقاط دنیا منتقل و تقریباً در سراسر دنیا بهجز قطب
جنوب یافت میشود (.)Beck and Blumer 2011
در میان حشرات زیر خانواده  ،Bruchinaeسوسک
چهار نقطهای حبوبات  C. maculatusیکی از آفات مهم
دانه و بذور محصوالت انباری خصوصاً در گیاهان خانواده
 Fabaceaeمحسوب میشود ،که دارای چندین نسل در
سال است .هر الرو سوسک چهار نقطهای حبوبات فقط در
داخل یک بذر رشد کرده و به حشره کامل تبدیل میشود.
در صورت عدم کنترل این آفت در مزرعه ،تا  74درصد از
محصوالت انباری را در عرض شش ماه از بین ببرد .در
واقع اگر کنترل نشود ،جمعیت رشد نمایی داشته و باعث
کاهش قابل توجهی در وزن بذور ،جوانهزنی ،و ارزش
تغذیهای میشود .همچنین ،به دلیل وجود مدفوع حشرات
باعث خطرات بهداشتی و بروز آفات ثانویه همچون
قارچها در بذور میشود و به تبع آن محصول قابلیت
عرضه به بازار را نخواهد داشت .این آفت را میتوان با
استفاده از آفتکشهای شیمیایی همچون پایرتروئیدها،
فسفرههای آلی و مواد تدخینی همانند فسفین تاحدودی
کنترل کرد و خسارات ناشی از آنها را کاهش داد ،ولی
استفاده مداوم از آنها منجر به بروز مشکالت عدیدهای
مانند ایجاد مقاومت ،آلودگی محیطزیست ،تخریب الیه
اوزن ،از بین رفتن دشمنان طبیعی ،به جای گذاشتن باقی
مانده سموم خطرناک و نیز افزایش هزینههای مدیریتی
میشود (.)Kébé, et al. 2020 , Vilela, et al.2020
این مشکالت باعث میشود که دائماً به دنبال ترکیب
جدید و موُثری برای مبارزه با آفات انباری باشیم .امروزه
اهداف همه جوامع تولید سموم با منشأ طبیعی و سازگار
با محیطزیست است .گیاهان منبع اصلی متابولیتهای

ثانویه هستند ،که در دفاع از گیاه در برابر آفات گیاهخوار
و نیز عوامل بیمارگر گیاهی نقش دارند .تولیدات طبیعی و
حشرهکشهای سازگار با محیطزیست ،جایگزین خوبی
برای آفتکشهای شیمیایی هستند ( Kavallieratos, et
 .)al. 2007استفاده از ترکیبات گیاهی با خاصیت
حشرهکشی قدمت طوالنی در کنترل آفات کشاورزی دارد.
گونههای گیاهی که خاصیت حشرهکشی شناختهای دارند،
موتور محرکه تحقیقات برای یافتن منابع جدید در
حشرهکشهای طبیعی هستند (.)Tiroesele, et al. 2015
میزان فعالیت بیولوژیکی اسانس به قسمتهای مختلف
گیاهی که از آن استخراج انجام میشود ،روشهای
استخراج ،فنولوژی گیاه ،فصل برداشت ،سن گیاه ،طبیعت
خاک و شرایط محیطی بستگی دارد ( Said-Al Ahl, et
.)al. 2017, Magierowicz, et al. 2019
امروزه اسانسها و ترکیبات آنها در محافظت از
تولیدات گیاهی در برابر حشرات گیاهخوار به صورت
فرموله درآمده و بهعنوان حشرهکشهای تماسی ،گوارشی،
دورکننده ،ضد تغذیهای ،ضد رشدی ،ضد باروری و
تخمکشی عمل میکنند .اسانسهای روغنی فرمولهای
پیچیدهای از ترپنوئیدها مخصوصاً مونوترپنها،1
سسکوایترپنسها 2و انواعی از فنولهای معطر ،اکسیدها،
اترها ،الکلها ،استرها ،آلدهیدها وکتونها هستندکه عطر و
بوی مشخص گیاه مورد استفاده را تعیین میکنند .وجود
مونوترپنهای فرار یا اسانسهای روغنی در گیاهان ،یک
استراتژی دفاعی مهم گیاهان در برابر حشرات گیاهخوار و
قارچهای بیماریزا است (.)Said-Al Ahl, et al. 2017
بقا و تولیدمثل یک موجود زنده بستگی به توانایی
ارگانیسم در مبارزه با عوامل بیماریزا و انگلها دارد .همه
مهرهداران و بیمهرگان دارای یک سیستم ایمنی قوی و
کارآمد هستند .سیستم ایمنی در حشرات به عوامل
داخلی (سن ،جنس ،تولیدمثل و سایر عوامل
فیزیولوژیکی) و عوامل خارجی (محیط ،دما ،تغذیه ،میزبان
و )...بستگی دارد ( .)Vogelweith, et al. 2017ووگلویس
و همکاران ،به بررسی اثر جفتگیری ،جنس و سن بهطور
همزمان بر هموسیت و فعالیت آنزیم فنلاکسیداز در
حشرات کامل  ،Forficula auriculariaپرداختند .طبق
نتایج حاصل از پژوهش آنها ،غلظت هموسیت در این
1 Monoterpenes
)2 sesquiterpenes (C15), (C10
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حشره با افزایش سن ،افزایش مییابد و این میزان افزایش
در افراد نر بیشتر است .در حشرات نر و ماده باکره ،ارتباط
مستقیمی بین سن حشره و مقدار آنزیم فنلاکسیداز
وجود دارد که این موضوع در حشرات ماده جفتگیری
کرده دیده نمیشود (.)Vogelweith, et al. 2017
طول عمر حشرات کامل  C. maculatusماده در
مقایسه با حشرات نر بیشتر است .همچنین حشرات ماده
به دلیل فرآیند جفتگیری ،باروری دارای سیستم ایمنی
قویتری هستند؛ زیرا حشرات ماده باید بعد از جفتگیری
از تخمها و جنین خود مراقبت کنند که این عمل در
حشرات نر وجود ندارد و حشرات نر تمام انرژی خود را
برای جفتگیری میگذارند و بعد از جفتگیری اکثراً
میمیرند .بهطورکلی ،سیستم ایمنی حشرات ماده
 Panorpa vulgarisaنسبت به حشرات نر قویتر است
( .)Kurtz, et al. 2000بررسی اثر جفتگیری بر سیستم
ایمنی حشرات  Scathophaga stercorariaو سنجش
مقدار آنزیم فنلاکسیداز در این حشرات نشان میدهد که
جفتگیری باعث تولید آنزیم فنلاکسیداز شده و همین
عامل باعث افزایش ایمنی حشره در برابر عوامل بیماریزا
است .همچنین مقدار این آنزیم در حشرات ماده بیشتر از
نرها بوده و سن حشره نیز تأثیر زیادی در مقدار این آنزیم
و درنتیجه سیستم ایمنی دارد ( Schwarzenbach, et al.
 .)2005برخی تحقیقات اثر سمیت تنفسی اسانسهای
مختلف مثل رزماری ،رازیانه ،ترخون ،اسطوخدوس ،کافور
و مرزه را روی سوسک چهار نقطهای حبوبات بررسی کرده
اند که نتایج نشان میدهد که سوسک چهار نقطهای
نسبت به اسانسها حساس بوده و در بین اسانسها،
رزماری بیشترین کشندگی را در جمعیت حشرات داشته
است ( Tapondjou, et al. 2002, Mirkazemi, et al.
 .)2010طی تحقیقی بهمنظور کنترل سوسک چهار
نقطهای حبوبات از اسانس حاصل از گیاه رزماری بهجای
حشرهکشهای شیمیایی استفاده شده است .با استفاده از
دستگاه  ،GC-MSاجزای تشکیلدهنده اسانس را مشخص
و میزان مرگومیر ،طول عمر و باروری حشره را مورد
بررسی قرار داده اند .طبق نتایج بهدستآمده طول عمر و
میزان مرگومیر در حشرات تحت تیمار بهطور قابل
توجهی افزایش ولی میزان باروری کاهش یافته است
(.)Douiri, et al. 2014
همچنین مطالعه سمیت تنفسی اسانس گیاه
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بادرنجبویه ( )Dracocephalum moldavicaو سیترال
( )dimethyl-2,6-octadienal-5،7بر روی چرخه
تولیدمثل ،رفتار جنسی و فعالیت آنزیمها در سوسک چهار
نقطهای حبوبات بررسی شده است .قرار گرفتن در معرض
اسانس گیاه بادرنجبویه منجر به تغییر رفتار برای هر دو
جنس ،کاهش میزان تری اسیل گلیسرول در افراد ماده
باکره و جفت گیری کرده و کاهش فعالیتهای
استیلکولیناستراز در حشرات نر و ماده و -βاستراز در
مادهها شد .این تغییرات ممکن است بر بقا و انتقال منابع
انرژی طی تخمگذاری تأثیر بگذارد ( de Souza Alves, et
.)al. 2019
سمیت تنفسی چهار اسانس ،برگ اکالیپتوس ،گل
اکالیپتوس ،برگ رزماری و برگ نعنا بر تخمهای با کمتر
از  20ساعت عمر سوسک چهار نقطهای حبوبات و تأثیر
آن بر درصد تفریخ تخم و طول دوره الروی بررسی شده
است .استفاده از این اسانسهای گیاهی برای کنترل
سوسک چهار نقطهای حبوبات در مرحله تخم بسیار
کارآمد بوده و میتواند جایگزین مناسبی برای سموم
تدخینی رایج در انبارها شود (.)Amiri 2020
در اغلب پژوهشهای انجام شده روی
سوسکچهارنقطهای حبوبات ،اثر اسانسهای مختلف روی
حشرات کامل و تخمها و جفتگیری بررسی شده است
ولی به بررسی اثر جفتگیری حشره برکارایی اسانس
رزماری علیه حشرات کامل سوسک چهارنقطهایحبوبات
پرداخته نشده است .هدف از این پژوهش بررسی
اثرکشندگی اسانس رزماری روی حشرات کامل باکره
سوسکچهارنقطهای حبوبات و همچنین روی حشرات بالغ
یکبار جفتگیری کرده و حشرات دارای چندین بار
جفتگیری است.
مواد و روشها
پرورش حشرات
سوسک چهار نقطهای حبوبات ،در شرایط دمایی 22±2
درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  ۰4±1درصد و تحت
شرایط نوری  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی
پرورش داده شدند .لوبیا چشمبلبلی 1بهعنوان غذا ،سطحی
برای تخمگذاری حشره و محیطی برای رشد الروها و
1 Vigna unguiculata
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شفیره استفاده شد ( .)Amiri 2020لوبیاها قبل از استفاده
به مدت  20ساعت در دمای منفی  24درجه سلسیوس
قرار داده گرفت تا از آلودگیهای احتمالی آنها جلوگیری
شود .حشرات به مدت  5نسل روی لوبیا پرورش داده شده
و سپس برای آزمایش استفاده شد .بدین شکل که
لوبیاهای حاوی تخم جداگانه به پتری دیشهای کوچک
منتقل شده و حشرات کامل یکروزه باکره هر روز جدا
شده و برای انجام آزمایشها استفاده شدند .در صورت
مشاهده دو حشره با جنس مخالف در یک پتری دیش ،به
دلیل نامشخص بودن وجود یا عدم وجود جفت گیری ،از
استفاده از آن حشرات امتناع شد.
جمعآوری گیاه و استخراج اسانس
برگهای گیاه رزماری ( )Rosmarinus officinalisاز باغ
گیاهشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران واقع در کرج تهیه شده و گونه گیاه توسط
کارشناسان گیاهشناسی مورد تایید قرار گرفت .برگها پس
از خشک کردن در سایه ،در آسیاب برقی پودر شدند .از
روش هیدرولیزاسیون (تقطیر با آب) برای تهیه اسانس
استفاده شد ( .)Aslan, et al. 2004ابتدا حدود  544گرم
از پودر رزماری به مدت  0ساعت با آب مقطر (حالل)
بهوسیله دستگاه کلونجر ،1اسانسگیری و جهت آبگیری
از سدیمسولفات بیآب (دهیدراته )2استفاده شد و اسانس
حاصل در ظروف شیشهای تا زمان مصرف در دمای 0
درجه سلسیوس نگهداری شد.
زیستسنجی
ابتدا آزمونهای اولیه جهت دستیابی به غلظت کشندگی
بین  24-14درصد انجام شد .برای تعیین اثر حشرهکشی
اسانس استخراجشده از طریق تنفسی از روش کاغذ صافی
واتمن شماره یک استفاده شد ( Nenaah and Ibrahim
 .)2011ابتدا با استفاده از میکروپیپت مقدار معینی از
اسانس را روی کاغذ صافی داخل پتریدیشها قرار داده
شد .سپس حجم پتری دیشهای مورد استفاده را به
دست آورده و تبدیل به میکرولیتر در لیتر هوا شد .در
درون هرپتری دیش یک عدد دانه لوبیا آلوده به حشره
قرار گرفت .پتری دیش هر روز بررسی و حشرات نر و ماده
1 Clevenger
2 Dehydration

باکره تازه خارج شده از لوبیا قبل از جفت گیری جدا
سازی شدند و تحت تاثیر دزهای مختلف اسانس برای
تعیین دزکشندگی و زیرکشندگی قرار گرفتند .همچنین
برای تیمار یک بار جفت گیری ،یک نر و یک ماده را
داخل پتریها قرار داده و به مدت  14دقیقه برای زوج
اجازه یکبار جفتگیری داده شد و بعداز پایان جفت
گیری ،نر و ماده در پتریهای جداگانه به مدت  20ساعت
تحت اسانس قرار گرفت .گروه سوم حشراتی بودند که به
مدت  20ساعت نر و ماده داخل یک ظرف قرار گرفتند و
در طول  20ساعت چندین بار جفتگیری کردند .سپس،
حشرات نر و ماده به صورت جداگانه ،به مدت  20ساعت
تحت تاثیر اسانس رزماری قرار گرفتند و میزان مرگومیر
در حشرات بررسی شد .تمام آزمایش برای هر تیمار 0
تکرار و هر تکرار  14حشره قرار داده شد و برای هرگروه
تیمار و تکرار حشرات شاهد وجود داشت که هیچگونه
اسانسی دریافت نکردند.
آنالیز دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  PoloPlusنسخه 2

استفاده شد .ابتدا دادهها توسط نوتپد وارد نرمافزار شد و
تجزیه دادهها با استفاده از روش پروبیت انجام شد.
نتایج
بررسی اثر سمیت رزماری در حشرات سوسک چهار
نقطهای حبوبات نشان میدهد که در تمامی تیمارها ،به
دلیل عدم همپوشانی مقادیر حدود اطمینان 23( 5درصد)،
میزان  LC50در حشرات نر و ماده دارای تفاوت معنیدار
هستند و مقدار آن در حشرات نر کمتر از حشرات ماده
بود (جدول  .)1نتایج مشابهی نیز در برآوردهای  LC30و
 LC70بدست آمد (به ترتیب جداول 2و  )5که نشان از
سمیت معنیدار باالتر اسانس رزماری برای افراد نر بود.
در بین حشرات نر و ماده باکره ،در مقدار LC50
اختالف معنیدار وجود دارد .بهطوری که مقدار فاصله
اطمینان 0در احتمال  23درصد باهم همپوشانی ندارند و
این مقدار در حشرات ماده عددی بین – 3۰/472
 ۰2/۰02میکرولیتر در لیتر هوا و این عدد در حشرات نر
 34/022 – 03/232میکرولیتر در لیتر هوا میباشد.
3 confidence intervals
4 confidence intervals
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همچنین مقدار این عدد در احتمال  23درصد در حشراتی
که دارای یکبار جفتگیری و چندین بار جفتگیری بوده
اند ،در بین حشرات نر و ماده در هرگروه از تیمارها نیز
اختالف معنی دار داشت و مقادیر این اعداد به ترتیب در
حشرات ماده و نر یکبار جفتگیری کرده – 75/20۰
 72/253و  74/503 – ۰2/251میکرولیتر در لیتر هوا و
در حشراتی که در طول  20ساعت جفتگیری داشتند،
این مقدار در حشرات ماده و نر به ترتیب – 112/204
 125/420و  23/574- 20/327میکرولیتر در لیتر هوا
است .در حشرات بالغ  20ساعته که فقط یک بار
جفتگیری داشتند ،مقدار  LC50در حشرات نر ۰۰/۰22
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میکرولیتر بر لیتر هوا و در حشرات ماده این گروه
 7۰/027میکرولیتر بر لیتر هوا است .همچنین این مقدار
در حشراتی که در طول  20ساعت چندین بار جفتگیری
داشتند 24/452 ،میکرولیتر بر لیتر هوا در حشرات نر و
 112/413میکرولیتر بر لیتر هوا در حشرات ماده بود
(جدول .)1نتایج مشابهی نیز در برآوردهای  LC30و LC70
بدست آمد (به ترتیب جداول  2و  )5با توجه به عدم
همپوشانی میان مقادیر اطمینان  23درصد ،این نتایج
نشان میدهند که جفتگیری باعث کاهش معنیدار
میزان سمیت اسانس رزماری در حشرات نر و ماده
سوسک چهار نقطهای حبوبات میشود.

جدول  -1نتایج  LC50اسانس رزماری روی حشرات

بالغ Callosobruchus maculatus

Table 1- LC50 Results of Rosemary Essential Oil in Callosobruchus maculatus adults
Heterogeneity

)X2(df

Slope ± se

)LC50(µl /lair
)(95% confidence intervals

Number

Treatments

0.857

)15.424(18

10.243±1.174

59.298
)(56.071-62.648

240

Female no mating

0.412

)7.41(18

12.011±1.382

48.173
)(45.958-50.482

240

Male no mating

0.59

)7.675(13

16.471±2.311

76.487
)(73.946-79.235

240

Female 1 mating

0.582

)7.565(13

10.836±1.852

66.689
)(62.831-70.345

240

Male 1 mating

0.264

)4.751(18

10.972±1.423

118.015
)(112.940-123.084

240

Female several
mating

0.564

)10.156(18

9.316±1.281

90.032
)(84.587-95.370

240

Male several
mating

جدول  -2نتایج ز  LC30اسانس رزماری روی حشرات بالغ Callosobruchus maculatus
Table 2- LC30Results of Rosemary Essential Oil in Callosobruchus maculatus adults
Heterogeneity

)X2(df

Slope ± SE

)LC30(µL /lair
)(95% confidence intervals

Number

Treatments

0.857

)15.424(18

10.243±1.174

52.704
)(49.159-55.757

240

Female no mating

0.412

)7.41(18

12.011±1.382

41.094
)(41.094-45.680

240

Male no mating

0.59

)7.675(13

16.471±2.311

71.080
)(67.979-73.547

240

Female 1 mating

0.582

)7.565(13

10.836±1.852

59.657
)(54.362-63.255

240

Male 1 mating

0.264

)4.751(18

10.972±1.423

105.716
)(99.261-110.683

240

Female several
mating

0.564

10.156(18
)

9.316±1.281

79.087
)(84.587-95.370

240

Male several
mating
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جدول  -5نتایج  LC70اسانس رزماری روی حشرات

بالغ Callosobruchus maculatus

Table 3- LC70 Results of Rosemary Essential Oil in Callosobruchus maculatus adult
Heterogeneity

)X2(df

Slope ± se

)LC70(µL /lair
)(95% confidence intervals

Number

Treatments

0.857

)15.424(18

10.243±1.174

66.717
)(63.129-71.326

240

Female no mating

0.412

)7.41(18

12.011±1.382

53.267
)(50.813-56.432

240

Male no mating

0.59

)7.675(13

16.471±2.311

82.305
)(79.431-86.441

240

Female 1 mating

0.582

)7.565(13

10.836±1.852

74.550
)(70.655-80.404

240

Male 1 mating

0.264

)4.751(18

10.972±1.423

131.744
)(126.129-139.454

240

Female several
mating

0.564

)10.156(18

9.316±1.281

102.491
)(96.697-110.332

240

Male several mating

بحث
ترکیبات طبیعی حاصل از گیاهان ،به دلیل سمیت کم
برای پستانداران ،سازگار با محیطزیست ،خواص
تجزیهپذیری سریع ،ارزان و دسترسی راحت به این مواد
میتوانند جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی باشند
( .)Stevenson, et al. 2017جفتگیری در حشرات
بهعنوان عامل موُثر در سیستم ایمنی و مقاومت حشرات
در برابر محرکها است و این عامل تأثیر مثبت و
مستقیمی با افزایش مقاومت در حشرات دارد
( .)Vogelweith, et al. 2017نتایج این تحقیق نشان داد
که اسانس رزماری میتواند اثر حشرهکشی خوبی روی
حشرات کامل سوسک چهارنقطهای حبوبات که جزو آفات
انباری مهم است ،داشته باشد .با توجه به نتایج
پژوهشهای پیشین ،ترکیبات عمده اسانس رزماری از
آلفا -پینن 1و 1و -2سینئول 2است .که دلیل حشرهکشی
رزماری است ( .)Amin Afshar, et al. 2016در پژوهش
دیگر ،بیان شده است که اگر اسانس رزماری به صورت
تدخینی مورد استفاده قرار گیرد ،به دلیل ترکیب اصلی
1و -2سینئول و کامفور 5موجود در اسانس آن ،اثر
همافزایی بر حشرهکشی اسانس خواهد داشت ( Tak, et
 .)al. 2016در واقع اسانس رزماری با تأثیر بر روی
گیرندههای گابا و مهار آنزیم استیلکولین استراز ،بر

1 α- pinene
2 1,8- cineole
3 camphor

سیستم عصبی حشره تاثیر گذاشته و باعث مرگ حشرات
میشود ( .)Amiri and Bagheri 2020به طور کلی طول
عمر حشرات ماده نسبت به حشرات نر بیشتر است و
مادهها نیاز به انرژی بیشتری جهت تخمگذاری و ایجاد
نسلهای بعدی دارند در این مطالعه ،در مادهها مقدار
فعالیت آنزیم استراز افزایش یافته و در واقع در مادهها به
3
دلیل عدم وجود آنزیم استراز ،0محرکهای خارجی
سرکوب میشود .در حالی که این ایزوزیمها در نرها تولید
میشود ( .)Saha, et al. 2012دیوری و همکاران
( ،)Douiri, et al. 2014در آزمایشی که به منظور بررسی
اثر اسانس رزماری روی بیولوژی سوسک چهار نقطهای
حبوبات انجام دادند ،مقدار  LC50برای حشرات کامل
سوسکچهارنقطهای حبوبات را برای افراد ماده و نر بعد از
20ساعت به ترتیب( ۰/24 ،ماده) و ( 3/31نر) میکرولیتر
بر لیتر هوا تعیین کردند .همچنین فکوری و صداقتفر
( ،)Fakoori and Sedaghatfar 2020در بررسی اثر
رزماری بر روی حشرات سوسک چهار نقطهای حبوبات،
مقدار  LC30و  2/25 : LC50و  13/۰5میکرولیتر بر لیتر
هوا به دست آوردهاند .در این پژوهش مقدار LC50 ،LC30
و  LC70برای حشرات نر و ماده به صورت جداگانه بررسی
شده است و مقدار  LC30برای سه گروه تیمار شامل
حشرات باکره ،حشرات یکبار جفتگیری کرده و حشراتی
که در طول  20ساعت چندین بار جفتگیری داشتهاند،
4 General esterase
5 xenobiotics
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به ترتیب برای افراد نر (  32/۰37 ،01/420و)72/427
میکرولیتر بر لیتر هوا و برای افراد ماده) ،32/740
 71/424و )143/71۰میکرولیتر بر لیتر هوا است .مقدار
 LC50به ترتیب برای هر سه گروه تیمار در حشرات نر
( ۰۰/۰22 ،02/175و  )24/452میکرولیتر بر لیتر هوا و
برای حشرات ماده (  7۰/027 ،32/222و )112/413
میکرولیتر بر لیتر هوا به دست آمده است .همچنین مقدار
 LC70در هر سه گروه به ترتیب برای نر (،35/2۰7
 70/334و  )142/021و این مقدار برای حشرات ماده
( 22/543 ،۰۰/717و  )151/700محاسبه شده است.
افراد نر و ماده زمانی که جفتگیری میکنند یک سری
مواد 1از طرفین به هم دیگر انتقال مییابد که باعث
تغییرات فیزیولوژی و بیولوژی دراین افراد میشود
( .)Voigt, et al. 2005طبق پژوهشی که توسط ملک و
همکاران ( )M łek, et al. 2019انجام شده است ،این مواد
باعث افزایش طول عمر و مقاومت افراد ماده و کاهش
طول عمر افراد نر بعد از جفتگیری میشود .در این
پژوهش  ،افراد باکره نسبت به اسانس رزماری حساستر
بودند و در دزهای پایین این اسانس واکنش نشان دادند و
مقدار  LC50 ،LC30و  LC70برای افراد نر این گروه حشرات
به ترتیب ( 02/175 ،01/420و  )35/2۰7میکرولیتر بر
لیتر و برای مادههای باکره به ترتیب (32/222 ،32/740
و  )۰۰/717میکرولیتر بر لیتر است .در حالی که این مقدار
برای افراد نر و مادهای که یکبار جفتگیری داشتند به
ترتیب ( ۰۰/۰22 ،32/۰37و  )70/334و (،71/424
 7۰/027و  )22/543است .همچنین مقدار این پارامترها
برای افرادی که در طول  20ساعت در حال جفتگیری
بودند ،برای افراد نر ( 24/452 ،72/427و )142/021و
برای افراد ماده (  112/413 ،143/71۰و )151/700
است .با توجه به این نتایج ،هنگامی که افراد باهم
جفتگیری میکنند به دلیل تغییرات در فیزیولوژی
حشرات ،رفتار متفاوتی در برابر محرکهای بیرونی مثل
اسانس رزماری دارند و در دزهای باالتر از این اسانس
واکنش نشان میدهند .همچنین اثر اسانس
( )Cymbopogon citratusدر رفتار جنسی و فعالیت
آنزیمی در جنسهای مختلف سوسک چهارنقطهای
حبوبات ،در حشرات باکره و جفتگیری کرده بررسی شده

1 nuptial gift
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است .طبق این پژوهش اسانس منجر به تغییر رفتار در
حشرات کامل ماده شده و میزان تخمگذاری حشره کاهش
مییابد .میزان تریاسیلگلیسرول در افراد ماده باکره
نسبت به شاهد کاهش معنی داری داشته ولی مقدار
تریاسیلگلیسرول در افراد ماده جفتگیری کرده نسبت
به شاهد تفاوت معنیدار نبود .همچنین اسانس باعث
کاهش فعالیت استیلکولین استراز در حشرات نر و ماده و
بتا-استراز در حشرات ماده میشود .همه این تغییرات بر
بقای حشرات و جفتگیری حشره تاثیر میگذارد ( de
 .)Souza Alves, et al. 2019اسانس حاصل از گیاهان به
طور مستقیم بر جفتگیری ،تخمگذاری و ظهور حشرات
کامل سوسکچهارنقطهای حبوبات تاثیر میگذارد
( .)Gueribis, et al. 2019براساس نتایج ما ،حشراتی که
جفتگیری کنند و هرچه زمان بیشتری برای جفتگیری
داشته باشند ،در برابر اسانس رزماری در غلظتهای
باالتری میمیرند .در واقع جقتگیری تاثیر منفی بر روی
حشرهکشی اسانس رزماری دارد و احتماالً باعث تغییر در
سیستم آنزیمی حشرات شده و واکنش حشرات در مقابل
اسانس تغییر می کند.
نتیجهگیری
سوسک چهارنقطهای حبوبات در برابر اسانس رزماری
واکنش نشان میدهد و اسانس موجب مرگومیر حشرات
میشود .هنگامی که حشرات باکره باشند نسبت به اسانس
رزماری حساستر هستند و در دزهای پایینتری از این
اسانس مرگومیر نشان میدهند .حشرات سوسک
چهارنقطهای هنگامی که در طول  20ساعت فقط یکبار
جفتگیری کنند نسبت به حشرات باکره در دزهای
باالتری از اسانس رزماری واکنش میدهند .همچنین
حشراتی که یکبار جفتگیری در طول  20ساعت
داشتهاند نسبت به حشراتی که در طول  20ساعت
چندین بار جفتگیری کردند ،مقدار  LC50کمتری دارند.
در واقع هرچه تعداد دفعات جفتگیری در حشرات باالتر
ممکن است برخی انزیمهای سمزدایی و
رود،
آنتیاکسیدانی در حشرات فعال شوند که موجب کاهش
حساسیت حشرات جفتگیری کرده نسبت به اسانس
رزماری شده و حشرات در دزهای باالتری دارای مرگومیر
بودند .سعی در این است که در پژوهشهای بعدی به
بررسی همزمان اثر جفتگیری و اسانس رزماری بر

...) علیهRosmarinus officinalis(  بررسی اثر جفتگیری بر سمیت اسانس رزماری:آبی و همکاران

.حبوبات پرداخته شود
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