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 چکیده

سااتت   24ی باا کمتار از   هاا  تخمدر این پژوهش، سمیت تنفسی چهار اسانس برگ اکالیپتوس، گل اکالیپتوس، برگ رزماری و برگ نعنا بر 

 آن بر درصد تفریخ تخم و طول دورۀ الروی ارزیابی شد. ریتأث( و Callosobruchus maculatusی حبوبات )ا نقطهتمر سوسک چهار 

، باا افایایش دوز،   شاد   شیآزماا ی هاا  اساانس در هماه   که یطور بهبود؛  C. maculatusبر تخم  ها اسانسیت تنفسی این نتایج بیانگر سم

جنین نیی افیایش پیدا کرد  و درصد تفریخ تخم کاهش پیدا کرد. اسانس نعنا نسبت به بقیه سمیت بیشتری بارای تخام داشات و     ریوم مرگ

روز شد؛ اما  27روز در شاهد به  6/23باتث افیایش طول دورۀ الروی از  اسانس نعنا ردند. همچنینتفریخ پیدا ک ها تخمدرصد از  3/3فقط 

حبوبات ایجاد نکردناد و   یا سوسک چهار نقطهی در طول دورۀ الروی دار یمعنی گل اکالیپتوس، برگ اکالیپتوس و رزماری تغییر ها اسانس

 ژ یا و باه ی گیاهاان  ها اسانسآماری( دوران الروی را کامل کنند. استفاد  از  ازلحاظشاهد )ی زند  ماند  توانستند در زمان مساوی با ها نیجن

جایگیین مناسبی برای سامو  تادنینی    تواند یمی حبوبات در مرحلۀ تخم بسیار کارآمد بود  و ا نقطهاسانس نعنا برای کنترل سوسک چهار 

 رایج در انبارها شود.
 

 
 .Callosobruchus maculatusاری، نعنا، اکالیپتوس، رزم های کلیدی: واژه
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ABSTRACT 

In this study, the fumigant toxicity of four essential oils, including eucalyptus leaf, eucalyptus flower, rosemary 

leaf, and mint leaf, was determined on the eggs (with less than 24 h) and the life span of the cowpea weevil 

(Callosobruchus maculatus). Results showed fumigant toxicity of these essential oils on the eggs in a dose-

dependent manner showing the higher embryo mortality and the lesser hatching rate. Mint essential oil had the 

highest toxicity against the eggs with the 3.3% of eggs hatchability. Mint essential oil also increased the larval 

duration from 23.6 days in control to 27 days; however, the essential oils of eucalyptus leaf, eucalyptus flower, 

and rosemary showed no significant change in the larval duration as the survived embryos could complete larval 

stages in the equal time (statistically) with control. The use of herbal essential oils, especially mint essential oil, is 

very effective in controlling the cowpea weevil at the egg stage, and those may be a good substitute for common 

pesticides in warehouses.  
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 مقدمه

 Callosobruchusی حبوبککا ا نقطکک سوسککچ چهککار 

maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae)    آفکک

ی اسک  و  بلبلک  چشکم لوبیکا   خصکوص  بک  حبوبا   یاصل

درصد محصول را در عکر  شکم مکا      70تا  تواند یم

 نیک رفکتن بک ر توسک  ا    نیاز بک  انبارداری از بین ببرد.

مصکر    یهکا بکرا   اسک  کک  دانک     یحشر  غالباً ب  حد

این حشکر  تمکم خکود را بکر     . شوند یم انسان نامناسب

از  یناشک  یاقتصکاد  یمنفک  را یتأثروی ب ر گ اشت  و 

از   یک داخل دانک  و تذ  ب  ب  نفوذ الرو  مربوطآف   نیا

 وادمک  بک ر،  توجک  وزن  قابکل  ککاهم ک  سبب  اس آن 

 ر یک ذخ. شکود  یمک ی بک ر  زنک  جوانک   لیپتانسک و  یمذ 

ایکن   بیاز آسک  یکاهم خسارا  ناشک  نیازمند حبوبا 

 ,.Pourya et al., 2018; Alves et al  اسک  ) حشکر 

بکا   ییایمیشک  مبکارز  از این آفک    کنترلبرای  (.2019

ماننکد   تکدخینی مکواد   ایک  های آلی فسفر ، دهاییرتروایپ

ستفاد  اآن اس (  شرویپ ومینیآلوم دی)ک  فسف نیفسف

ی شکیمیایی  هکا  کم از آف  ازحد می. استفاد  بشود یم

سکمم  انسکان و   بکرای    یسکم  جکاد یباعث ا تواند یم

و برای حشکرا  شکرارگر و    شود س یز  یمح یآلودگ

ممرکن اسک  بک     همچنکین  . پارازیتویید نیز مضر باشد

بک  آن  مقاومک    ،ککم  آف از  ازحد میدنبال استفاد  ب

 یاهیک بکا منشکأ گ   یها کم حشر  ایجاد شود.سرع   ب 

 محصکوال  انبکاری  حشکرا  موجکود در     یریمد یبرا

 یجکا  بک   یاهیک اسکتفاد  از مکواد گ  . شد  اسک   یبررس

 نیگزیجکا  ،آفکا   نیک کنتکرل ا  یسموم دفع آفکا  بکرا  

 و اسک   شیمیایی یها کم حشر  یبرا یا دوارکنند یام

 یهکا  ککم  مرتب  با حشر  دا یتهد یتوجه طور قابل ب 

 ,.Mirkazemi et al) دهککد یرا کککاهم مکک یمصککنوع

2010; Heydarzade et al., 2011; Moura et al l., 

ی ها اسانسها اثر سمی  تنفسی  برخی پژوهم. (2019

ممتلف مثل رزماری یا اکلیل کوهی، رازیانک ، ترخکون،   

کلپور ، اسطوخودوس، پون ، نعنا و مرز  را روی حشکرة  

 انکد  ککرد  ی حبوبا  گزارش ا نقط کامل سوسچ چهار 

(Mirkazemi et al., 2010; Heydarzade et al., 

2011; Zandi Sohani and Ramezani, 2012 .)

همچنککین سککمی  تنفسککی، تماسککی و دورکننککدگی   

ی بن  یا پست  ککوهی  ها برگی صمغ، میو  و ها اسانس

(Pistacia atlantica و )ی میککو  و بککرگ هککا اسککانس

( بککر سوسککچ چهککار  Pistacia khinjukخینجککو) )

 ,.Pourya et alشکد  اسک  )   دییک تأی حبوبکا   ا نقط 

ا  کامککل سوسککچ چهککار (. قککرار گککرفتن حشککر2018

ی حبوبککا  در معککر  اسککانس علککف لیمککو    ا نقطکک 

Cymbopogon citratus  ریککوم مککرگسککبب افککزایم ،

ی و گکک ار تمککمی، کککاهم دمثلیککتولتذییککر رفتارهککای 

 ,.Alves et alکاهم درصد ظهور حشرة کامکل شکد )  

( Syzygium aromaticumی میمچ )ها اسانس(. 2019

  یکککفعال( Cinnamomum zeylanicumو دارچکککین )

 میرا بک  نمکا   نیدلتکامتر سکم  بک     یشکب  یکش حشر 

و با افزایم دوز اسانس، نکر  رشکد سوسکچ     گ اشتند

ی حبوبا  و خسکار  ناشکی از ککم شکدن     ا نقط چهار 

وزن دان  لوبیا کاهم یاف . همچنین با قرار گرفتن هر 

دو جنس نر و ماد  در معر  دوز زیر کشند  اسکانس،  

امکل نسکل بعکد مشکاهد  نشکد      ظهور حشرا  ک باًیتقر

(Viteri Jumbo et al., 2018 .) شد  انجامهای  پژوهم 

اثککر  اکثککراًی حبوبککا ، ا نقطکک روی سوسککچ چهککار  

ی ممتلککف روی حشککرة کامککل را بررسککی  هککا اسککانس

ب  تعیین اثر اسکانس روی تمکم ایکن     معموالًو  اند کرد 

بو  اسانس برگ یتنفس  یسم ؛ اگرچ اند نپرداخت آف  

(Laurus nobilis( و اسککککانس مککککورد )Myrtus 

communis حبوبکا    یا نقطک   ( بر تمم سوسچ چهکار

 (.Senfi et al., 2014مطالعک  و گکزارش شکد  اسک  )    

هد  از این پکژوهم ارزیکابی سکمی  تنفسکی چهکار      

اسانس برگ اکالیپتوس، گل اکالیپتوس، برگ رزمکاری  

ی ا نقطک  ی سوسکچ چهکار   هکا  تمکم و برگ نعنکا روی  

آن بر درصد تفریخ تمکم و طکول دورة    ریتأث حبوبا  و

   الروی بود.
 

 ها روشمواد و 

 پرورش حشرات

، در C. maculatusی حبوبکا ،  ا نقطک  سوسکچ چهکار   

درجۀ سلسیوس، رطوبک  نسکبی    30±1شرای  دمایی 

سککاع   16درصککد، و تحکک  شککرای  نککوری     5±50

 یایلوب ساع  تاریری پرورش داد  شد. از 8روشنایی و 

غکک ا،  عنککوان ( بکک Vigna unguiculata) یبلبلکک چشککم

ی حشر  و محیطی بکرای رشکد   گ ار تممسطحی برای 
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الروها استفاد  شکد. بکرای اطمینکان از اینرک  از قبکل      

لوبیاها آلودگی ب  آف  نداشت  باشند، قبل از اسکتفاد ،  

 20ساع  در دمکای منفکی    24ی لوبیا ب  مد  ها دان 

ی هککا یآلککودگدرجککۀ سلسککیوس نگهککداری شککدند تککا 

ی کلنککی، ریککگ شککرلاحتمککالی از بککین بککرود. پککس از 

بک    میآزمکا ساع  عمر، برای  24ی با کمتر از ها تمم

هماننکد شکرای  پکرورش     میآزماکار برد  شد. شرای  

 حشر  بود.
 

 ی گیاهآور جمع

 پتوسیدرخککک  اککککال یهکککا سرشکککاخ  یهکککا بکککرگ

(Eucalyptus camaldulensis ،)ی درخکک  هککا گککل

 Rosmarinusی )رزمککار یهککا بککرگ اکککالیپتوس، و

officinalisمحوطۀ فضای سکبز  زاهدانشهرستان ز ( ا ،

 ستانیاستان س دانشگا  سیستان و بلوچستان، واقع در

: ییایککشککد )عککر  جذراف  یآور و بلوچسککتان جمککع 

و ارتفککاا از  60.8842: ییایکک، طککول جذراف29.4519

 Menthaی نعنکا ) هکا  متکر(. بکرگ   1352: ایک سکط  در 

spicataذازة همین شهر خریکداری شکد. قبکل از    ( از م

هفتک  در   چیک بک  مکد     یاهیک گ یها نمون استمراج، 

اسکانس  استمراج  یو سپس برا  اتاق خشچ شد یدما

 .ب  کار برد  شدند
 

 استخراج اسانس

گکرم   200گیکری، از حکدود    و اسکانس  اسکتمراج برای 

دسککتگا  کلککونجر و  خشککچ خردشککد  نمونککۀ گیککاهی

(Clevenger )بک  ایکن شکرل کک  نمونکۀ      استفاد  شد .

آب داخل بالن ریمتک    تریل یلیم 600گیاهی ب  همرا  

سپس ب  اجاز  داد  شد مملوط ب  جوش بیاید. و شد  

عمکل   کلکونجر  سکاع  توسک  دسکتگا     3 حدود مد 

س پک ها  اسانس آب برای ح  شد. گیری انجام  اسانس

 اسکتفاد  شکد. اسکانس    میسکولفا  سکد   ازاز استمراج 

 چیک در برای نگهداری تا زمان آزمکایم،   شد  استمراج

شیش  ک  دور آن فویل آلومینیوم پیچیکد  شکد  بکود،    

 4 یبکا دمکا   مچکال یدر  یریتار ریمت  شد  و ب  جعبۀ

 شد. منتقل سلسیوس ۀدرج
 

 یسنج ستیز

سکاع    24شکد  بکا کمتکر از     سازی سن همی ها تمماز 

استفاد  شد.  ها اسانسعمر برای تعیین سمی  تنفسی 

، داخکل ظکر    سکن  هکم ی ها تممی ب  دس  آوردن برا

پرورش حشرا ، لوبیا چسم بلبلی ریمت  شکد و اجکاز    

 20سککاع  )حککدود  24داد  شککد حشککرا  کمتککر از  

ی و آور جمکع ی کننکد. سکپس لوبیاهکا    زیر تممساع ( 

لوبیاهای حاوی یچ عدد تمم بکرای آزمکایم اسکتفاد     

د، بیشتر از یکچ تمکم روی لوبیکا بکو     ک  یدرصورتشد. 

ی اضافی از روی لوبیا حک   شکدند. بکر اسکاس     ها تمم

، 85/37هکای   غلظک  ، شکد   انجکام ی اولیک   هکا  میآزما

میررولیتر بر لیتر هوا اسانس  4/151و  55/113، 7/75

 یبرگ رزمکار  پتوس،یگل اکال پتوس،یخالص برگ اکال

و هکر   تکررار س در  ها میو برگ نعنا ب  کار رف . آزما

ند و شکاهد هکیا اسانسکی    جام شدانحشر   10تررار با 

 دار درب یها یپتر برای انجام آزمایم از .دریاف  نررد

بدین شرل کک  پکس   شد. استفاد  تر م میلی 60قطر ب  

و کاغک  صکافی   از پوشاندن قسم  داخلی در پتری بکا  

هککای مربککوط بکک  هککر  غلظکک چسککباندن آن بکک  درب، 

ریمتک  شکد تکا از     کاغک  صکافی  روی با سمپلر اسانس، 

جلکوگیری شکود.    حشکرا  بکا   اسکانس  اس مستقیمتم

اطکرا    برای اطمینکان از عکدم نشکتی اسکانس،    سپس 

هفک    پوشاند  شکد. با نوارهای پارافیلم پتری هر  ۀدهان

د. شثب   ی تفریخ شد ،ها تممروز پس از تیمار، تعداد 

ی حبوبا  ب  ا نقط ی تفریخ شد  سوسچ چهار ها تمم

ی هکا  تمکم  ک  یحالدر، دهند یمرنگ سفید تذییر رنگ 

 ماننککد یمککی بککاقی ا شکک یشبککدون تفککریخ شککفا  و  

(Watanabe 1990     سکپس هکر روز مشکاهدا  انجکام .)

شدند و تعداد ظهور حشرا  کامل و طکول دورة الروی  

 لیک وتحل  یک تجز تا ظهور آخکرین حشکر  ثبک  شکدند.    

افکزار   آزمون توکی با استفاد  از نرمو  طرف  چیواریانس 

SPSS درصککد  95ة اطمینککان حککدودمدر  26 ۀنسککم

انجکام   یطکول مکد  الرو   و تمم فریخت ۀجه  مقایس

 شد.
 

 نتایج

 بر تخم ها اسانسسمیت تنفسی 

ی حبوبکا  بکا   ا نقطک  نتایج تیمار تمم سوسکچ چهکار   

 4/151و  55/113، 7/75، 85/37 یهکککککا غلظککککک 

گکل   پتوس،یبکرگ اککال   هوا اسکانس  تریبر ل تریررولیم
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یانگر سکمی  تنفسکی ایکن    ب و نعنا یرزمار پتوس،یاکال

 ریوم مرگ ج یدرنتبرای تمم این حشر  بود؛  ها اسانس

 طکور  ب  ها تممجنین افزایم پیدا کرد  و درصد تفریخ 

(. برای نمونک ، در  1ی کاهم پیدا کرد )شرل دار یمعن

درصد  هوا تریبر ل تریررولیم 4/151و  55/113غلظ  

 50) سپتویبرگ اکال یها اسانستفریخ ب  ترتیب برای 

 یرزمککار ،(6/46و  3/53) پتوسیگککل اکککال  ،(3/43و 

 ( درصکککد بکککود؛3/3و  3/13) و نعنکککا( 3/43و  3/53)

درصکد مشکاهد     3/83در شاهد  زانیم نیا ک  یدرحال

، بکا افکزایم دوز،   شد  میآزمای ها اسانس. در همۀ شد

جنین نیز افزایم پیدا کرد  و درصد تفکریخ   ریوم مرگ

ا اسانس نعنا نسکب  بک  بقیک     تمم کاهم پیدا کرد. ام

سمی  بیشتری برای تمم داش  و درصد تفریخ تمکم  

تفکریخ   ها تممدرصد از  3/3را بسیار کاهم داد و فق  

(. در اسککانس گککل  >05/0P؛ 1پیککدا کردنککد )شککرل   

درصکد   شد  میآزمای ها غلظ اکالیپتوس و نعنا، همۀ 

ی ککاهم  دار یمعنک  طکور  بک  تفریخ را نسب  ب  شکاهد  

لی در اسانس برگ اککالیپتوس در سک  غلظک     دادند و

، و در هکوا  تریبر ل تریررولیم 4/151و  55/113، 7/75

 4/151و  55/113ی هککا غلظکک اسککانس رزمککاری در  

ککاهم درصکد تفکریخ تمکم      هکوا  تکر یبکر ل  تریررولیم

 (.>05/0P؛ 1بود )شرل  دار یمعن
 

 
 یرزمار پتوس،یگل اکال پتوس،یبرگ اکالی ها اسانسی ممتلف ها غلظ در معر   C. maculatusی ها تمم. درصد تفریخ 1شرل 

 .و نعنا
Figure 1. Hatching rate of C. maculatus eggs exposed to different concentrations of eucalyptus leaf, 

eucalyptus flower, rosemary, and mint essential oils. 

 

 بر طول دورۀ الروی ها اسانساثر 

حبوبکا    یا در سوسچ چهکار نقطک    یالرو ةرطول دو

گککل  یهککا اسککانسسککاع  تککنفس   24 ریتککأثتحکک  

در دوران  یو رزمکار  ، نعنکا پتوسیبرگ اکال پتوس،یاکال

غلظ   جز ب جنینی، بررسی شد. نتایج نشان دادند ک  

، اسککانس نعنککا  یهککوا تککریبککر ل تککریررولیم 4/151

 یهکا  غلظک  اسانس نعنا و تمکامی   تر نییپای ها غلظ 

ی گککل اکککالیپتوس، بککرگ  هککا اسککانس شککد  میآزمککا

ی در طکول دورة  دار یمعنک اکالیپتوس و رزماری تذییر 

حبوبا  ایجکاد نرردنکد و    یا سوسچ چهار نقط الروی 
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ی زند  مانکد  توانسکتند در زمکان مسکاوی بکا      ها نیجن

آمککاری( دوران الروی را کامککل کننککد  ازلحککا شککاهد )

 4/151در غلظ  (. طول دورة الروی 3و  2ی ها شرل)

اسانس افزایم پیدا کرد و از  هوا تریلنعنا بر  تریررولیم

روز رسککید  27روز در شککاهد بکک  مقککدار  6/23مقککدار 

(. طککککول دورة الروی بککککرای  >05/0P؛ 3)شککککرل 

ی و رزمکار  پتوسیبرگ اکال پتوس،یگل اکالی ها اسانس

روز  4/23و  5/24، 5/23در همین غلظک  بک  ترتیکب    

 بود.

 

 
بر  و نعنا یرزمار پتوس،یگل اکال پتوس،یبرگ اکالی ها اسانسمیررولیتر بر لیتر هوای  7/75و  85/37ی ها غلظ  ریتأث. 2شرل 

بین تیمارها هستند  دار یمعنة تفاو  دهند نشانو حرو  ممتلف  SE)روز(. بارها بیانگر  C. maculatusطول دورة الروی 

(05/0P<.) 

Figure 2. Effects of 37.85 and 75.7 µl/lair concentrations of essential oils from eucalyptus leaf, eucalyptus 

flower, rosemary, and mint on C. maculatus larval duration (day). Error bars indicate SE and different 

letters indicate significant differences between the treatments (P < 0.05). 
 

 
بر  و نعنا یرزمار پتوس،یگل اکال پتوس،یبرگ اکالی ها اسانسمیررولیتر بر لیتر هوای  4/151و  55/113ی ها غلظ  ریتأث. 3شرل 

بین تیمارها اس   دار یمعنة تفاو  دهند نشانو حرو  ممتلف  SE)روز(. بارها بیانگر  C. maculatusطول دورة الروی 

(05/0P<.) 

Figure 3. Effects of 113.55 and 151.4 µl/lair concentrations of essential oils from eucalyptus leaf, 

eucalyptus flower, rosemary, and mint on C. maculatus larval duration (day). Error bars indicate SE and 

different letters indicate significant differences between the treatments (P < 0.05). 
 

 بحث

 ی باال ومنیا لیب  دل توانند یم اهانیگ یعیطب با یترک

سک   یز  یبا مح یسازگار ،پستاندارانبرای کم   یسم

ارزان و در و  ،عیسکر  یریپک    یک تجز خکواص ب  خکاطر  

مناسکب و   یهکا  نیگزیجکا  ،منطقک  در دسترس بکودن  

 ;Isman, 2016) باشککند سککموم رایککج یبککرا یمککرثر

Stevenson et al., 2017.) نیک آمکد  از ا  دسک   ب  جینتا 

ی سوسکچ چهکار   هکا  تمکم  کک   دنده ینشان م پژوهم
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ی حبوبا  نسب  ب  هر چهار اسانس برگ و گکل  ا نقط 

اکالیپتوس، برگ رزماری و برگ نعنا حسکاس هسکتند   

 هکا  تمکم ولی اسانس نعنا سمی  تنفسی بیشتری برای 

صکد  ایکن اسکانس، هکم در    ریتأثتح   ک  یطور ب دارد؛ 

بسیار کاهم یافت  و ب  درصکد نکاچیزی    ها تممتفریخ 

رسید و هم طول دورة الروی افزایم پیدا ککرد. دلیکل   

 مکرتب  اسک .   هکا  آنبا ترکیبا   ها اسانسسمی  این 

-αپیکنن ) -کک  آلفکا   اند داد های پیشین نشان  پژوهم

pinene سکککین ول -8و1( و (1,8-cineole )بکککا یترک 

 ,Malakootian and Hatami) یاسکانس رزمکار   ةعمد

2013; Amin Afshar et al., 2016 ککککاروون ،)

(carvone) ( و لیمککوننlimonene  ترکیبککا  عمککدة )

 ;Azizi Tabrizzad et al., 2019اسککانس نعنککا ) 

Dadkhah et al., 2019 سککین ول ترکیککب  -8و1( و

 ;Su et al., 2006عمدة اسکانس اککالیپتوس هسکتند )   

Batish et al., 2008.) کیککب اصککلی اسککانس نعنککا تر

کشی قکوی   ترکیبی با فعالی  حشر  عنوان ب )کاروون( 

 ,López and Pascual-Villalobosگزارش شد  اس  )

سککین ول و  -8و1(. در پژوهشککی دیگککر، ترکیککب 2010

( موجکود در اسکانس رزمکاری و اثکر     camphorکامفور )

، دلیککل فعالیکک   هککا آنافزایککی(  سینرژیسککتی )هککم 

 Tak etرزماری بیان شکد  اسک  )   کشی اسانس حشر 

al., 2016.)     وجود لیمونن در اسکانس نعنکا، رزمکاری و

کشکی قکوی بکرای     اکالیپتوس گزارش و خاصی  حشر 

 ;Batish et al., 2008مشکاهد  شکد  اسک  )    هکا  آن

López and Pascual-Villalobos, 2010; Amin 

Afshar et al., 2016 سین ول و  -8و1(. همچنین برای

پینن ک  هم در اسانس رزماری و هکم در اسکانس   -آلفا

کشکی قکوی    اکالیپتوس وجود دارند، نیز خاصی  حشر 

ی طکورکل  بک  (. Batish et al., 2008ثبک  شکد  اسک  )   

در این پکژوهم   شد  استفاد ی ها اسانسگف   توان یم

 -8و1پیککنن، -داشککتن ترکیبکاتی مثککل آلفکا   بک  خکاطر  

کشکی   حشر  سین ول، کاروون و لیمونن دارای خاصی 

گونککک  از   53قکککوی هسکککتند. سکککمی  تنفسکککی    

 Sitophilusی ایرانی روی شپشکۀ بکرنج )  ها پتوسیاکال

oryzae  یهکا  گونک  ( بررسکی وE. camaldulensis ،E. 

globulus ،Eucalyptus flocktoniae ،E. fraxinoides ،
Eeucalyptus stricklandiiو ،E. macarthurii 

 Farashiani etم شد )ی با بیشترین سمی  اعمها گون 

al. 2016 .)بکر مرحلکۀ تمکم و     پتوسیاسانس اکال ریتأث

یری  (Ectomyelois ceratoniae) پر  خرنوب شبالرو 

بررسکی و نتکایج نشکان     از آفا  مهم محصوال  انباری

داد ک  این اسانس برای هر دو مرحل  خاصی  سمی و 

شکد   هکا  تمکم کشندگی داشت  و باعث ککاهم تفکریخ   

(Arian Nezhad and Jabaleh, 2017).   اثرا  زیسکتی

ی سکن  هکا  پکور   یروگون  گیاهی ممتلکف   14اسانس 

 شپشکککچ آردآلکککود پنبککک  یکککچ و حشکککرة کامکککل  

(Phenacoccus solenopsis    مطالعک  و مشکاهد  شکد )

اسانس نعنا و اکالیپتوس بر این حشکر  اثکر کشکندگی    

 چیاست ونیفرموالس(. Roozdar et al., 2019داشتند )

 ۀشپشک حشکرة کامکل     یک عل پتوسینعنا و اککال  اسانس

لمبک   الرو و  (Oryzaephilus surinamensis)دار  دندان 

اثرا  ب  کار برد  و  (Trogoderma granarium) غم 

(. Atapour et al, 2017اثبکا  شکد )   ها آنی کش حشر 

حشککرا  کامککل  یرووحشککی  ینعنککاتنفسککی   یسککم

 یا ترانک  یمدپکر    شب یالروها و یا نقط  سوسچ چهار

 Plodia) یهند ةپر ( و شبEphestia kuehniellaآرد )

interpunctella )اس  )شد گزارش  Maroufpoor et 

al., 2017).  تمکم، پکور  و    همچنین اسانس نعنکا روی

 Trialeurodes) بالککچ گلمانکک  دیکامککل سککف ةحشککر

vaporariorum کک   یطکور  بک  ( سمی  تنفسی داش ؛ 

داشتند ولکی حساسکی     ریوم مرگدرصد  86تا  ها تمم

پور  سن یچ بیشتر از حساسی  تمم و حشکرة کامکل   

ککاربرد تکدخینی اسکانس     .(Fahim et al., 2012بکود ) 

و حشکرة کامکل شکتۀ     ها پور نعنا و فرموالسیون آن در 

بکاالیی ایجکاد    ریک وم مرگ( نیز Aphis gossypiiجالیز )

بررسکی سکمی  تنفسکی     .(Riazi et al., 2016ککرد ) 

دار  حشرا  کامکل شپشک  دندانک    س رزماری روی اسان

 ریککوم مککرگة دهنککد نشککان( O. surinamensisغکم  ) 

 ,.Roozbehani et alوابست  ب  دوز این اسکانس بکود )  

(. تنفس دوزهای ممتلف اسانس رزماری توسک   2013

( Ephestia kuehniella) پر  آرد شبالروهای سن یچ 

الروی و  ایکن حشکر  و افکزایم دورة    ریک وم مرگسبب 

 ,.Heydari Moghadam et alدورة شکفیرگی شکد )  

پکر    الرو سکن سکوم شکب    یرو یاسانس رزمار(. 2018
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حکاد    یسکم ( نیز Plutella xylustellaی )پش  الماس

 ریک وم مکرگ ی ایجاد کرد کک  منجکر بک     گوارش یتماس

 طکور  بک   (.Nasr Esfahani et al., 2015الروهکا شکد )  

چهکار اسکانس   گیاهان ) یها اسانسخمص ، استفاد  از 

و بکرگ   یبرگ رزمار پتوس،یگل اکال پتوس،یبرگ اکال

اسانس نعنا، بکرای کنتکرل سوسکچ چهکار      ژ یو ب ( نعنا

ی حبوبا  در مرحلۀ تمم بسیار کارآمکد بکود  و   ا نقط 

جایگزین مناسبی برای سموم تکدخینی رایکج    تواند یم

بکاال،   یی بسیارکارادر انبارها باشد. اسانس نعنا عمو  بر 

ب  دلیکل خکوراکی بکودن، مشکرل بک  جکای گ اشکتن        

در  توانکد  یمک مانکد  بکر مکواد غک ایی را نداشکت  و       باقی

 ی کنترل تلفیقی آفا  استفاد  شود.ها برنام 
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