
994 

Investigation of insecticidal properties of Rosmarinus officinalis L. and 

Lavandula angustifolia Mill. essential oils against German cockroach in 

laboratory conditions 

Tavakoli MM 1, Davari B1, Nasirian H 2*, Aref Salehzadeh1, Moradkhani Sh3, Zahirnia AH 1 

1- Department of Medical Entomology, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, 

Hamadan, I.R. Iran. 

2*- Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Public Health, Tehran University of 

Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran.  

3- Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, 

I.R. Iran. 

 

Received: 2020/10/28 | Accepted: 2021/05/23 

Abstract: 

Background: The medical importance of the German cockroach in urban areas is increasing. 

Today, researchers are working to find environmentally friendly insecticides. In this study, 

laboratory toxicity of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) and lavender (Lavandula 

angustifolia) essential oils was evaluated against German cockroaches. 

Materials and Methods: The plant essential oils were obtained through hydro-distillation 

using a clevenger type apparatus. Then, filter papers were dipped in prepared 1.8, 6.25, 12.5, 

25, 37.5, 50, 62.5 and 75 µg/m2 concentrations of mentioned essential oils and placed in the 

environment of male cockroaches to determine and compare their toxicity. 

Results: The results of regression probit analysis on cockroach mortality data after 24 hours 

showed that in both lavender and rosemary essential oils, the mortality rates of cockroaches 

increased with increasing essential oil concentrations. The insecticidal effect of lavender 

essential oil (LD50: 32.54 µg/m2) higher than rosemary essential oil (LD50: 35.97 µg/m2) that 

lavender essential oil exerted its insecticidal effect in a lower dose than rosemary essential oil. 

Conclusion: Considering that the LDs50 of lavender and rosemary essential oils are much 

lower than current doses of chemical insecticides and due to the fact that the emergence of the 

phenomenon of resistance, It seems that the essential oils of plants such as lavender and 

rosemary can be good alternatives to chemical insecticides in the pest control program in the 

future. 
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( و .Rosmarinus officinalis Lکشی اسانس گیاه رزماری )بررسی خواص حشره
( بر روی سوسری آلمانی در شرایط .Lavandula angustifolia Millاسطوخودوس )

 آزمایشگاهی

2اینریظه نیحسریم، ا4شیرین مرادخانی، 2هزادعارف صالح، *3، حسن نصیریان2داوری ، بهروز1مهدی توکلیدمحمّ
 

 :خالصه

. هستندهای سازگار با محیط زیست کشحشرهدنبال بهن اامروزه محقق .کن شهری در حال افزایش استاماسوسری آلمانی در  بهداشتیاهمیت  سابقه و هدف:

( بر روی سوسری آلمانی در .Lavandula angustifolia Millو اسطوخودوس ) (.Rosmarinus officinalis Lرزماری ) انیت اسانس گیاهسمّمیزان 

 .شدشرایط آزمایشگاهی ارزیابی 

، 5/62های غلظتبا های صافی کردن کاغذبا آغشته هایت آنمیزان سمّ سپس روش تقطیر استخراج گردید.دستگاه کلونجر به باان گیاه اسانس ها:مواد و روش

 مورد مقایسه قرار گرفت. ،های بالغ نرمحیط سوسریها در دادن آنو قرار 2µg/m 75و  8/1، 25/6، 5/12، 25، 5/37، 50

ها نیز ومیر سوسریمیزان مرگ ،هاساعت نشان داد که با افزایش غلظت اسانس 24بعد از ها سوسریومیر مرگمیزان روی بر پروبیت رگرسیون نتایج آنالیز  نتایج:

 با دوز اسطوخودوس اسانسو  بود( 2µg/m 35.97 :50LDاز رزماری )بیشتر ( 2µg/m 32.54: 50LDکشی اسانس اسطوخودوس )اثر حشره .یافتافزایش 

 کشی خود را نسبت به رزماری اعمال کرد.اثر حشره کمتری

عنایت به بروز و با باشند های شیمیایی میکشحشرهتر از دوزهای مصرفی رزماری پاییناسانس و اسانس اسطوخودوس  50LDکه با توجه به این گیری:نتیجه

های شیمیایی که در برنامه کنترل کشحشرهاسطوخودوس و رزماری بتوانند در آینده جایگزین مناسبی برای  گیاهانی مانند رسد اسانسبه نظر می ،پدیده مقاومت

 .باشند ،آفات قرار دارند

 رزماری اسطوخودوس، یت،سمّ اسانس گیاهی، سوسری آلمانی، واژگان کلیدی:

 1002-994، صفحات 1400 شهریور-مرداد، 2م، شماره پژوهشی فیض، دوره بیست و پنج -نامه علمی دو ماه                                                                        

 

 مقدمه 

از راسته  (Blattella germanicaسوسری آلمانی )

(Blattaria) خانواده  وBlattllidae)) مهمّ های یكی از آفت 

در اماکن  آفت. این دباشمیاست که دارای انتشار جهانی  بهداشـتی

و انبـار مـوادغذایی  هـاها، بیمارستانها، هتلمسكونی، رستوران

باکتری، مانند زا توانـد بسـیاری از عوامـل بیمـاریو میرد بسر میهب

مكانیكی و یا از  روش و تخم انگل را به یاختهویروس، قارچ، تك

 .طریق دستگاه گوارش خود به انسان منتقـل نمایـد

 
دانشگاه علوم ، شناسی پزشکی، دانشکده پزشکیگروه حشرهکارشناس ارشد، . 1

 ، ایرانهمدان، پزشکی همدان

شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی استاد، گروه حشره. 2

 ، ایران همدانهمدان، 

، دانشکده و مبارزه با ناقلین شناسی پزشکیگروه حشرهدکترای تخصصی، . 3

 تهران، تهران، ایران دانشگاه علوم پزشکی بهداشت، 

دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی  ،فارماکوگنوزی گروهدانشیار، . 4

 ، ایرانهمدان، همدان

 نشانی نویسنده مسؤول: * 

شناسی حشرهگروه بهداشت، دانشکده  تهران،دانشگاه علوم پزشکی ، تهران

 و مبارزه با ناقلین   پزشکی

 02188931395  دورنویس:                        02142933182تلفن: 

 hanasirian@yahoo.com پست الکترونيک:

 2/3/1400 تاریخ پذیرش نهایی:              7/8/1399    :تاریخ دریافت

 

 

 ایبسیار ضروری است و از اهمیت ویژه آفتبنابراین مبارزه با این 

ها کشهای مختلف حشرهاستفاده از گروه .[1-8] باشدبرخوردار می

های گروه کشباعث بروز مقاومت نسبت به حشره هاسوسریعلیه 

گردیده  یرتروئیداو پ کارباماتگروه فسفره و تعداد زیادی از کلره، 

دنبال یافتن هن با. با توجه به نقاط ضعف فوق، محقق[9] است

های شیمیایی هستند که در این بین کشبرای حشره یجایگزین مناسب

بعضی از اند. اسانس داشتهمعطوف ی به ترکیبات گیاهی توجه خاصّ 

بر عالوهکه باشد میثر ؤم یآلمان یسوسر برای مبارزه با نهاگیا

ها میزان مصرف آن ،نسبت به سموم شیمیاییآن از مقاومت جلوگیری 

 گیاه .[10] دشومیجویی در هزینه و زمان نیز صرفه ،افتهی کاهش نیز

 ,Lavandula angustifolia Mill.: Lamiales)اسطوخودوس

Lamiaceae) ده ذکر التین به معنای تمیزکننده و شوین در ریشه

بخشی نفخ و آرامضدکنندگی، شده است. امروزه خاصیت ضدعفونی

. الواندا یا [11]شناخته شده است دارویی ترکیبات این گیاه 

کننده و محتوی های ترشحکرک است ویان ئاسطوخودوس از تیره نعنا

 اسطوخودوس .[12]آیند ز صفات بارز این تیره به شمار میاسانس ا

های متقابل باریك، دراز، متر با برگارتفاع نیم دارایساله گیاهی چند

دارای  که [13]ای است های سفید پنبهسبزرنگ و پوشیده از کرک

 یا اکلیل کوهی رزماری .[14]طعم تلخ است و  بوی بسیار مطبوع
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(Rosmarinus officinalis L.: Lamiales, Lamiaceae) نیز 

های ای چوبی، برگچندساله است که دارای ساقهو  گیاهی علفی

 باشدمیرنگ های صورتی تا آبیو گل تیزسبز و سوزنی و نوکهمیشه

در  که ستا کوچكی سبزهمیشه ختچهدر ریمارز هگیا .[15]

 ینا عتفاار .کندمی شدر نهامدیتر ییادر غربی حیانو یهارکشو

روش به  ریمارز اسانس اجستخرا زدهبا .سدرمی متر 5/1 به ختچهدر

 ،ییدارو صنایعدر  ریمارز اسانسزیاد است. آب  ربخا با تقطیر

 هگیا اسانس اجستخراو  دارد سیعیو دبررکا شتیابهدو  یشیآرا

در  معطرو  ییدارو نگیاها تریندیبررکااز  یكی انعنوبه ریمارز

 ترینمهم .ستا گرفته ارقر مطالعهردمو ییاغذو  ییدارو صنایع

سینئول و کامفور  8و1پنین، لفاآ ؛اسانس ینا ههنددتشكیل یهاترکیب

های ها در استخراج با روشمقدار هر یك از این ترکیباست که 

 کشیکشی و قارچفعالیت حشره . امروزه[16]گوناگون متفاوت است 

خاطر هاست و همچنین برسیده اثبات به گیاهان از  بعضیاسانس 

در کنترل آفاتی که به ثیر یت بسیار کم برای پستانداران و تأسمّ

هایی است که از جمله برتری ،نداههای شیمیایی مقاوم شدکشحشره

ه مدیریت و کنترل آفات در برنامرا های گیاهی اسانساستفاده از 

گیاه  اسانسای نشان داد که نتایج مطالعه .[17] قرار داده است

 30تا  5/2غلظت  در دامنه درصد 100میر ورزماری با ایجاد مرگ

یت اسانس چند سمّ 2008. در سال [18]بود  اسانسترین یسمّ  درصد

ها سی قرار گرفت که از بین آنرلیه سوسری آلمانی مورد برگیاه ع

 .[19]( را داشت درصد 3/93یت )گیاه سیر بیشترین سمّ اسانس

درصد باعث ایجاد  5باالی های اسانس گیاه اکالیپتوس در غلظت

 Supellaای )سوسری نوار قهوههای درصد پوره 100ومیر مرگ

longipalpa ) های کشی عصارهفعالیت حشرههرچند  .[20]شد

گیاهی علیه تعداد زیادی از آفات کشاورزی و انباری و همچنین 

روی بر اما مطالعات کمی  ،رسیدهاثبات به آفات پزشكی از  بعضی

ای با هدف مطالعه بنابراین .[22،21] سوسری آلمانی انجام شده است

اسانس گیاهان کشی و خواص حشرهیت تعیین میزان سمّ

ی آلمانی در شرایط روی سوسراسطوخودوس و رزماری بر 

 صورت گرفت.آزمایشگاهی 

 

 هامواد و روش

با هدف تعیین میزان آزمایشگاهی  – ایاین پژوهش مداخله

روی سوسری بر اسطوخودوس و رزماری گیاهان یت اسانس سمّ

شناسی پزشكی گروه حشرهآلمانی در شرایط آزمایشگاهی در 

 باکه صورت گرفت پزشكی همدان دانشگاه علوم دانشكده پزشكی

  .ثبت شده است( Ir.umsha.rec.1398.1111) اخالق کد

 آلمانیسوسری  سوش حساس ها:یو نگهداری سوسر پرورش نحوه 

شناسی پزشكی دانشكده گروه حشرهاز قبل در انسكتاریوم  که

ماه در  6طی  ،داشتوجود پزشكی همدان دانشگاه علوم پزشكی

. برای پرورش داده شد گشاد بزرگ )بوکال(دهان ظروف پالستیكی

صورت تكی تخم بهکپسول های حامل ماده ها،سازی سوسریناهمس

و پس از تفریخ با نان خشك،  های جداگانه قرار داده شدنددر بوکال

تحت شرایط  و در انسكتاریوم آب و پودر سرالک تغذیه گردیدند

Co 3  22  10و رطوبت  55  ساعت  12و یك دوره درصد

 . [23]ساعت تاریكی نگهداری شدند  12روشنایی و 

اسطوخودوس و  گیاهان: اهانیاستخراج عصاره گ تهیه و نحوه

منطقه  های خدمات کشاورزی که دراز شرکت پس از تهیه رزماری

یید نام علمی در شناسایی و تأنیز و ، شوندبهاران همدان کشت می

پزشكی دانشگاه علومگروه فارماکوگنوزی دانشكده داروسازی 

گیری ها اسانس، از آن[24]با استفاده از کلید شناسایی گیاهان همدان 

ند، نظر هر گیاه در سایه خشك شدهای موردنداماابتدا به عمل آمد. 

های گیاه شده )برگشده گیاهان خشكهای تعییناز قسمتسپس 

های گیاه اسطوخودوس( دار و برگهای گلرزماری، و سرشاخه

یر با بخار آب یا دستگاه کلونجر طاسانس از طریق تق استفاده گردید.

داروسازی دانشگاه  دانشكده بخش گیاهان داروییدر آزمایشگاه 

به همراه آب اعت استخراج و س 3به مدت پزشكی همدان علوم

ای تیره در ظروف شیشهآمده دستبه یهااسانس گیری شد.اسانس

 قرار داده شدند.در یخچال درجه سلسیوس  5در دمای 

 هادهنده اسانسترکیبات تشكیلتعیین 

اری از گیاهان اسطوخودوس و رزماسانس در این پژوهش 

و  دستگاه کلونجر استخراج گردید وسیلهبه روش تقطیر با آب به

 . مورد آنالیز قرار گرفت  GC/MSتوسط دستگاه کروماتوگرافی

برای انجام تست  :هایسوسر یبر رو تیانجام تست حساس نحوه

و همكاران  Topondjonروش  ها طبقبر روی سوسریحساسیت 

 انجام شدبه روش تماس سطحی با کاغذ صافی واتمن شماره یك 

دستورالعمل . برای به دست آوردن دوزهای موردنظر طبق [25]

WHO  75و  8/1، 25/6، 5/12، 25، 5/37، 50، 5/62ن دوز )یچند 
2µg/m) کامالا  یدر قالب طرحها ونآزم نظر گرفته شدند. در 

 .ندتایی انجام شدغلظت و هر غلظت در سه تكرار ده 8تصادفی در 

آلمان   Merckها از استون ساخت شرکتسازی اسانسبرای رقیق

کاغذ صافی مورد آزمون نسبت  نمودن آغشته منظوراستفاده گردید. به

دیش هر کاغذ صافی در درون پتری مورد مطالعه،به اسانس هر گیاه 

دقیقه  1محتوی محلول اسانس هر گیاه با غلظت مشخص به مدت 

های آغشته گردیده در زیر هود به یسپس کاغذ صاف ،شناور گشته

دیش محتوی کاغذ صافی . سپس پتریندثانیه خشك شد 30مدت 



 توکلی و همكاران

 997                                                                                         3شماره  | 25دوره  | 1400 |شهریور  -مرداد  | نامه فیضدوماه

 

 بالغ نر هایسوسری سپس گردیده در درون بشری قرار داد شد.آغشته

هوش طور مالیم بیهب 2COگاز  از استفاده با آزمون انجام از قبل که را

محتوی کاغذ  در بشر ،بودند قرار گرفتهگانه جدا یظرف در وشده 

 تماس، زمان مشخصبعد از مدت ،داده گردیده قرارصافی آغشته

کش  و توری با دهانه آن که لیوان یكبار مصرف درون را هاسوسری

میزان و شدند نگهداری  ساعت 24 مدتبهقرار داده،  ،بود شدهبسته 

شاهد نیز فقط از آزمون در ظروف  د.ییاداشت گردها آن ومیرمرگ

 که ذکر است به الزم شده به استون استفاده شد.کاغذ صافی آغشته

 شرایط در نتایج ثبت زمان تابودند  هکه تیمار شد ییهاسوسری

  دوره و درصد 60±5 نسبی رطوبت و گراددرجه سانتی 25±2دمایی

نگهداری م ودر انسكتاری اریكی)ساعت( روشنایی و ت 12:12نوری 

مرده در نظر  ،فاقد حرکت بودندبه پشت افتاده و د. حشراتی که دنش

  گرفته شدند.

مورد ومیر حشرات مرگحاصل از های داده :هاداده لیتحل و هیتجز

 SPSS 24 افزاررگرسیون پروبیت نرمبا آزمون  یبا هر اسانسآزمون 

ومیر حشرات شیب خطوط رگرسیون حاصل از مرگ. ندآنالیز شد

 Microsoft excelافزار موردآزمون با هر اسانسی با استفاده از نرم

مورد  50LD و نظیر شیب خطوط رگرسیون هاییپارامتررسم گردید. 

بین میزان خاصیت  دار. اختالف معنی[26] مقایسه قرار گرفتند

 از آزموناستفاده  اب گیاهان اسطوخودوس و رزماریکشی حشره

Wilcoxon signed-ranks test  گرفتمورد مقایسه قرار. 

 

 نتایج
نتایج حاکی از این است که اسانس اسطوخودوس با 

ثیر را بر روی سوش حساس بیشترین تأ درصد 30و  25های غلظت

ومیر در این دو دوز به که درصد مرگطوریبهرد، سوسری آلمانی دا

طور کلی میزان هگزارش شد. بدرصد  66/96 و 33/83ترتیب 

مختلف اسانس اسطوخودوس بر ومیر حاصل از تأثیر دوزهای مرگ

روی سوسری آلمانی به روش تماس سطحی بسته به دوز اسانس 

 ؛(1 شماره بود )جدول درصد 66/6-66/96مورد استفاده بین 

ومیر متناسب با دوز اسانس بود و در دوزهای که میزان مرگطوریهب

ومیر و در دوزهای باالتر میزان مرگ ومیر کمترکمتر میزان مرگ

خوانی ری مشاهده شد که با نتایج حاصل از مطالعات قبلی همباالت

  .[18] دارد

 

 

 

 

اسطوخودوس بر روي سوسري آلماني گياهومير حاصل از تأثير اسانس ميزان مرگ -1 شماره جدول  

 (2µg/mدوز )
 ومیر )%(مرگ تعداد سوسری

 مرده زنده کل

8/1 30 28 2 6.66 

25/6 30 25 5 16.66 

5/12 30 22 8 26.66 

25 30 18 12 40 

5/37 30 13 17 56.66 

50 30 7 23 76.66 

5/62 30 5 25 83.33 

75 30 1 29 96.66 

 

ثیر را بر روی بیشترین تأ درصد 30و  25اسانس رزماری نیز با دوز 

ومیر در این دو که درصد مرگطوریبه ؛سوسری آلمانی اعمال کرد

(. 2 شماره درصد گزارش شد )جدول 80و  33/93ترتیب دوز به

ومیر حاصل از تأثیر دوزهای مختلف اسانس رزماری بر میزان مرگ

های حساس موردمطالعه به روی نرهای بالغ سوسری آلمانی سوش

- 33/3روش تماس سطحی بسته به دوز اسانس مورداستفاده بین 

ومیر که میزان مرگطوریهب ؛(2شماره بود )جدول  درصد 33/93

 ومیر کمترمتناسب با دوز اسانس بود و در دوزهای کمتر میزان مرگ

ومیر باالتری مشاهده شد که با نتایج و در دوزهای باالتر میزان مرگ

یت اسانس گیاهان میزان سمّ. خوانی داردحاصل از مطالعات قبلی هم

اسطوخودوس و رزماری بر روی سوسری آلمانی از طریق مقایسه 

مورد بررسی قرار  50LD ومیر و همچنین میزانمقادیر درصد مرگ

اسانس مورد هر دو گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت 

(. 3 شماره ها افزایش یافتند )جدولومیر سوسری، میزان مرگمطالعه

که  ها نشان دادروی دادهآنالیز رگرسیون پروبیت بر نتایج حاصل از 

 و میزان 2µg/m 54/32 اسانس گیاه اسطوخودوس 50LDمیزان 

 50LD 2 اسانس رزماریµg/m 97/35 دهنده اثر که نشان است

ها روی سوسریبر تر اسانس اسطوخودوس کشی قویحشره
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استون  ومیری در گروه شاهد با حاللهیچ مرگ همچنین. باشدمی

اسطوخودوس گیاه پروبیت نیز در اسانس  یم. شیب خطّنداشت

(Y=13.453x-10.125بیشتر از اسانس رزماری ) (Y=13.215 

x-12.386کشی اسانس دهنده آن است که اثر حشره( بود که نشان

ها بیشتر از اسانس رزماری است و تظاسطوخودوس در تمامی غل

 شماره داری بین این دو اسانس وجود داشت )شكلاختالف معنی

داری اختالف معنیWilcoxon signed-ranks test  آزمون (.1

گیاه اسطوخودوس و گیاه رزماری بر روی سوسری بین تأثیر اسانس 

 (. 4 شماره )جدول آلمانی نشان داد

  

 رزماري بر روي سوسري آلماني گياهومير حاصل از تأثير اسانس ميزان مرگ -2شماره جدول 
ومیر )%(مرگ تعداد سوسری (2µg/mدوز )  

 مرده زنده کل

8/1 30 29 1 3.33 

25/6 30 26 4 13.33 

5/12 30 22 8 26.66 

25 30 19 11 36.66 

5/37 30 14 16 53.33 

50 30 9 21 70 

5/62 30 6 24 80 

75 30 2 28 93.33 

  

 

از آزمون اسانس گياهان اسطوخودوس و رزماري بر روي  حاصلهاي تجزيه و تحليل رگرسيون پروبيت روي دادهنتايج حاصل از  -3 شماره جدول

 سوسري آلماني
 n Intercept ± SE Slope ± SE 2Χ df P-value UB)-(LB50 LD UB)-(LB90 LD اسانس

 64/65( 1/58-6/76) 54/32( 7/27-5/37) 924/0 6 0/2 -26/1 ±17/0 039/0± 004/0 240 اسطوخودوس

 52/70( 5/62-3/82) 97/35( 0/31-2/41) 801/0 6 1/3 -33/1 ±17/0 037/0± 004/0 240 رزماری

 

 

 

 گياه اسطوخودوس و گياه رزماري بر روي سوسري آلمانيبين تأثير اسانس   Wilcoxon signed-ranks testنتايج آزمون -4جدول شماره 
 توصیفی آنالیز

 انحراف معیار میانگین تماس

 2/3 0/5 اسطوخودوس

 1/3 7/4 رزماری

 نتایج آنالیز ویلكوکسون

 (Mean rankرتبه )میانگین 
 5/7 منفی

 5/7 مثبت

Z  138/2 

P-value  033/0 
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  اسطوخودوس و رزماریگیاهان اسانس  سوسری آلمانی در اثرومیر رگرسیون میزان مرگ مقایسه خطّ -1شماره  شكل

 

 هادهنده اسانسترکیبات تشكیل

و رزماری به روش  در این پژوهش از گیاهان اسطوخودوس

و  ندشداستخراج  هااسانس دستگاه کلونجر وسیلهتقطیر با آب به

مورد آنالیز قرار گرفتند.   GC/MSتوسط دستگاه کروماتوگرافی

نتایج حاصل از این آنالیز نشان داد که در گیاه رزماری بیشترین 

سینئول ، %3/12درصد ترکیبات مربوط به موارد ذیل بود: آلفاپنین 

         استات ، بورنیل%1/7، کامفور %1/8، لیمونن %2/9، کامفن %12/2

. آنالیز گیاه اسطوخودوس نیز نشان داد که %1/6 بورنئولو %  2/6

نس ا، تر%9/14، ترپنین %4/31، لینالول %7/36دارای لینالیل استات 

. تفاوت در میزان و نوع است %1/2و سیس اسیمن  %3/0اسیمن 

 گوناگونها در تحقیقات مختلف در نقاط های شیمیایی اسانسترکیب

 )جدول استوهوایی و ارتفاع از سطح دریا خاطر شرایط آبهدنیا ب

 .(5 شماره

هاطوخودوس و ميزان انديكس كوآتس آندهنده اسانس گياهان رزماري و استركيبات تشكيل -5شماره جدول   

 اندیكس کوآتس درصد نام ترکیب ترتیب خروج اسانس

 رزماری

 939 3/12 آلفاپنین 1

 945 2/9 کامفن 2

 1029 1/8 لیمونن 3

 1031 2/12 سینئول 4

 1146 1/7 کامفور 5

 1169 1/6 بورنئول 6

 1289 2/6 بورنیل استات 7

 اسطوخودوس

 1232 3/0 ترانس اسیمن 1

 1250 1/2 سیس اسیمن 2

 1541 4/31 لینالول 3

 1563 7/36 لینالیل استات 4

 1602 9/14 ترپنین 5

 

 بحث

کننده عنوان مواد دوربر درمان، بهتاکنون مواد گیاهی عالوه

علت شته بههای گذدر سال اند.مطرح بودهکش طبیعی و حشره

و افزایش محیطی، گرانی ناپذیر زیستمشكالت و اثرات جبران

ها بیماری برای کنترل ناقلین مهمّ ،مقاومت ناقلین به سموم شیمیایی

کاربرد گیاهان مورد توجه بوده است.  [27-41] هاسوسریمثل 

محققان در کشورهای مختلف که با این معضالت بهداشتی درگیر 

ایگزین مناسبی با قیمت ارزان، دردسترس پیداکردن ج دنبالبه ،هستند

عضی گیاهان برای وجود ترکیبات ثانویه که بآمدند. و ایمن بر

فكر کاربرد این مواد ثانویه را در  ،سازندحفاظت از خود می

هایی که در پژوهشتقویت کرده است. های مبارزه با ناقلین برنامه

های گیاهی بر روی بعضی ثیر بالقوه اسانسأت ،صورت گرفته است
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های محدودی در رابطه با کنترل ژوهشآفات به اثبات رسیده است. پ

. [43،42]است گرفته  صورتهای گیاهی وسیله اسانسهها بسوسری

های آبی متانولی اسانسبر روی برخی از تحقیقاتی  2006در سال 

گیاهان رزماری، پونه کوهی، بومادران، اکالیپتوس و نعناع در برابر 

( انجام شد. در سال Supella longipalpaای )سوسری نوار قهوه

سی ریت اسانس چند گیاه علیه سوسری آلمانی مورد برسمّ 2008

یت را داشت گیاه سیر بیشترین سمّ اسانسها قرار گرفت که از بین آن

سوسری نوار  هایثیر اسانس گیاه اکالیپتوس بر روی پورهأت .[19]

  .[21]شد ثبت ( Supella longipalpaای )قهوه

اسانس اسطوخودوس در  حاصل از این مطالعه نشان داد که نتایج

بودند و  یت باالیی علیه سوسری آلمانیها دارای سمّتمامی غلظت

درصد  100ومیر د باعث مرگدرص 30های باالی در غلظت

های گیاهی را ساعت شدند. اسانس 24زمان ها در مدتسوسری

های کشپاشی توسط حشرههایی که قابلیت سمتوان در مكانمی

غذایی و تجهیزات حساس های موادمانند انبار ،شیمیایی را ندارند

. [44]استفاده نمود  کردنپس از فرمولهالكترونیكی و اماکن بهداشتی 

که  ها نشان دادنتایج حاصل از آنالیز رگرسیون پروبیت بر روی داده

و میزان  2µg/m 54/32اسانس گیاه اسطوخودوس  50LDمیزان 

 50LD  2اسانس رزماریµg/m 97/35 دهنده اثر است که نشان

 ها است.تر اسانس اسطوخودوس بر روی سوسریکشی قویحشره

انس اسطوخودوس و نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اس

 شده دارای خاصیتهای استفادهدوز تمامیاسانس رزماری در 

ها کشی علیه سوسری آلمانی بودند و با افزایش غلظت اسانسحشره

ای که در سال طبق مطالعه ها افزایش یافت.ومیر سوسریمیزان مرگ

یت اسانس سیر و نارنگی بر روی سوسری بر روی میزان سمّ 1394

ساعت با افزایش  24آلمانی انجام شد، نتایج نشان داد که پس از 

 و کردها افزایش پیدا ومیر سوسریمرگها میزان غلظت اسانس

داری بیشتر از اسانس نارنگی بود طور معنییت اسانس سیر بهسمّ

نتایج حاصل از مطالعه نتایج این مطالعه تا حدود بسیار زیادی با  .[19]

خاطر اختالف در نوع هشده بما مطابقت دارد و اختالف مشاهده

ها نشان داد که نتایج حاصل از آنالیز داده است.های گیاهی اسانس

داری بین درصد تلفات و در هر اسانس همبستگی مثبت و معنی

ها نیز همبستگی مثبت غلظت اسانس وجود داشت و در سایر پژوهش

. ها گزارش شده استومیر و غلظت اسانسمرگداری بین معنیو 

 100ومیر رزماری با ایجاد مرگ گیاه اسانسای همچنین در مطالعه

بر روی  اسانسترین یسمّ درصد 30تا  5/2غلظت  در دامنه درصد

 اسانس( بوده است. Supella longipalpaای )سوسری نوار قهوه

( را بر روی سوسری درصد 3/93یت )گیاه سیر نیز بیشترین سمّ

اسانس گیاه اکالیپتوس در  .[45،20،19]آلمانی داشته است 

بر روی را درصدی  100ومیر مرگ ،درصد 5های باالی غلظت

سبب شده ( Supella longipalpaای )سوسری نوار قهوههای پوره

 .[21]است 

 

  یریگجهینت

اسانس گیاه اسطوخودوس  50LDکه میزان با توجه به این
2µg/m 54/32  50 و میزانLD  2رزماری گیاه اسانسµg/m 97/35 

های کشحشرهتر از دوزهای مصرفی و این میزان بسیار پایین است

شوند و با بروز مصرف می 2mg/mکه به میزان هستند شیمیایی فعلی 

به  ؛افزایش است طور روزافزونی در حالهپدیده مقاومت این میزان ب

توانند باسطوخودوس و رزماری  ی مانندگیاهان اسانسرسد نظر می

در که های شیمیایی کشهای مناسبی برای آفتجایگزیندر آینده 

تا از شیوع مقاومت در  باشند ،دارند برنامه کنترل آفات قرار

های اسانس. همچنین ها کاسته شودکشها نسبت به آفتسوسری

های کشحشرهاز  (2µg/m) تربسیار پایینهای در دوزگیاهی 

از نظر اقتصادی و کنند نیز بسیار خوب عمل می (2mg/m)شیمیایی 

محیطی ها خطرات زیستاسانس های کمتری دارند. در ضمنهزینه

خصوص برای پستانداران و موجودات هها بکشکمتری نسبت به آفت

که کشور ایران دارای . با توجه به ایندارندمفید دیگر در طبیعت 

اسانس  ،است انپتانسیل و شرایط مناسب برای رشد و تكثیر این گیاه

پس از فرموله شدن کمتری  هایها با هزینهدر اکثر شهر دتوانمی هاآن

ها سریسومبارزه با های در برنامهکش گیاهی حشرهعنوان یك به

 .مورداستفاده قرار گیرد

 

 تشکر و قدردانی

باشد. ل میارشد نویسنده اوّنامه قسمتی از پایان ،مطالعه فوق

در انجام خاطر پشتیبانی هبپزشكی همدان دانشگاه علوماز نویسندگان 

 . ندنمایتشكر می این مطالعه
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