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 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 گزارش نهایی طرح پژوهشی

 

ای حبوبات، بررسی حساسیت سوسک چهار نقطه
Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: 

Chrysomelidae) به اسانس ،Dracocephalum kotschyi 

Boiss 
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 این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردیده است.
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 چکیده

های گیاهی در کنترل حشرات آفت ابزار کارآمدی را در راستای کاهش اثرات جانبی سموم شمیایی معرفی کاربرد اسانس

( Dracocephalum kotschyi Boissهای هوایی زرین گیاه )کرده است. در تحقیق حاضر، سمیت اسانس مستخرج از اندام

زی و جاعنوان یکی از حشرات آفت همه( بهCallosobruchus maculatus Fabriciusای حبوبات )روی سوسک چهارنقطه

زای حبوبات بررسی شد. تشخیص اجزای شیمیایی اسانس زرین گیاه هم از اهداف دیگر تحقیق حاضر بسیار خسارت

میکرولیتر بر  41/16طوریکه غلظت ها سمیت تدخینی قوی اسانس زرین گیاه را نشان داد بهسنجیباشد. نتایج زیستمی

های اسانس و ساعت شد. افزایش غلظت 72درصد حشرات آزمایشی بعد از  50لیتر اسانس باعث مرگ و میر بیش از 

درصد( در  25/96های در معرض قرارگیری حساسیت حشره آفت را تشدید کرد و باالترین میزان مرگ و میر )زمان

ساعته اسانس  24( 50LCدرصد ) 50دست آمد. غلظت کشنده ر( بهمیکرو لیتر بر لیت 12/44بیشترین غلظت بررسی شده )

ساعت کاهش یافت. زمان الزم برای از مرگ و  72میکرولیتر بر لیتر بعد از  794/14میکرولیتر بر لیتر بود که تا  947/24

 12/44ظت ساعت بود که در غل 187/161میکرولیتر بر لیتر  76/11( با غلظت 50LTدرصد حشرات آزمایشی ) 50میر 

سنج طیف-ساعت کاهش یافت. تجزیه شیمیایی اسانس با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی 761/10میکرولیتر بر لیتر تا 

پینن -سیترال، متیل ژرانیت، لیمونن، آلفا-( نشان داد که ترکیبات ترپنی شامل ژرانیل استات، سیترال، زدGC-MSجرمی )

تواند ن بودند. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، اسانس غنی از ترکیبات ترپنی زرین گیاه میکامفولنال اجزای اصلی آ-و آلفا

 ای حبوبات در نظر گرفته شود. عنوان ابزاری مستعد در مدیریت سوسک چهارنقطهبه

 

 ای حبوبات، اجزای شیمیایی، اسانس، زرین گیاه، سمیت. سوسک چهارنقطه کلمات کلیدي:
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 و بیشینه تحقیق مقدمه -1-1

، Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Chrysomelidae)ای حبوبات، سوسک چهار نقطه 

باشد. خسارت و سایر حبوبات در بسیاری از کشورهای جهان و ایران می 1ای لوبیا چشم بلبلیمزرعه-ترین آفت انباریمهم

درون دلیل نفوذ الروها بهرسد، عمدتا بهدرصد محصول می 100اقتصادی این آفت که در شرایط مساعد تکثیر آن تا 

داری در وزن، ارزش غذایی و حتی اهش معنیباشد. تغذیه الروها منجر به کهای حبوبات و تغذیه مستقیم از آنها میدانه

 (.Tuda et al., 2005; Melo et al. 2015; Alves et al., 2019شود )های حبوبات میزنی دانهپتانسیل جوانه

های ناشی از های شیمیایی مانند فسفین و آلودگیکشبا توجه به افزایش روزافزون مقاومت آفات انباری به آفت 

رسد های جدید و ایمن ضروری به نظر میزیست، نیاز به استفاده از ترکیبسموم در مواد غذایی و محیطی باقی مانده

                                                                                                                                                                                                                      
1 Cowpea, Vigna unguiculata (L.) Walp 
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(Salwa  and Al Khalafi, 2011در راستای جایگزینی آفت .)های اخیر، استفاده از های شیمیایی تدخینی در دههکش

یاهی روی آفات انباری مورد توجه قرار گرفته است های مختلف گهای گیاهی استخراج شده از گیاهان معطر تیرهاسانس

(Isman, 2006; Isman and Grieneisen, 2014; Ebadollahi and Jalali-Sendi, 2015 تاکنون مطالعات مختلفی در .)

 ;Ebadollahi et al., 2012ای حبوبات انجام گرفته است )های گیاهی روی سوسک چهارنقطهارتباط با تاثیر اسانس

Izakmehri et al., 2013; Saeidi and Mirfakhraie, 2017; Viteri Jumbo et al., 2018; Alves et al., 2019; Moura 

et al., 2019های گیاهی بوده و امکان کاربرد این ترکیبات گیاهی در مدیریت ( که نشان دهنده حساسیت آفت به اسانس

کشی که خاصیت حشره اندمطالعات مختلف نشان دادهیگر از سوی دکند. ای حبوبات را مطرح میسوسک چهارنقطه

لذا ؛ (Tozlu et al. 2011; Liao et al. 2017) دنباشهای گیاهی در ارتباط با ترکیبات شیمیایی موجود در آنها میاسانس

 باشد. ها نیز ضروری میی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانسمطالعه

و از گیاهان اندمیک ایران  2، از خانواده نعنائیانBoiss Dracocephalum kotschyi زرین گیاه یا بادرنجبویه دنایی، 

دلیل وجود (. خواص ضد درد بهHeydari et al., 2019ای در طب سنتی داشته است )شود که کاربرد گستردهمحسوب می

عت از افزایش فشار خون، باال بردن قدرت ، فعالیت ضد اسپاسم، ممان3ترپینئول-های لیمونن و آلفامقادیر باالیی از مونوترپن

 ;Amirghofran et al., 2000سیستم ایمنی و اثرات ضد توموری و ضد سرطانی برای زرین گیاه گزارش شده است )

Golshani et al., 2004; Jahaniani et al., 2005; Sadraei et al., 2015 اجزای شمیایی اسانس زرین گیاه در برخی از .)

 4/75و  5/45ترتیب با ( نشان دادند که مونوترپنوئیدها به2018و همکاران ) 4یر بررسی شده است؛ سنبلیتحقیقات اخ

درصد ترکیبات اصلی موجود در اسانس زرین گیاه از دو منطقه سیاه بیشه و بلده مازندران بودند. مقادیر متناظر برای 

                                                                                                                                                                                                                      
2 Lamiaceae or Labiatae 

3 α-Terpineol 

4 Sonboli 
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درصد بودند. ترکیبات عمده تشخیص داده شده از  9/19و  7/16ترتیب های شناسایی شده در این اسانس هم بهمونوترپن

 4/7) 6بوربونن-درصد(، بتا 0/8درصد(، لیمونن ) 3/9) 5ال-8-دی ان-8،1-منتا-های منطقه سیاه بیشه شامل پینمونه

تیل درصد( و م 1/5) 9درصد(، اسپاتولنول 1/5) 8ال-4-درصد(، ترپینن 1/5) 7درصد(، سابینول 8/6پینن )-درصد(، آلفا

درصد( بودند. همچنین ترکیبات اصلی موجود در اسانس زرین گیاه از منطقه بلده عبارت بودند از؛ متیل  2/4) 10ژرانیت

درصد(  1/7) 12درصد(، وربنول 8/4) 11کامفولنال-درصد(، آلفا 1/10درصد(، لیمونن ) 5/6پینن )-درصد(، آلفا 9/14ژرانیت )

های هوایی زرین گیاه که از کوهستان کامو در (. در اسانس مستخرج از اندام ,.8201Sonboli et al( )3/4) 13و ژرانیال

 99/12ترپینن )-درصد(، گاما 62/12پینن )-درصد(، آلفا 66/4) 14آوری شده بود، ترکیبات کامفنمنطقه قمصر کاشان جمع

 (.Golparvar et al., 2016درصد( بیشترین مقدار را داشتند ) 56/23درصد( و لیمونن ) 67/14درصد(، کارواکرول )

با توجه به ضرورت استفاده از ترکیبات طبیعی و سالم در کنترل آفات در راستای جایگزینی با سموم شیمیایی  

ای حبوبات خطرناک، هدف از تحقیق حاضر مطالعه سمیت تدخینی اسانس زرین گیاه روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه

های گیاهی تحت تاثیر عوامل مختلف جغزافیایی و آب و هوایی ترکیبات شیمیایی اسانسدلیل تغییر باشد. همچنین بهمی

ها، اجزای شیمیایی اسانس زرین گیاه هم و عوامل وابسته به گیاه از قبیل محتوای ژنتیکی و حتی شرایط استخراج اسانس

های های تکمیلی در برنامهام آزمایشتوان از نتایج تحقیق حاضر بعد از انجدر تحقیق حاضر بررسی شد. امید است به

 ای حبوبات بهره جست.مدیریت سوسک چهار نقطه

                                                                                                                                                                                                                      
5 P-mentha-1,5-dien-8-ol 

6 β-bourbonene 

7 Sabinol 

8 Terpinene-4-ol 

9 Spathulenol 

10 Methyl geranate 

11 α-campholenal 

12 Verbenol 

13 Geranial 

14 Camphene 
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 فرضیات و سواالت تحقیق -1-2

 شود.می ای حبوباتزرین گیاه باعث مرگ و میر حشرات کامل سوسک چهارنقطه آیا تدخین اسانس -1

 گیرد.تاثیر افزایش زمان قرار میای حبوبات به اسانس زرین گیاه تحت آیا حساسیت سوسک چهارنقطه -2

 باشد.کشی آنها بررسی شده است، از اجزای اصلی اسانس زرین گیاه میآیا ترکیبات ترپنی که خواص حشره -3

 

 هداف تحقیقا -1-3

 ای حبوبات با تدخین اسانس زرین گیاه.امکان کنترل سوسک چهارنقطه .1

 اسانس زرین گیاه با افزایش زمان در معرض قرارگیری.ای حبوبات به امکان افزایش حساسیت سوسک چهارنقطه .2

 کشی مشاهد شده.شناسایی ارتباط احتمالی ترکیبات اسانس زرین گیاه در خاصیت حشره .3
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 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -1-4

 این از تعدادی. باشد می انباری آفات کنترل در شده توصیه اصلی روش تدخینی شیمیایی ترکیبات از استفاده 

ار گذاشته شدند. تعدادی نیز مانند کن انفجار و اشتعال مانند ایویژه خواص و محیطی هایآلودگی داشتن دلیل به سموم

فسفین به دلیل داشتن سمیت فوق العاده زیاد بر انسان در حال محدود شدن می باشند. لذا بایستی به دنبال روش گاز 

-اسانس خصوصبه گیاهان ثانویه هایباشیم. در این راستا استفاده از متابولیتجایگزین و موثری برای این ترکیبات پرخطر 

 . آید شمار به انباری هایمحیط در آفات کنترل جهت مناسبی روش عنوانبه تواندگیاهی می های

 

 

 

 

 

 فصل دوم
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 اهو روش مواد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي حبوباتپرورش سوسک چهار نقطه -2-1

های لوبیا چشم ( از دانهCallosobruchus maculatus Fabriciusای حبوبات )چهارنقطهحشرات کامل سوسک  

ای حبوبات در داخل آوری شدند. پرورش سوسک چهارنقطهآلوده از شهر پارس آباد )استان اردبیل، ایران( جمع 15بلبلی

درجه سیلسیوس، رطوبت  28 ± 2لیتری روی بذور لوبیا چشم بلبلی و در شرایط دمایی میلی 700ظروف دهان گشاد 

                                                                                                                                                                                                                      
15 Cowpea, Vigna ungiculata L. 
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(. حشرات Massango et al., 2016ساعت تاریکی انجام شد ) 12 -ساعت روشنایی 12درصد و شرایط نوری  75 ± 5نسبی 

 سنجی انتخاب شدند. های زیستصورت تصادفی جهت انجام آزمایشروزه به 7تا  1کامل 

 

 هاي گیاهی و استخراج اسانسآوري نمونهجمع -2-2

 و درآوری جمعایران( استان اصفهان )( از Dracocephalum kotschyi Boissهای هوایی زرین گیاه )اندام  

گیری جهت اسانسهای گیاه شامل برگ، ساقه و گل متری انتهایی اندامپنج سانتی. ندخشک شد شرایط سایهدر  آزمایشگاه

میلی لیتر آب  500ه و گرم از پودر به داخل بالن یک لیتری ریخته شد 100. مقدار نداستفاده از آسیاب برقی پودر شدبا 

صورت گرفت. ساعت  3در مدت ای( گیر شیشهگیری با استفاده از دستگاه کلونجر )اسانسمقطر به بالن اضافه شد. اسانس

در های آلومینیومی در یخچال ها با فویلشیشه ه شدنس از پوشاندای منتقل و پاستخراج شده به ظروف شیشه ساسان

 استفاده شد.  16دست آمده از سولفات سدیمجهت آبگیری از اسانس به نگهداری شد.درجه سیلسیوس  4دمای 

 

 

 اي حبوباتسمیت اسانس زرین گیاه روي حشرات کامل سوسک چهار نقطه -2-3

ای حبوبات داخل ظروف تدخین روزه سوسک چهارنقطه 7تا  1حشره کامل عدد  20برای بررسی سمیت تدخینی،  

 12/44و  74/31، 82/22، 41/16، 76/11های برآورد شده بر اساس آزمایش مقدماتی شامل قرار داده شدند. غلظت

تیمار شده به قسمت متر ریخته شدند. کاغذهای صافی سانتی 2×  2های صافی به ابعاد روی کاغذمیکرولیتر بر لیتر بودند، 

                                                                                                                                                                                                                      
16 Anhydrous sodium sulfate 
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صورت غیرقابل نفوذ به هوا بسته شدند. مرگ و میر آفت در داخلی درپوش ظروف تدخین چسبانده شده و درب ظروف به

تکرار انجام شد و در  4های مدنظر اسانس ثبت شد. آزمایش در ساعته پس از تیمار با غلظت 72و  48، 24فواصل زمانی 

 های اسانس اعمال شد.  اضافه کردن غلظتهای شاهد تمام مراحل بدون گروه

 

 بررسی اجزاي شیمیایی اسانس زرین گیاه -2-4

 متصل (Agilent 7890Bکروماتوگرافی ) گاز دستگاه اجزای شیمیایی اسانس زرین گیاه با استفاده از شناسایی 

 17ام اس 5-کاپیالری اچ پی( صورت گرفت. جداسازی کروماتوگرافیکی در ستون  A5977Agilentجرمی ) سنج طیف به

ی حرارت محفظه درجهمیکرومتر انجام شد.  25/0متر و ضخامت الیه فاز ساکن میلی 25/0متر، قطر داخلی  30با طول 

ی سیلسیوس تنظیم شد. گاز حامل هلیم درجه 350تا  60ی سیلسیوس بود و برنامه دمایی ستون از درجه 280تزریق 

های هر نمونه لیتر در هر دقیقه استفاده شد. شناسایی ترکیبات با مقایسه پیکمیلی 1میزان درصد( بود که به 999/99)

 NIST: National Institute of Standardsهای موجود در کتابخانه دستگاه )مختلف با پیک 18های بازداریدر زمان

Technology  وWiley 7n.1 mass computer library انجام گرفت )(Adams, 2001.) 

 هاآماري دادهتجزیه -2-5

با استفاده از آزمون و  (ANOVAیک طرفه ) انسیوار یهتجز (24ورژن )اس اس  پی اس افزارتوسط نرمها داده 

کشنده،  هایغلظت ریمقاد نییتع برای هاداده تیپروب یهی. تجزندشد نیانگیم سهیمقادرصد  5توکی در سطح احتمال 

                                                                                                                                                                                                                      
17 Capillary HP-5MS 18 Retention Time 
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با استفاده  ی همهمبستگ بیو ضر یونیو عرض از مبداء خطوط رگرس بیدو، ش ی، خریمرگ و م جادیا یالزم برا هایزمان

 شد. رسم اکسل افزاربا استفاده از نرم ه. نمودارهاشداس اس انجام  پی اس افزاراز نرم
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 نتایج -3-1

 اي حبوباتسوسک چهار نقطهسمیت اسانس زرین گیاه روي حشرات کامل  -3-1-1

میکرولیتر بر لیتر  12/44و  74/31، 82/22، 41/16، 76/11های مورد استفاده از اسانس زرین گیاه شامل غلظت

(319/ 225F =   0001/0و >pو زمان ) 72و  48، 24های در معرض قرارگیری ( 104 /328ساعتهF =   0001/0و >p )

ای حبوبات داشتند. هرچند اثر متقابل بین مرگ و میر حشرات کامل سوسک چهار نقطهداری در از نظر آماری اثر معنی

 (. p=  2735و   = 1F /289دار نبود )ها در مرگ و میر مشاهده شده معنیها و زمانغلظت

طوریکه در آور غالت داشت. بهاسانس زرین گیاه سمیت تدخینی قابل توجهی روی حشرات کامل سوسک زیان

ساعت شد. مقایسه  72درصد حشرات آزمایش شده بعد از  50میکرولیتر بر لیتر موجب مرگ و میر بیش از  41/16غلظت 

درصد نشان داد که کمترین مقدار مرگ و میر آفت در غلظت  5ها توسط آزمون توکی و در سطح احتمال میانگین داده

 25/96میکرو لیتر بر لیتر( و معادل  12/44باالترین غلظت )درصد( و بیشترین مقدار آن در  25میکرو لیتر بر لیتر ) 76/11

ها مرگ و میر آفت دار مرگ و میر آفت گردید و در تمام غلظتباشد. در کل، افزایش غلظت باعث افزایش معنیدرصد می

 (. 1با افزایش زمان افزایش یافت )شکل 
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ین گیاه روی حشرات کامل سوسک ( سمیت تدخینی اسانس زر2Rهمچنین مقادیر باالی ضریب همبستگی )

باشد )شکل های اسانس میای حبوبات نشان دهنده همبستگی مثبت و مستقیم بین مرگ و میر آفت و غلظتچهار نقطه

2  .) 

 

 

 

. Callosobruchus maculatusروی  حشرات کامل  Dracocephalum kotschyiسمیت تدخینی اسانس  .1-3 شکل

وسیله حروف های که بهباشند. میانگینمی (SD) انحراف استاندارد هاهای روی ستونمیله و میر وها میانگین درصد مرگ ستون

 دهد. درصد نشان می 5دار آماری را بر اساس آزمون توکی درسطح احتمال اند، اختالف معنیغیرمشابه متمایز شده

 Figure 3-1. Fumigant toxicity of the essential oil of Dracocephalum kotschyi against the adults of 

Callosobruchus maculatus. Columns are means of mortality percentage and bars SD (standard Deviation). 

Means recorded by the dissimilar letters in the columns are statistically different according to the Tukey 

test at α = 0.05. 
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به تدخین اسانس  Callosobruchus maculatus مرگ و میر برای حساسیت حشرات کامل-خطوط غلظت .2-3 شکل

Dracocephalum kotschyi  2ساعت.  72و  48، 24بعد ازR.ضریب همبستگی رگرسیونی : 

Figure 3-2. Concentration-mortality lines for susceptibility of Callosobruchus maculatus adults to the 

fumigation of Dracocephalum kotschyi essential oil after 24, 48 and 72 h. R2: Regression Coefficient. 

های حاصل از بررسی سمیت تدخینی اسانس زرین گیاه روی حشرات کامل سوسک ی پروبیت دادهنتایج تجزیه

 50میر )زمان الزم برای مرگ و  50LTنشان داده شده است. با توجه به مقادیر  2و  1ای حبوبات در جداول چهارنقطه

 50LTدار مقدار ، افزایش غلظت اسانس موجب کاهش معنی1های مورد استفاده در جدول درصد جمعیت آفت( غلظت

 12/44ساعت در غلظت  761/10میکرولیتر بر لیتر به مقدار  76/11ساعت در غلظت  187/161طوریکه از مقدار شود. بهمی

 24( اسانس زرین گیاه بعد از جمعیت آفت درصد 50غلظت کشنده ) 50LCیابد. همچنین میکرولیتر بر لیتر کاهش می

ساعت به  72داری کاهش و در زمان صورت معنیمیکرولیتر بر لیتر برآورد شد که با افزایش زمان به 947/24ساعت 

ایش زمان ای حبوبات به اسانس زیرن گیاه با افزعبارتی حساسیت سوسک چهار نقطهمیکرولیتر بر لیتر رسید. به 794/14

 در معرض قرار گیری بیشتر شده است.  

 

R² = 0.968

R² = 0.9543

R² = 0.9727

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.07 1.22 1.36 1.50 1.64

P
ro

b
it

 o
f 

M
o

rt
al

li
ty

 (
%

)

Log of Concentration (µl/l)

Linear (24 h)

Linear (48 h)

Linear (72 h)



15 

 

روی حشرات کامل  Dracocephalum kotschyiهای مرتبط خطوط رگرسیونی اسانس و داده 50LTمقادیر . 1-3 جدول

Callosobruchus maculatus . 

Table 3-1. LT50 values and related linear regression data of Dracocephalum kotschyi essential oil 

against Callosobruchus maculatus adults. 

Significant  Intercept Slope ± SE  
χ² 

(df = 1) 
LT50 with 95% confidence limits 

(h) 

Concentration 

(µl/l) 

0.477* -1.881 0.852 ± 0.389 0.506 161.187 NC 11.76 

0.519* -2.112 1.183 ± 0.376 0.415 61.066 (46.086 – 121.893) 16.41 

0.182* -2.057 1.340 ± 0.375 1.784 34.251 (21.929 – 43.881) 22.82 
0.076* -2.055 1.558 ± 0.391 3.146 20.846 (10.003 – 28.000) 31.74 

0.176* -1.988 1.927 ± 0.484 1.828 10.761 (3.084 – 16.887) 44.12 

* Since the significance level is greater than 0.05, no heterogeneity factor is used in the calculation of confidence 

limits. NC: Noun Calculated; and χ²: Chi-square.  

 

روی حشرات کامل  Dracocephalum kotschyiهای مرتبط خطوط رگرسیونی اسانس و داده 50LCمقادیر . 2-3 جدول

Callosobruchus maculatus  ساعت.  72و  48، 24بعد از 

Table 3-2. LC50 values and related linear regression data of Dracocephalum kotschyi essential oil 

against Callosobruchus maculatus adults after 24, 48 and 72 h. 

Significant  Intercept Slope ± SE  
χ² 

(df = 3) 
LC50 with 95% Confidence Limits 

(µl/l) 
Time 

(h) 

0.510* -3.291 2.355 ± 0.297 2.313 24.947 (22.297 – 28.201) 24 

0.991* -2.795 2.124 ± 0.293 0.106 20.702 (18.051 – 23.428) 48 
0.546* -3.769 3.221 ± 0.343 2.131 14.794 (13.033 – 16.331) 72 

* Since the significance level is greater than 0.05, no heterogeneity factor is used in the calculation of confidence 

limits. χ²: Chi-square. 

 

 اجزاي شیمیایی اسانس زرین گیاه -3-1-2
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درصد(، متیل  58/11) 21سیترال-درصد(، زد 43/15) 20درصد(، سیترال 10/16) 19ترکیبات ژرانیل استات 

عنوان درصد( به 98/4) 25الکامفولن-درصد( و آلفا 25/9) 24پینن-درصد(، آلفا 57/9) 23درصد(، لیمونن 59/9) 22ژرانیت

درصد از ترکیبات موجود در اسانس شناسایی شدند که  96ترکیبات اصلی اسانس زرین گیاه شناسایی شدند. در مجموع 

 به خود اختصاص دادند 27و مونوترپنوئیدها 26های هیدروکربنینی از دو گروه مونوترپندرصد آنها را ترکیبات ترپ 56/90

 .(3)جدول 

 

 

 از ایران. Dracocephalum kotschyi Boissاجزای شیمیایی اسانس . 3-3 جدول

Table 3-3. Chemical profile of the essential oil of Dracocephalum kotschyi Boiss from Iran.  

Compound Classification Retention Time 

(minute) 

Percentage 

1. α-Pinene Monoterpene hydrocarbon 5.236 9.25 

2. β-Myrcene Monoterpene hydrocarbon 6.283 0.56 

3. Cymene Monoterpene hydrocarbon 6.947 0.71 

4. Limonene Monoterpene hydrocarbon 7.033 9.57 

5. Ocimene Monoterpene hydrocarbon 7.176 0.36 

6. 1,8-Cineole Monoterpenoid 7.090 0.78 

7. Linalool Oxide Monoterpenoid 7.914 0.37 

8. γ-Campholenal Monoterpenoid 8.274 1.42 

9. Linalool Monoterpenoid 8.475 1.83 

10. α-Campholenal Monoterpenoid 9.133 4.98 

11. Terpinen-4-ol Monoterpenoid 10.495 0.59 

12. α-Terpineol Monoterpenoid 10.889 0.84 

13. Myrtenal Monoterpenoid 11.073 1.00 

14. Cyclohexylallene Heterocyclic hydrocarbon 11.324 4.61 

                                                                                                                                                                                                                      
19 Geranyl acetate 

20 Citral 

21 Z-Citral 

22 Methyl geranate 

23 Limonene 

24 α-Pinene 

25 α-Campholenal 

26 Monoterpene Hydrocarbon 

27 Monoterpenoid 
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15. Verbenone Monoterpenoid 11.490 0.88 



 
 

Abstract 

           The application of plant-derived essential oils has been revealed to proficiently insect pest 

control agents, meaningfully decreasing the side-effects caused by chemical insecticides. In the 

present study, the toxicity of essential oil isolated from aerial parts of Dracocephalum 

kotschyi Boiss has been assessed against cowpea weevil Callosobruchus maculatus Fabricius as 

one of the most damaging and cosmopolitan insect pests of stored beans. The other objective of 

the current study was to identify the chemical composition of D. kotschyi essential oil as one of 

the medicinal plants endemic to Iran. Bioassays results discovered sound fumigant toxicity of 

essential oil so that a concentration of 16.41 µl/l produced up to 50% mortality in C. 

maculatus adults after 72 h. Increased concentrations of the essential oil and exposure times 

augmented the insect susceptibility, and the highest mortality (96.25%) was achieved at the highest 

tested concentration (44.12 µl/l) after 72 h. The 24 h-LC50 of the essential oil was 24.947 µl/l 

which was decreased to 14.794 µl/l after 72 h. The LT50 with 11.76 µl/l of essential oil was 161.187 

h which was reached to 10.761 h with a concentration of 44.12 µl/l. Gas chromatography-mass 

spectrometry (GC-MS) analysis of the essential oil exposed terpenes including geranyl acetate, 

citral, z-citral, methyl geranate, limonene, α-pinene and α-campholenal were the main 

components. Based on the results of the present study, the terpenes rich essential oil of D. 

kotschyi may be considered as a promising agent to manage C. maculatus.  

Key words: Callosobruchus maculatus, chemical profile, essential oil, Dracocephalum kotschyi, 

toxicity. 
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