
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 گزارش نهایی طرح پژوهشی

 

لیمو و مرزه روی دو های مستخرج از گیاهان بهسمیت اسانس

 گونه از حشرات آفات رایج محصوالت انباری 
 

 
 مجري پژوهش: عسگر عباداللهی
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 کشاورزی و منابع طبیعی مغان دانشکده

 
این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردیده 

 است.
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 چكیده

 آفات از (Tribolium castaneum Herbstی قرمز آرد )( و شپشه.Rhyzopertha dominica F) غالت آورزیان سوسک

 آفاتی چنین کنترل در میایییش سموم از استفاده. باشندمی جهان نقاط از بسیاری در انباری محصوالت خطرناک بسیار

و مقاوم شدن  انسان سالمتی تهدید ،غیرهدف موجودات روی سمیت زیست، محیط آلودگی قبیل از متعددی جانبی اثرات

در  جایگزین ترکیبات از استفاده امکان راستای در متعددی تحقیقات رو، این از. است داشته پی در را آفات در برابر آنها

های گیاهان شیمیایی اسانس اجزای حاضر تحقیق در. است شده انجام اخیر هایسال در خطردسترس و به نسبت کم

–با استفاده از گازکروماتوگرافی S. intermediaو  Satureja hortensis ،S. isophyllaلیمو و سه گونه مرزه شامل به

 ارزیابی ی قرمز آردو شپشه غالت آورزیان سوسکحشرات کامل  رویآنها  سمیت تدخینی وبررسی شده  طیف سنج جرمی

لیمو گیاه بهاسانس عنوان اجزای اصلی به متیل اولئات و سینئول-8،1پینن، بورنئول، -وربنون، کامفور، آلفاترکیبات . گردید

سیترال، کاریوفیلن اکساید و لیمونن بیشترین مقدار را در -شناسایی شدند. اسپاتونلول، سیترال، کورکومن، زداز پارس آباد 

لیمونن -اسیمن و دی-ترکیبات استراگول، بتا ،S. hortensisی مرزه گونهدر اسانس  لیمو از گرمی داشتند.در اسانس به

میرسن ترکیبات اصلی -ترپینن و بتا-، سایمن، گاماتیمول ،S. isophyllaی در اسانس مرزه گونه. باالترین مقدار را داشتند

ترپینن باالترین  -و گاما کارواکرول، سایمنتیمول،  (،S. intermediaی ر اسانس مرزه طالشی )گونهد و شدندرا شامل می

 های در معرض قرارگیریها و زماناستفاده شده از اسانس یهای واریانس نشان داد که غلظتنتایج تجزیه. داشتندمقدار را 

برای هر دو حشره و تحت تاثیر  (50LC) درصد 50مقدار غلظت کشنده  داری داشتند.معنی تاثیر مرگ و میر حشراتدر 

آور غالت و تحت تاثیر ها با افزایش زمان در معرض قرارگیری کاهش یافت. برای مثال، در مورد سوسک زیانتمامی اسانس

 251/15ساعت به ) 24در زمان  762/22( 656/15 - 801/37درصد از ) 50لیمو از گرمی، مقدار غلظت کشنده اسانس به

اسانس گیاه مرزه طالشی داری کاهش یافت. صورت معنیساعت به 72میکرو لیتر بر لیتر در زمان  237/14( 162/12 -

(S. intermediaبیشترین سمیت را روی سوسک زیان ) 72و  48، 24های مطالعه شده بعد از در بین اسانسغالت آور 

ها حساسیت بیشتری در برابر تمامی اسانسی قرمز آرد آور غالت نسبت به شپشهساعت نشان داد. از طرفی سوسک زیان

، S. hortensisلیمو و سه گونه مرزه شامل گیاهان بههای سمیت قابل توجه اسانس با توجه بهساعت نشان داد.  72در زمان 



 ب

 

S. isophylla  وS. intermedia های مذکور گردد اسانسی قرمز آرد، پیشنهاد میو شپشه غالت آورزیان سوسک روی

 مدنظر قرار بگیرند.  برای انجام تحقیقات بیشتر در مدیریت این آفات 

  سمیت تدخینی.ی قرمز آرد، شپشهآور غالت، سوسک زیانمرزه، ، لیموبهاسانس،  کلمات کلیدي:



 
 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 مقدهم و هدف



 
 

 
 

 

 

 مقدمه -1-1

محصوالت پس یکی از آفات مهم ، Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae)شپشه قرمز آرد، 

کند )باقری زنوز، از برداشت در انبارهای غالت در سراسر جهان بوده و در کشور ایران هم خسارت بسیار زیادی وارد می

باشد. الروهای آفت در طول (. خسارت آفت مربوط به هر دو مرحله الروی و بالغین میGarcìa et al., 2005؛ 1390

این جهت در انبارهای آلوده با این آفت، در کنند تا به رشد نهایی خود برسند. بهبار پوست اندازی می 8تا  7زندگی خود 

عالیت این آفت در انبارهای آرد و افزایش سریع جمعیت آن . فکندهای الروی جلب توجه مینگاه اول انبوهی از پوسته

وط گشته و از مرغوبیت آن کاسته های الروی و شفیرگی مخلشود که در مدت کوتاهی محصول با مدفوع و پوستهسبب می

، آفتی Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae) آور غالت،سوسک زیان (.1390شود )باقری زنوز، 

(. این Rees, 2007خصوص گندم، جو و برنج دارد )با گسترش جهانی بوده و خسارت اقتصادی باالیی روی غالت انباری به

(. 1390آورد )باقری زنوز، وجود میترین آفات غالت، نان و آرد خسارت زیادی را بهعنوان یکی از خطرناکآفت در ایران به

کشد. حشرات کامل روز طول می 25درصد  70ی سیلسیوس و رطوبت نسبی درجه 34ی زندگی این آفت در دمای چرخه

ها روی ها معموال در سوراخی که توسط مادهتخم تخم بگذارند. 400تا  300قدرت پرواز مناسبی داشته و قادرند حدود 



 
 

شود و الروهای خارج شده از محتویات داخل دانه تغذیه های شکسته قرار داده میهای غالت ایجاد شده و یا در دانهدانه

 (.Rees, 2007کنند )می

ی رویهکاربرد بی شود.محصوالت انباری محسوب میدر آفات  مدیریتاستفاده از سموم شیمیایی روش متداول  

های مقاوم، شیوع آفات ثانویه، اثرات مخرب روی وجود آمدن جمعیتمتعددی از قبیل به جانبیچنین ترکیباتی اثرات 

 ;Jeyasankar and Jesudasan, 2005را در پی داشته است ) و موجودات غیرهدف محیط زیست و تهدید سالمتی انسان

Cavalcanti et al., 2010; Attia et al., 2013خطر برای جایگزینی رو، جستجو و معرفی ترکیبات طبیعی و کم(. از این

  باشد.با سموم شیمیایی خطرناک ضروری می

سنتز شوند. از نظر را  مثل ریشه، ساقه، برگ، گل و بذر های گیاهیی اندامهمهتوانند در میهای گیاهی اسانس 

ها ها، مونوترپنوئیدها، سسکوئیترپنباشند که ترکیبات ترپنی از قبیل مونوترپنمیای پیچیدهشیمیایی دارای اجزای بسیار 

های گیاهی اسانس(. Bakkali et al., 2008) دهندخود اختصتص میو سسکوئیترپنوئیدها اغلب بیشترین مقدار را به

درصد در حالت  50ی غلظت کشنده. برای مثال دارندپستانداران  پایینی رویسمیت نیمه عمر پایینی در محیط داشته و 

 2000ای از های گیاهی شامل بابونه، اسطوخودوس، اکالیپتوس و رازیانه دامنهگوارشی برای موش در مورد برخی از اسانس

 یزمینه در متعددی تحقیقات اخیر هایسال در(. Regnault-Roger et al., 2012گرم بر کیلوگرم است )میلی 5000تا 

ها و حشرات آفات محصوالت کشاورزی انجام شده ها، کنه، نماتدها، حلزونهاقارچ کنترل در گیاهی هایاسانس از استفاده

 Batish et al., 2008; Gupta et al., 2011; Salama et al., 2012; Attia et al., 2013; Ebadollahi andاست )

Jalali-Sendi, 2015.) 

دلیل داشتن خواص دارویی متعدد در بسیاری از اندمیک آمریکای جنوبی بوده و به 2پسند شاه خانواده از 1لیموبه 

 تب، سردرد، سرماخوردگی، خواصداوریی متعددی بوده و در درمان آسم، اسپاسم، دارایاین گیاه  شود.کشورها کاشته می

 ,.Meshkatalsadat et al., 2010; Amini et alکاربرد داشته است ) اضطراب و خوابی بی سوء هاضمه، اسهال، نفخ،

 ,.Duarte et alشده است )و ثبت  های اخیر بررسی این گیاه هم در سال و آنتی اکسیدانتی خواص ضد میکروبی(. 2016

2005; Farahmandfar et al., 2018; Fitsiou et al., 2018.) 

                                                                                                                                                                                                                      
1 Lemon Verbena (Lippia citriodora Kunth.) 2 Verbenaceae 



 
 

های شناخته شده از گونه 5گونه دارد. مرزه 30بوده و بیش از  4متعلق به گیاهان خانواده نعناعیان 3جنس ساتورجا 

عنوان منبعی طبیعی برای های داروشناختی و بیولوژیکی امکان استفاده از مرزه را بهشود. بررسیاین جنس محسوب می

راغ و خواص های مزمنی از قبیل گرفتگی و دردهای عضالنی، سوء هاضمه، استفداری مواد غذایی و تیمار بیمارینگه

 (. Escudero et al. 1985; Cantino et al. 1992کشی را ممکن ساخته است )کشی و قارچاکسیدانتی، باکتریآنتی

های خطر در مدیریت آفات، در تحقیق حاضر سمیت تدخینی اسانسبا توجه به اهمیت استفاده از ترکیبات طبیعی و کم

روی شپشه قرمز  S. isophyllaو  S. hortensis ،S. intermediaلیمو و سه گونه از گیاهان جنس مرزه شامل گیاه به

با استفاده از دستگاه گاز  مذکور های . همچنین ترکیبات شیمیایی اسانسدشآور غالت بررسی آرد و سوسک زیان

 شد.بررسی  6سنج جرمیطیف-کروماتوگرافی

 

 ي تحقیقیشینهپ -1-2

برخی از تحقیقات اخیر بررسی شده های مختلف مرزه در لیمو و گونهان بهمستخرج از گیاه هایاجزای شیمیایی اسانس

سینئول -8،1درصد(،  0/17لیمونن )  درصد(، 8/5پینن )-لیمو نشان داد که بتابررسی اجزای شیمیای اسانس گیاه به ؛است

عنوان ترکیبات اصلی این اسانس درصد( به 0/4درصد( و آرومادندرن ) 0/23درصد(، ژرانیول ) 6/17درصد(، نرال ) 6/11)

 42/7رماکرن )ِ ژدرصد(، 88/15سیترال )درصد(، 52/22(. در تحقیقی دیگر، ژرانیول )1393زارع و همکاران، باشند )می

 (. Amini et al., 2016درصد( بیشترین مقدار را در این اسانس داشتند ) 11/7درصد( و کاریوفیلن )

 S. montanaو  S. spinosa، S. parnassica، S. thymbraگونه مرزه شامل  4های اجزای شیمیایی اسانس

ترپینن -گاما سایمن و-کاریوفیلن، پنتا-( بررسی و ترکیبات کارواکرول، تیمول، بتا2007و همکاران ) Michaelakisتوسط 

 S. hortensisمرزه گونه  در تحقیقی دیگر اجزای شیمیایی اسانسها معرفی شدند. عنوان اجزای اصلی این اسانسبه

های اصلی عنوان ترکیبدرصد( به 31/4ترپینن )-درصد( و گاما 77/27درصد(، تیمول ) 13/50بررسی شده و کارواکرول )

 (.Heydarzade and Moravvej, 2012شناسایی شدند )

                                                                                                                                                                                                                      
3 Satureja  
4 Lamiaceae 

5 Satureja hortensis L.  
6 Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 



 
 

روی آفات  Saturejaهای مختلف جنس مستخرج از گونه هایی بررسی سمیت اسانساخیرا تحقیقاتی در زمینه

 .Sو  S. spinosa، S. parnassica، S. thymbraهای های مستخرج از گونهانجام شده است. برای مثال، سمیت اسانس

montana 7روی پشه کولکس (2007., et alMichaelakis ،)  سمیت گونهS. hortensis ای روی سوسک چهار نقطه

های روی ماده 9ی سهندی( و همچنین سمیت تدخینی اسانس مرزه ,2012Heydarzade and Moravvej) 8حبوبات

کشی قابل توجه خواص حشره( بررسی شده و  ثبت شده است. Amizadeh et al., 2013ای )ی تارتن دولکهبالغ کنه

(  et alBenzi ,.2014) 11شپشه سراسیمه آرد (، et alGonzález ,.2010) 10لیمو هم روی سن سبز سویااسانس گیاه به

های در تحقیق حاضر امکان استفاده از اسانس( گزارش شده است. Khani et al., 2012ای حبوبات )و سوسک چهار نقطه

آور آور غالت و سوسک زیاندر کنترل شپشه زیان S. isophyllaو  S. hortensis ،S. intermediaهای  لیمو و گونهبه

 بررسی شده است.غالت 

 فرضیات و سواالت تحقیق -1-3

( Rhyzopertha dominicaآور غالت )سوسک زیانبر روی ( Lippia citriodoraلیمو )به گیاه آیا اسانس -1

 کشی دارد.خاصیت حشره

سوسک بر روی  S. isophyllaو  S. hortensis ،S. intermediaهای مستخرج از سه گونه مرزه شامل آیا اسانس -2

 کشی دارند.خاصیت حشره( Rhyzopertha dominicaآور غالت )زیان

خاصیت ( Tribolium castaneumشپشه قرمز آرد )بر روی ( Lippia citriodoraلیمو )به گیاه آیا اسانس -3

 کشی دارد.حشره

شپشه بر روی  S. isophyllaو  S. hortensis ،S. intermediaهای مستخرج از سه گونه مرزه شامل آیا اسانس -4

 کشی دارند.خاصیت حشره( Tribolium castaneumقرمز آرد )

 

                                                                                                                                                                                                                      
7 Culex pipiens 

8 Callosobruchus maculatus 
9. Satureja sahendica Bornm. 

10 Nezara viridula 
11 Tribolium confusum Jacquelin du Val 



 
 

 هداف تحقیقا -1-4

آور غالت سوسک زیانبر روی ( Lippia citriodoraلیمو )به گیاه کشی اسانسبررسی خاصیت حشره -1

(Rhyzopertha dominica). 

 .Sو  S. hortensis ،S. intermediaهای مستخرج از سه گونه مرزه شامل کشی اسانسبررسی خاصیت حشره -2

isophylla  سوسک زیانبر روی( آور غالتRhyzopertha dominica). 

 Triboliumشپشه قرمز آرد )بر روی (  Lippia citriodoraلیمو )به گیاه کشی اسانسبررسی خاصیت حشره -3

castaneum). 

 .Sو  S. hortensis ،S. intermediaشامل  های مستخرج از سه گونه مرزهکشی اسانسبررسی خاصیت حشره

isophylla  بر روی( شپشه قرمز آردTribolium castaneum). 

 

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -1-5

رویه سموم شیمیایی از قبیل مقاومت بسیاری از آفات، آلودگی محیط زیست دلیل وجود اثرات جانبی متعدد کاربرد بیبه

های کنترل های متعددی در جهت استفاده از روشروی سالمتی انسان، در نیم قرن اخیر تالشو خطر این نوع ترکیبات 

غیرشیمیایی انجام گرفته است. در حال حاضر، جایگزین کردن ترکیبات با منشاء گیاهی سالم، ارزان و در دسترس مورد 

لیمو و سه های گیاه بهمکان استفاده از اسانسرو، در تحقیق حاضر، اتوجه محققین در سراسر جهان قرار گرفته است. از این

 آور غالت ارزیابی خواهد شد. گونه از گیاهان جنس مرزه روی شپشه قرمز آرد و سوسک زیان

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 فصل دوم

 اهو روش مواد



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   هاشیمیایی اسانس ياستخراج و تجزیهو تهیه مواد گیاهی  -2-1

های اردبیهشت و خرداد از دو منطقه گرمی و های جوان طی ماهمتری انتهایی ساقهسانتی 10لیمو از های گیاه بهبرگ

 .Sو  S. isophyllaهای از پارس آباد و گونه S. hortensisی آوری شد. مرزه گونهپارس آباد در استان اردبیل جمع

intermedia گیاهی در شرایط سایه و دمای اتاق خشک  هاینمونهآوری شدند. از منطقه حیران مابین نمین و آستارا جمع

دستگاه کلونجز  میلی لیتری 1000دست آمده در حباب شده و توسط خردکن الکتریکی خرد شدند. پنجاه گرم از پودر به

درجه  4های استخراج شده تا زمان استفاده در دمای ساعت انجام گرفت. اسانس 3مدت گیری بهریخته شد و اسانس

 یخچال نگهداری شدند.سیلسیوس در 

-مجهز به سیستم آشکارساز طیف Agilent 7890Bآنالیز شیمیایی اسانس با استفاده از گاز کروماتوگرافی مدل 

با طول  12ام اس 5-انجام شد. جداسازی کروماتوگرافیکی در ستون کاپیالری اچ پی  A5977Agilentسنج جرمی مدل 

میکرومتر صورت گرفت. این آشکارساز مجهز به سیستم  25/0الیه فاز ساکن متر و ضخامت میلی 25/0متر، قطر داخلی  30

ی حرارت محفظه تزریق بود. درجه  Single Quadrupoleولت و آناالیزر نوع الکترون 70 با انرژی EIیونیزاسیون از نوع 

 999/99بود. هلیم )ی سیلسیوس تنظیم شده درجه 350تا  50ی سیلسیوس بود و برنامه دمایی ستون از درجه 280

ی اجزای آنها و مقایسه ها با مطالعهلیتر در هر دقیقه استفاده شد. تشخیص طیفمیلی 1میزان عنوان گاز حامل بهدرصد( به

                                                                                                                                                                                                                      
12 Capillary HP-5MS 



 
 

 NIST: Nationalو  Wiley 7n.1 mass computer libraryهای استاندارد موجود در کتابخانه دستگاه )طیف

Institute of Standards Technology .صورت گرفت ) 

 

 ي قرمز آردو شپشه آور غالتسن سازي سوسک زیانپرورش و هم -2-2

ی کشاورزی و منابع طبیعی های پرورش یافته در گروه گیاهپزشکی دانشکدهآور غالت از کلنیکامل سوسک زیان اتحشر

های گندم آلوده در انبارهای شهر دانهاردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی تهیه شدند. حشرات کامل شپشه قرمز آرد هم از 

ف وهای گندم بود. در ظری آفت دانهآوری گردید. منبع غذایی مورد استفاده برای پرروش هر دو حشرهپارس آباد جمع

های غذایی حذف ساعت بعد، از داخل توده 48شده و رها  غذایی هایروی محیط جفت از حشرات بالغ 50پرورشی تعداد 

روزه برای انجام  7تا  1داشته شده و حشرات کامل های هر حشره در انکوباتور نگهای غذایی آلوده به تخمهشدند. توده

 سنجی انتخاب شدند. های زیستآزمایش

 

 هاي مرزهلیمو و گونههاي مستخرج از گیاه بهسمیت تدخینی اسانس -2-3

 75 تا 25هایی که باعث تلفات انجام گرفته و غلظتهای مقدماتی ها ابتدا آزمایشبرای تعیین محدوده مناسب غلظت

های نهایی برای ، غلظتمذکورهای با در نظر گرفتن فاصله لگاریتمی غلظت. شدند، انتخاب شدمیدرصدی در حشرات 

آور ترتیب برای سوسک زیانبه های مقدماتیآزمایش یهای محاسبه شده بر پایهغلظتانجام آزمایشات محاسبه شدند. 

 76/11 - 06/47لیمو، از اسانس بهمیکرولیتر بر لیتر  53/23 - 76/61و  88/05 - 88/55ی قرمز آرد شامل غالت و شپشه

میکرولیتر بر لیتر از  71/14 - 00/55و  S. hortensis ،29/35 - 29/10میکرولیتر بر لیتر از اسانس  00/21 - 15/57و 

برای بررسی . بود S. intermediaمیکرولیتر بر لیتر از اسانس  59/20 - 82/58و  88/20 - 06/7و  S. isophyllaاسانس 

 7تا  1عدد حشره کامل  20تدخین استفاده شد.  ظروفعنوان لیتری بهمیلی 340سمیت تدخینی از ظروف پالستیکی 

وسیله به هاقرار داده شدند. مقادیر الزم از اسانس ظروف تدخینداخل  ی قرمز آردو شپشه آور غالتسوسک زیان یروزه

و درون ظروف قرار داده شدند. درب ظروف شده متر ریخته سانتی 2×2های صافی به ابعاد سمپلر برداشته شده و روی کاغذ



 
 

م تماثبت شد.  ساعت 72و  48، 24قابل نفوذ به هوا بسته شده و مرگ و میر حشرات در فواصل زمانی صورت غیربه

 .  ندبار تکرار شد 4شده و هر آزمایش انجام  هااسانسهای غلظتهای شاهد بدون در نظر گرفتن ها برای گروهآزمایش

 

 هاداده يآمار يهیتجز -2-4

 نییتع برای هاداده تیپروب یهی. تجزندشد انسیوار یهیتجز 24اس اس ورژن  پی اس افزارتوسط نرم حاصل هایداده

 اس افزاربا استفاده از نرمی همبستگ بیو ضر یونیو عرض از مبداء خطوط رگرس بیدو، ش یکشنده، خ هایغلظت ریمقاد

 . شداس اس انجام  پی

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم



 
 

 نتایج و بحث

 

 
 نتایج -3-1

 لیمو و مرزههاي گیاهان بهي شیمیایی اسانستجزیه -3-1-1

نشان  1-3در جدول لیمو از دو منطقه گرمی و پارس آباد گیاه بههای مستخرج از نتایج بررسی اجزای شیمیایی اسانس

  ؛داده شده است



 
 

 62/15) 13آباد، ترکیبات وربنونلیمو از پارسدرصد از کل ترکیبات شناسایی شده اسانس گیاه به 14/99از بین  

درصد(،  03/7) 17سینئول-1،8درصد(،  26/8) 16درصد(، بورنئول 70/9) 15پینن-درصد(، آلفا 03/11) 14درصد(، کامفور

 . (1-3)جدول  عنوان اجزای اصلی شناسایی شدنددرصد( به 93/4) 19درصد( و بورنیل استات 87/6) 18متیل اولئات

 51/16) 20لیمو از گرمی شناسایی شدند. اسپاتونلولدرصد از کل ترکیبات موجود در اسانس به 15/99در مجموع  

 96/8) 24درصد(، کاریوفیلن اکساید 97/9) 23سیترال-درصد(، زد 48/11) 22درصد(، کورکومن 26/13) 21درصد(، سیترال

 .(1-3)جدول  درصد( بیشترین مقدار را در این اسانس داشتند 57/5) 25درصد( و لیمونن

درصد از کل  21/99ترکیب شناسایی شد که در مجموع  Satureja hortensis، 17ی در اسانس مرزه گونه 

لیمونن -درصد( و دی 86/11) 27اسیمن-درصد(، بتا 10/82) 26شدند. از بین این ترکیبات استراگولاسانس را شامل می

 (. 2-3درصد( باالترین مقدار را داشتند )جدول  25/2)

 

 

 

 

 

 از گرمی و پارس آباد. Lippia citriodoraهای اجزای شیمیایی اسانس -1-3جدول 

Table 3-1- Chemical compositions of the essential oils of Lippia citriodora from Germi and Parsabad. 

 

                                                                                                                                                                                                                      
13 Verbenone 

14 Camphor 

15 α-Pinene 

16 Borneol 

17 1,8-Cineole 

18 Methyl oleate 

19 Bornyl acetate 

20 Spathulenol     

21 Citral 

22 Curcumene 
23 Neral 

24 Caryophyllene oxide 

25 Limonene 

26 Estragole 

27 β-Ocimene 

Components Formula RT 
Percentage 

Germi Parsabad 

1. α-Pinene C10H16 5.24 0.35 9.70 

2. Camphene C10H16 5.52 - 2.91 



 
 

3. Verbenene C10H14 5.62 - 0.28 

4. Sabinene C10H16 5.98 0.76 - 

5. β-Pinene C10H16 6.04 - 0.76 

6. 3-Octanone C8H16O 6.22 - 1.42 

7. Sulcatone C8H14O 6.22 0.88 - 

8. β-Myrcene C10H16 6.29 - 0.88 

9. β-Cymene C10H14 6.95 0.14 0.89 

10. Limonene C10H16 7.04 5.57 1.69 

11. 1,8-Cineole C10H18O 7.11 2.33 7.03 

12. β-Ocimene C10H16 7.38 0.26 - 

13. β-Terpineol C10H18O 7.80 0.32 - 

14. p-Cymen-7-ol C12H18O 8.41 0.13 - 

15. Linalool C10H18O 8.49 0.33 2.48 

16. Filifolone C10H14O 8.61 - 0.32 

17. 4-Methyl benzenemethanol C8H10O 9.13 - 0.34 

18. Camphor C10H16O 9.67 - 11.03 

19. Chrysanthemal C10H16O 9.73 0.11 - 

20. Isopinocamphone C10H16O 10.05 - 0.48 

21. 1-Tert-butyl-3,3-dimethylcyclopropene C9H16 10.09 0.23 - 

22. Borneol C10H18O 10.24 - 8.26 

23. Rosefuran epoxide C10H14O2 10.40 0.37 - 

24. (E)-Pinocamphone C10H16O 10.46 - 1.39 

25. Terpinene-4-ol C10H18O 10.52 - 1.39 

26. Vinylcyclohexane C8H14 10.60 0.39 - 

27. α-Terpineol C10H18O 10.91 1.13 2.54 

28. Verbenone C10H14O 11.58 - 15.62 

29. Neral C10H16O 12.51 9.97 2.24 

30. 1-Methylene-2-vinylcyclopentane C8H12 12.61 - 0.26 

31. Carvol C10H14O 12.63 0.25 - 

32. Citral C10H16O 13.60 13.26 3.38 

33. Bornyl acetate C12H20O2 14.23 - 4.93 

34. α-Copaene C15H24 17.66 0.68 - 

35. Geranyl acetate C12H20O2 17.97 1.34 - 

36. Methyl eugenol C11H14O2 18.69 0.25 - 

37. α-Cedrene C15H24 18.88 0.71 - 

38. β-Caryophyllene C15H24 19.14 2.38 1.02 

39. α-Caryophyllene C15H24 20.20 0.29 - 

40. Aromandendrene C15H24 20.43 0.79 - 

41. γ-curcumene C15H22 20.75 0.25 - 

42. α-Amorphene C15H24 20.91 0.45 - 

43. Germacrene D C15H24 21.05 0.62 - 

44. Curcumene C15H22 21.14 11.48 1.55 

45. Germacrene B C15H24 21.52 0.90 - 

46. Cedrene C15H24 21.96 0.44 - 

47. γ-Cadinene C15H24 22.01 0.30 - 



 
 

RT: Retention Time 

 

 

 

 

 

 

 

48. δ-Cadinene C15H24 22.67 1.41 0.55 

49. Nerolidol C15H24O 23.46 2.44 - 

50. β-Gurjunene C15H24 23.65 0.46 - 

51. Spathulenol C15H24O 23.80 16.51 1.43 

52. Caryophyllene oxide C15H24O 23.95 8.96 3.90 

53. 2-Phenyl-1-pentene C11H14 24.15 1.55 - 

54. 2-Quinazolinamine C8H7N3 24.28 0.89 - 

55. Z-α-Bisabolene epoxide C15H24O 24.58 1.08 0.40 

56. 8-Isopropyl-5-methyl-2-methylene-

1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene 
C15H24 25.38 3.72 - 

57. Widdrol C15H26O 25.70 0.62 - 

58. α-Elemene C15H24 25.84 0.31 - 

59. 1,4-1,7-trans-Acorenone C15H24O 26.23 1.11 - 

60. Fitone C18H36O 29.80 0.23 - 

61. 2,4-Dimethyl-2,4-Heptadiene C9H16 30.66 0.10 - 

62. Methyl palmitic acid C17H34O2 30.71 0.09 0.64 

63. 8-bromo-Neoisolongifolene C15H23Br 31.28 0.64  

64. Methyl lineoleate C19H34O2 31.87 0.07 1.29 

65. Methyl oleate C19H36O2 31.91 - 6.87 

66. Zingiberenol C15H26O 31.96 0.13 - 

67. Neric acid C10H16O2 32.15 0.22 - 

68. Hexafluoroacetylacetone C5H2F6O2 32.19 0.18 - 

69. Ethyl Oleate C20H38O2 32.23 - 0.98 

70. Neryl acetone C13H22O 32.44 0.21 - 

71. 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15-

Hexadecamethyloctasiloxane 
C16H50O7Si8 32.81 - 0.24 

72. Methyl eicosenate C21H42O2 32.90 - 0.08 

73. Isoheneicosane C21H44 34.76 0.17 - 

74. Icosane C20H42 36.31 0.39 - 

Total 99.15 99.17 



 
 

 

 

Abstract 

The lesser grain borer (Rhyzopertha dominica F.) and the red flour beetle (Tribolium castaneum 

Herbst) are among the most serious stored-products insect pests throughout the world. Application 

of chemical pesticides for controlling such pests has caused many side-effects such as 

environmental pollution, toxicity to non-target organisms, human health threats and pests 

resistance against them. Accordingly, several studies have been conducted to utilize the accessible 

and proportionally lower risk agents in recent years. In the present study, the chemical 

compositions of the essential oils of lemon verbena and three savory genera including Satureja 

hortensis, S. isophylla and S. intermedia investigated by Gas Chromatography – Mass 

spectrometry and their fumigant toxicities were evaluated against the adults of lesser grain borer 

and red flour beetle. Verbenone, camphor, α-pinene, borneol, 1.8-cineol, and methyl oleate were 

identified as the main component in the lemon verbena essential oil from Parsabad. Spathulenol, 

citral, curcumene, neral, caryophyllene oxide, and limonene had the highest amount in lemon 

verbena essential oil from Germi. In the essential oil of S. hortensis, estragole, β-ocimene, and d 

limonene had the highest values. Thymol, cymene, γ-terpinene, and β-myrcene were the main 

components in the S. isophylla essential oil and thymol, carvacrol, cymene, and γ-terpinene were 

the main in the S. intermedia essential oil. Results of variance analysis revealed that utilized 

essential oils' concentrations and the exposure times had significant effects on the insects' 

mortality. The lethal concentration to kill 50% insects (LC50) for both insects and all essential oils 

were decreased with increasing exposure times. For example, regarding the lesser grain borer and 

with lemon verbena essential oil from Germi the LC50 value significantly decreased from 22.762 

(15.656 – 37.801) µl/l at 24-exposure time to 14.237 (12.162 – 15.251) µl/l after 72 h. The S. 

intermedia essential oil had the highest toxicity against lesser grain borer among all tested oils 

after 24, 48 and 72 h. The lesser grain borer was also susceptible than the red flour beetle before 

all essential oils at the 72 h-exposure time. According to the considerable toxicity of lemon verbena 

and three species including S. hortensis, S. isophylla and S. intermedia from savory essential oils 

against the lesser grain borer and the red flour beetle, it is recommended that these essential oils 

would be considered for more investigations in the management of mentioned pests.     
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