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  چکیده:

- تــرین آفــات ســیب، یکــی از مهــمLeptinotarsa decemlineata (Say)سوسک کلرادوي سیب زمینــی، 

امــروزه . شــودهــاي شــیمیایی اســتفاده مــیکــشبراي کنترل آن از حشــرهباشد که میدر جهان و ایران زمینی 

هــاي کــششــوند، بــه عنــوان جــایگزین حشــرههاي گیاهی، که از گیاهان معطر اســتخراج میها و عصارهاسانس

شــامل مــرزه  یــیدارو اهیــاســانس شــش گدر ایــن تحقیــق کــارایی  .انــدسنتتیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته

 Thymus ،ییدنــا شــنیآو ؛Ocimum basilicum L. حــان،یر ؛Satureja khuzistanica Jamzad ،یخوزســتان

daenensis Celak. ــورد،  ؛ ــاع ؛.Myrtus communis Lم ــکیمو  spicata L. Mentha ،نعن  Eugenia، خ

caryophyllus (Sprengel) هاي شــیمیایی تیامتوکســام، دینوتفــوران، ایمیداکلوپریــد و کشدر مقایسه با حشره

. نتــایج قــرار گرفــت یمورد بررس دک رشتاقدر داخل الوفنوران بر مراحل رشدي سوسک کلرادوي سیب زمینی 

بر مراحــل رشــدي آفــت اسانس گیاه مرزه خوزستانی  هاي گیاهی تاثیربدست آمده نشان داد که از میان اسانس

ها سمیت دینوتفوران بر الروهاي سن اول و دوم و تیامتوکســام بــر الروهــاي ســن کشحشره بیشترین و از میان

زمینی بیشترین مقدار بوده است. در میان مراحــل رشــدي سوم و چهارم و حشرات کامل سوسک کلرادوي سیب

زه ترین مرحله بود. همچنین سرعت مرگ و میر حشرات توسط اســانس مــرسوسک کلرادو الرو سن اول حساس

ها بیشتر شد. اسانس این گیاه بیشــترین اثــر داري از سایر اسانسهاي مختلف به طور معنیخوزستانی در غلظت

اي هــاي تغذیــهبر تفریخ تخم سوسک کلرادوي سیب زمینی نشان داد. اسانس مرزه خوزستانی شــاخص منفی را

ها بیشتر کــاهش مقایسه با سایر اسانسزمینی را نیز در حشرات کامل و الرو سن چهارم سوسک کلرادوي سیب

پــی پــی ام) اســانس گیــاه ریحــان کمتــرین  100داد. در آزمایش بازدارنــدگی تخمریــزي در بــاالترین غلظــت (

درصد) بیشترین اثــر بازدارنــدگی تخمریــزي را بــر سوســک  23/88درصد) و اسانس مرزه خوزستانی ( 30/68(

س مرزه خوزستانی بر مراحل رشدي سوســک کلــرادوي ســیب کلرادوي سیب زمینی نشان داد. در مجموع اسان

ها بعد از دینوتفوران و تیامتوکســام ســمیت بیشــتري کشزمینی نسبت به سایر اسانس ها و در مقایسه با حشره

  داشته است.

 

  گیاه دارویی ،سوسک کلرادوي سیب زمینی اسانس ها، ،اثرات حشره کشی ها:کلید واژه
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  مقدمه -1-1

ش از یجهــان اســت کــه در بــ یاصل یمحصول زراع نیپس از گندم، برنج و ذرت چهارم ینیزمبیس

در حــدود  3201در ســال  ینــیزمبیس ید جهانی). تول1990، 1بیوکما و زاگشود (یکشور کشت م 140

). 3201، 2نــامیباشــد (بــیون تــن مــیلیم 5ران در حدود یانه آن در اید سالیزان تولیون تن و میلیم 376

حشــرات  نیاز مهمتــر یکــی زنند.یخسارت م ینیزمبیمحصول سران به یا در سراسر جهان و یآفات مهم

 Leptinotarsa decemlineata،ینــیزمبیســ يسوســک کلــرادو رانیــدر جهان و ا ینیزمبیس ان آوریز

(Say) ،نیــا حشــرات کامــلو  هــاســازد. الرویمحصول وارد مــ نیرا به ا یباشد که خسارت قابل توجهیم 

-یمــ اهیکامل گ یبرگیباعث ب تیدر صورت باال بودن جمعکرده و  هیتغذ ینیزمبیس يهابرگ سوسک از

 یغــده دوکــ يدیــروئیو يماریمانند ب یاهیي گهايماریباز  یتوانند برخیحشرات کامل م نیشوند. همچن

 ).2009، 3سیــو را گوی(پد ندیز منتشر نماینرا  شهیر یدگیو پوس ییایباکتر یپژمردگ يماریب ،ینیزمبیس

و کشــت ارقــام  کیــولوژیبکنتــرل  ،یزراعــ کنتــرل ،ییایمیش کنترل يهاروش مانند یختلفم يهااز روش

 ییایمیشــکنتــرل شود. در حال حاضــر روش یآفت استفاده م نیا زان خسارتیکاهش دادن م يبرامقاوم 

 جــادیا ضــمن ییایمیهــاي شــکشاز حشــره مــداوماستفاده  یول ،آفت است نیروش کنترل ا نیترمتداول

ســت و یط زیمحــ يروز بــر یــن يمتعــدد ینبامقاوم آفت در نقاط مختلــف جهــان اثــرات جــ يهاتیجمع

 يهــاپــژوهش). لــذا در پنجــاه ســال گذشــته 1990، 4و زندر سلری(تشته است دارهدف یموجودات زنده غ

 نیــآفت انجــام گرفتــه اســت. در ا نیکنترل ا يبرا ییایمیشریغ يهااستفاده از روشبه منظور  ياگسترده

 ییایمیســموم شــ يبــرا نیگزیجا یعیطب اتبیترک نافتی زیو ن تیروش موثر کنترل جمع يراستا جستجو

                                                
1- Biokoma and Zag                                         2- Anonymous                                              3- Pedigo and Rice 
4- Tisler and Zehnder 
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بــراي  یاهیــگ بــا منشــأ ییایمیشــ هاي بسیاري روي ترکیبــاتباشد. تالشیارزشمند م کنترل آفت جهت

براي پســتانداران غیرســمی  یاهیگ با منشأ ییایمیبات شیاکثر ترکانجام گرفته است.  آفت کنترل حشرات

از  ي). تعــداد1997، 5سیو پائولســتات رســایند (مگذاردر آب و خاك باقی نمیاز خود  يامانده یباقبوده و 

عامل مقاومــت  یاهیگ باتیترک نیاز ا یبعض یهستند و گاه یکشبا خواص حشره یباتیترک يدارا اهانیگ

 از ياریبســ ثانویــه يهالیتمتابو نیهمچن ).1392 و همکاران، یقنبالن يباشند (نوریدر برابر آفت م اهیگ

 ،کننــدگی. این اثرات شامل سمیت، دورکننــدگی، جلبدارند ریحشرات تاث روي فیزیولوژي و رفتاراهان یگ

  ).2001، 7انان ؛2000، 6و همکاران تایباشند (کمیره یو غ يزیتخمر ی، بازدارندگايبازدارندگی تغذیه

اهان و یر روابط متقابل گیتحت تاث عمدتاً  یاهان از نظر تکاملیه موجود در گیثانو ییایمیبات شیترک

نسبت به پستانداران و موجودات غیر  باتیترک نیال اکثر ین دلیاند و به همافتهیاهخوار تکامل یحشرات گ

انتخابی بوده، سریع تجزیه  اتمحل تاثیر آنها بر بدن حشر). 1997، 8پرایس( خطر هستندیب باًیهدف تقر

بر  ییدارو اهیگشش  يهااسانس یکشاثرات حشره ق،یتحق نیمانند. در ایو در محیط باقی نم شده

ن یاامکان استفاده از  سه شده ویمقا ییایمیسموم ش از یبا اثرات برخ ینیزمبیس يکلرادو سکسو

  .ندگرفتقرار  یآفت مهم مورد بررس نیدر کنترل ا یمصنوع يهاکشن حشرهیگزیبه عنوان جا هااسانس

متداول  ییایمیش يهاکشنسبت به اکثر حشره ینیزمبیس يبا توجه به مقاوم شدن سوسک کلرادو

کنترل  يبرا یاهیبا منشأ گ یکشبات حشرهیش به استفاده از ترکیر گرایاخ يهادر کنترل آن، در سال

توانند به عنوان جایگزین یا مکمل می یاهیگرسد ترکیبات نظر مین، به یشتر شده است. بنابراین آفت بیا

به  ییداروحفاظت محصوالت کشاورزي در آینده به کار روند. گیاهان  هاي شیمیایی جهتکشحشره

در نتیجه کم خطر  آنها ودارویی  خواص ،هاي طبیعیخودرو و یا زراعی در برخی رویشگاه ل رشدیدل

هاي قدیم، گیاهان از زمان  باشند.یبرخوردار م يشتریت بیاز اهم بودن آنها براي انسان و محیط زیست

د. اناري هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفتهداشتن ترکیبات موثره متفاوت در درمان بیم دارویی به دلیل

                                                
1-Mirsa and Paulostathis                                              2- Keita                                                                3- Enan 
4- Price 
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راي اثرهاي بیولوژیکی فرار است که دا يهاروغن یا هایکی از ترکیبات موثره اصلی این گیاهان، اسانس

هاي گزارش شده که به ترکیب ها به وفورقارچی اسانس باشند. خواص ضد میکروبی و ضدفراوانی می

  ). 1993، 9هی و واترمنشود (ینسبت داده م موجود در آنها شیمیایی

، یگید بیام( برخوردار است يادیدارویی در ایران از قدمت زه استفاده از گیاهان کنکه یانظر به

 روز هايجوابگوي نیازمندي تواند به دانشی کاربردي تبدیل شده وینش سنتی ماین دا )، لذا1390

بعضی از  ترکیبات شیمیایی یکشر حشرهیل ذکر شده و داشتن تاثیبا توجه به دال باشد.کشور کشاورزي 

 یارندگر بازدیو تاث ییدارو اسانس شش گونه بررسی اثرات حشره کشی اهان، هدف از این تحقیقین گیا

  .بوده است ینیزمبیس يبر سوسک کلرادوآنها  يزیتخم ر یو بازدارندگ ياهیتغذ

 اهداف پژوهش -1-2

 يسوسک کلــرادو یستیمراحل مختلف ز يرو ییگیاه دارو شش اسانس یکشحشره ریبررسی تاث   - 1

  ن آفتیامتداول در کنترل  ییایمیش يهاحشره کشاز  یبعضآنها با  سهیو مقا ینیزمبیس

ســن چهــارم و حشــرات  يهاالرو  ياهیتغذ يهابر شاخص ییدارو اهیگ شش اسانس ریتاث یبررس  - 2

  ینیزمبیس يکامل سوسک کلرادو

   ینیزمبیس يسوسک کلرادو بر ییاه دارویشش گ يزیرتخم یبازدارندگ ریتاث یبررس  - 3

بــا  ید بررســمــور ییدارو اهانیگ يهاو شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس يسازجدا  - 4

   GC/MSروش 

 یمورد بررس ییدارو اهانیگ يهاموجود در اسانس یاصل بیدو ترک یکشحشره ریتاث یبررس  -5

  ینیزمبیس يسوسک کلرادو یستیمراحل مختلف ز يرو

  

  

  

                                                
1- Hay and Waterman 
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  استفادهج و مورد یرا یاهیگ يحشره کش ها-1-3

دفــاع آنهــا در  ياهــان بــرایدر گ میلیون ها سال یهاي گیاهی ترکیباتی هستند که در طحشره کش

-کــشحشــرهسه بــا یدر مقابات ین ترکیا آور به وجود آمده اند.انیز يهاسمیر ارگانیاهخواران و سایبرابر گ

بــه  در طبیعــت ،هســتندخطــر براي انسان و محیط زیست کم خطر و یا حتی بی یایی مصنوعیهاي شیم

 هاي غیرهــدف تــاثیر ســوییبرجمعیت و مانندباقی نمی در خاك و آببقایاي آنها  ند،شوسرعت تجزیه می

کنتــرل حشــرات  يبرا در حال حاضر که یاهیگ يهاحشره کش چهار گروه مهم .)2000، 1نسمیآ(ندارند 

ال و یا، ســابادیــانین از ریهمچنــ .یاهیــگ يهــاو اســانسم ی، روتنــون، نــنیرتریپعبارتند از: روند یبه کار م

   .)2006، آیسمن( شودیز به مقدار کم استفاده مین نیکوتین

، Sch. Bip.  Tanacetum cinereriaefolium (Trevir)،یوحشــ از گلهــاي گیــاه داوودي پیرتــرین

اثــرات حشــره  باشد.العاده سمی میخطر، ولی براي حشرات فوقشود. این گیاه براي انسان کمستخراج میا

توســط  گــریآفــات مهــم د یو برخــ زمینــیي سیببر سوسک کلرادو2اه به همراه روغن کانوالین گیا یکش

 Lonchocarpus ، Tephrosia روتنون در ریشه گیاهان جنس ده است.یاثبات رس) به 1992( 3یالکوسک

کند امــروزه اســتفاده از می وجود دارد. از آنجا که این ترکیب بر پستانداران سمیت مزمن ایجاد Derris  و

بــا فشــردن و   Azadirachta indica A. Juss هاي درخت هندياسانس نیم از دانه ممنوع شده است. آن

و  5میونیبــا ،4مکسیماننــد نــ اهیــگ نیــاستخراج شده از ا باتیترک یبرخگردد. گیاه استخراج مین یابذور 

، ی(الکوســک باشــدیمــمــوثر  حشــرهرشــد  هیــدر مراحــل اول ینــیزمبیس يبر سوسک کلرادو 6ومارگوسان

اســتخراج  L. Nicotina tabacumاز برگ گیــاه توتــون  است که آلکالوئیدي بیک ترکینیکوتین  ).1992

آیــد. آلکالوئیــد مــوثر آن ریــانودین بدســت می Ryania speciosaVahl  ریانیا از چوب درختــان شود.می

 ).1992، 7یقــات ملــیتحق يگــذارد (شــورااي تــاثیر میباشد که بر آزاد شدن کلسیم در بافت ماهیچــهمی

مــاده  نیآیــد. ســابادبدســت می  .Schoenocaulon officinale A. Gray ex Benthسابادیال از دانه گیــاه

                                                
1- Isman                                                              2- Canola                                                             3- Olkowski 
4- Neemix                                                           5- BioNeem                                                         6- Margosano 
7- National Research Council 
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، آیسمنگردد ( یباشد و بر حشرات موثر واقع مران مضر میآلکالوئیدي موثر آن می باشد که براي پستاندا

2006(.  

  یاهیگ يهااسانس -1-3-1

ســبب ایجــاد بــو و مــزه  وجــود داشــته و انها ترکیباتی هستند که به طــور طبیعــی در گیاهــاسانس

هاي ترشحی منفــرد یــا مجتمــع، ها وکركها در سلولاسانس ).1969، 1شوند (تمپلتونمی مشخص در آن

اه مثــل یــگ هاي مختلــفهاي سطحی و درونــی انــدامدر قسمتموجود هاي ترشحی، مجاري ترشحی غده

هاي ترشحی مــذکور ممکــن اســت ها و بافتهاي گیاهان وجود دارند. سلولو شاخه ه، جوان، میوه، گلبرگ

-انــدامهاي اسانس پراکنده باشند. هاي مختلف گیاهکن است در اندامیا ممگیاه و  يهااندام از یتنها در یک

و عناصــر تشــکیل دهنــده تفــاوت دارنــد.  ءاز نظر کیفیت و کمیت و همچنین اجــزا اهیک گیمختلف  يها

و  رنــگ بــودهبی عمدتاًه شده یته تازه يي آلی حل می شوند. اسانس هاهاها در الکل و دیگر حاللاسانس

هــا، اســترها، آلدهیــدها، ها، الکــلمتعلق به ترپن ها معموالًهیچگونه شباهتی به مواد روغنی ندارند. اسانس

التهاب، ضد دل درد و ضــد نفــخ  ضد ،يضد باکتر خاصیت ها. اسانسباشنداکسیدها میها، اترها و یا پرفنل

  ).1390، اشتها آور و گاهی اوقات خاصیت خلط آوري دارند (امید بیگی و داشته

ند و قابلیت اختالط خوبی با باشمایع میبه شکل اغلب  ،گیاهان دارویی موجود در يهااسانس

وزن  .ها دارند. این ترکیبات معطر چندین اثر مختلف بر روي سیستم بیولوژیک دارندها و مومچربی

خار آب و جداسازي با آب، بشوند. تقطیر با و تا اندازه اي در آب حل مین بوده ییملکولی این ترکیبات پا

ب ییک تا چند ترک اغلب .)1390است (بنیادیان و همکاران،  هاهاي مرسوم استخراج اسانسبخار از روش

باشد. دو گروه مهم تشکیل دهنده می که عامل اصلی طعم و بوي آن ،داصلی در هر اسانس وجود دار

ها مونوترپن به دو گروه فرعیخود ها باشند. ترپنها میپروپنها و فنیلها ترپنترکیبات شیمیایی اسانس

) باشندکربنی می 15که داراي ساختمان (ها ترپنو سسکویی هستند) کربنی 10که داراي ساختمان (

نقش ز وجود دارند که یکربنی ن 20هاي ترپنديدر اسانس بعضی گیاهان ، همچنین دنشویم میتقس

                                                
1-Templeton 
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تري برخوردار ها از فراریت کمها در مقایسه با مونوترپنترپنندارند. سسکوییدر طعم و بو  یقابل توجه

  ).1390(امید بیگی،  هستند

-محصوالت فرعی متابولیسم گیاهی میجزو  باشند،می که داراي مواد معطر هااسانس ترکیبات فرار

د در ترکیبات موجونوع . )1380، یقنبالن ي(نور شوندمی شناختههاي ثانویه باشند و به عنوان متابولیت

). این 2005،آیسمن( تفاوت دارند شودکه اسانس از آن استخراج می ها بر حسب بخشی از گیاهاسانس

همچنین  ).2001باشد (انان، ، تنه درخت، چوب، ریشه، ریزوم، میوه و دانه میها شامل گل، برگبخش

روش استخراج و کشت جغرافیایی، زمان برداشت، موقعیت  ها بسته به منطقۀترکیبات موجود در اسانس

  .)2005و همکاران،  1انگی( باشدمتفاوت می

و بــه خــاطر  اهی به مقدار زیادي انتخابی اســتهاي گیاسانس ریتاث دهدکهنشان میموجود اطالعات 

ســه بــا یترکیبــات در مقاران ندارند. ایــن اثر سویی بر پستاندا هاي اکتوپامین) معموالًمحل اثر آنها (گیرنده

 یجــانب اتکــه اثــر )،یها، و پیرتروئیدهاي سنتتیکها، ارگانوفسفرمانند کاربامات( یکیهاي سنتتکشحشره

هســتند.  خطــر یبــ یا حتــیــکــم خطــر ســت و انســان یزگذارند، براي محیط زیست می سویی بر محیط

ا و ید (شــاکولین استراز موثر واقع شــوناستیل  يرو توانند برباال می يهادر غلظت فقطهاي گیاهی اسانس

دارنــد بــه  یکشت حشرهیها که خاصبات اسانسیاز ترک ین قسمت برخیدر ا). 2006، 2یسکیوکوویکوست

  شوند.یاختصار شرح داده م

  یاهیگ يهااسانسکشی خاصیت حشره رکیبات برخوردار ازبرخی از تشرح  -1-4

  3تیمول - 1- 4- 1   

محلول در مواد قلیایی و  بوده در آب و گلیسیرین غیر محلولاست که تیمول یا اسید تیمیک فنلی 

هاي توسط فرآیندخطر یب يتجزیه سریع در طبیعت و تبدیل شدن به موادل یبه دل بین ترکیا باشد.می

 ).2005، آیسمن(باشد میغیرسمی موجودات دیگر شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی، براي انسان و 

                                                
1-Yang  
2- Shaaya and Kostyukovysky 
3- thymol 
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 Acanthoscelides obtectus از حشرات مثل یبعض مول روي تولید مثلتیقات نشان داده است که یتحق

)Say( رگنالت اثر بازدارندگی دارد) -1995، 1روگر و همروانی.(  

  2ولنیاوژ - 1-4-2

و به بوده محلول در آب نا باشد،بوي میخک و مزه تند میرنگ و زرد کمرنگ، با ول مایعی بینیاوژ

 هاي غیرفرار بوده وروغنبل اختالط با الکل، کلروفرم، اتر و قانول یاوژدر الکل محلول است.  2به  1نسبت 

 Sitophilus ،باشد. سمیت تنفسی این ترکیب بر شپشه برنجمی غذا طعم دهنده بودن معطر به دلیل

(L)oryzae، ول نیاوژ ،)2000( آیسمن). بر اساس تحقیقات 2001و همکاران،  3یبه اثبات رسیده است (ل

  است.  سمیت تنفسی داشته ، .Sitophilus granarius L ،علیه شپشه گندم

   4سیترونال - 1-4-3

بوي مطبوع و مشخص  يبوده و دارا پررنگ به رنگ زرد کمرنگ تا زرد و روغنی یعیماسیترونال 

باشد هاي موي سر میها و روغنسازي بخصوص در صابونمصرف اصلی آن در عطر .باشدلیمو می

(مومنی و شاهرخی،  دشواسانس سیترونال به عنوان دافع حشرات روي پوست بدن بکار برده میهمچنین، 

سوسک کلرادوي سیب زمینی اثر کشندگی داشته است  دوم ن اول والروهاي سنیب بر ین ترکیا ).1370

  .)2007و همکاران،  5(کوردالی

  6سینئول - 1-4-4

. ول استحلدر آب نام کننده کهافوري و طعم تند و خنکطر کرنگ با بوي عسینئول مایعی است بی

). یکی 1370شود (مومنی و شاهرخی، و در دندانپزشکی مصرف می نئول خاصیت ضد میکروبی داشتهیس

 Tribolium   (Herbst)شپشه آرد يباشد که بر روسینئول می - 8و1ت آن از مهمترین ترکیبا

castaneum  2003و همکاران،  ی(ل دارد یکشت حشرهیخاصو شپشه برنج .(  

  

                                                
1- Regnault-Roger and Hamraoui                                 2- eugenol                                                 3- Lee 
4- citronella                                                                   5- Kordali                                                  6- Cineole 
 
 
 
 



9 
 

  1لیمونن - 1-4-5

هاي حرکتی شده و تشنج و فلج پذیري عصبباشد که باعث افزایش تحریکلیمونن یک ترپن می

اعصاب حسی سیستم  ترکیب بر این، شودبه صورت ائروسول فرموله میشدن را به همراه دارد. این ماده 

به کار نیز ها آرایشی و نوشیدنی دهنده در موادعصبی موثر است. لیمونن به صورت حالل، عطر و طعم

سمیت تنفسی داشته  ،.Callosobruchus chinenesis L،حبوباتسوسک چینی  يرود. این ترکیب رومی

  ).2200وهمکاران،  2(پارك است

  3لینالول - 1-4-6

الیت اعصاب حسی را در و فع تماسی داشته یکشت حشرهیکه خاص لینالول یک ترپن الکلی است

 ،شیکشسوسک  این ترکیب بر )2006( و همکاران 4طبق بررسی روزمان کند.مید یحشرات تشد

Rhyzopertha dominica F.، .باشد و به طور داراي بوي مطبوعی می سمیت تنفسی داشته است

  شود.ها و مواد بهداشتی مصرف میتولید صابوناي در گسترده

  5کارواکرول -1-4-7

باشد. همچنین علیه شپشه برنج و سوسک کارواکرول داراي خاصیت ضد قارچی و باکتریایی می

  ). 2002چینی حبوبات سمیت تنفسی داشته است (پارك و همکاران، 

  6کامفور - 1-4-8

عمی تند داراي بو و ط و بوده شکل يسفید رنگ و بلور ترکیبیباشد که یمونوترپن م ینوعکامفور 

بر کنندگی دارد و وردت یروي حشرات خاص باشد وراي اثرات عصبی خطرناکی میب داین ترکیباشد. امی

ن، داشته است (روزمان و همکارا یاثر حشره کشش یکش سوسک) و 2001و همکاران،  یشپشه برنج (ل

2006.(  

  

                                                
1- limonene                                                           2- Park                                                                3- linalool 
4- Rozman                                                            5- carvacrol                                                         6- camphor 
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  1آلفا پینن - 1-4-9

باشد و در تهیه عطرها و مواد اي میداراي بوي کافوري و میوهمونوترپن است که  ینوعآلفا پینن 

کننده، ضدعفونییک ماده گذارد و به عنوان ها اثر میدارویی کاربرد دارد. در طبیعت بر فعالیت باکتري

) این مونوترپن به عنوان 2007و همکاران ( 2رود. طبق بررسی نگهبانکش بکار میکش و آفتحشره

بر شپشه آرد، شپشه برنج و سوسک  ،Artemisia sieberi Besser، ترکیب اصلی اسانس گیاه درمنه شرقی

  .سمیت تنفسی دارد ،Callosobruchus maculatus (F.)، اي حبوباتچهارنقطه

  بازدارنده ها -1-5

 اثــراتبــه اهــان یگترکیبات استخراج شده از  یکشحشرهت یخاص یدانشمندان عالوه بر بررس امروزه

مــواد ه حشــرات، یتغذتاثیر منفی بر با ترکیبات شیمیایی  دارند. یز توجه خاصینآنها  بازدارندگی تغذیه اي

رنــده تغذیــه در ترین ترکیبات داراي تــاثیر بازداشدهشناخته. بازدارنده تغذیه یا ضد تغذیه نامیده می شوند

  ).3،1996(واورزینیاك شوندییافت م یاهیمنابع گ

 هاکنندهو منع ها ها، متوقف کنندهکننده ، دوريزیمرتخ اي، بازدارندهتغذیه يهابازدارنده يهاواژه

به  4کننده ها، اما معانی متفاوتی دارند. دورگیرندجاي همدیگر مورد استفاده قرار میدر بیان گاهی به 

بعد  5کنند قبل از اینکه با آنها تماس بیابند. متوقف کننده هامی دور ییغذارا از منابع  ر فعال حشراتطو

ه بعد از تغذیه از ادامه یافتن تغذی 6کننده هاشوند. منعمی نها باعث توقف حرکت آنهاآبا  از تماس حشرات

ممکن است زمانی مورد استفاده  يزیتخمر اي و بازدارندهواژه بازدارنده تغذیه .کننداولیه جلوگیري می

 کند اي از تغذیه موجود جلوگیري میقرار گیرد که محل تاثیر یک ترکیب مشخص نباشد. بازدارنده تغذیه

                                                
1- α-pinene                                                        2-Negahban                                                   3- Wawrzyniak 
4- repellents                                                      5- suppressant                                                6- deterrents 
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Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say), is one of the most important 

pests of potato in the world and Iran that chemical insecticides have used for its control. 

Today essential oils and extractions form aromatic plant become noteworthy for revising 

synthetic insecticides. In this research, efficiency of essential oils of six plant species 

including: Satureja khuzistanica Jamzad, Ocimum basilicum L., Thymus daenensis Celak, 

Myrtus communis L., Mentha spicata L. and Eugenia caryophyllus (Sprengel) in comparing 

with thiamethoxam, dinotefuran, imidacloprid and lufenuron were investigated against 

developmental stages of L. decemlineata in growth chamber. Result showed that S. 

khuzistanica among essential oils had highest effect on different developmental stages of the 

pest and among insecticides, dinotefuran on first and second instar larvae, thiamethoxam on 

third, fourth instar larvae and adult of L. decemlineata had high effect. Among 

developmental stages, first instar larvae was the most sensitive stage. Also, the speed of 

mortality that produced by S. khuzistanica essential oil was significantly the fast of all in 

different concentrations. The essential oil of this plant exhibited the highest negative effect 

on egg hatching of L. decemlineata. Essential oil of S. khuzistanica reduced the nutritional 

indices of adult and fourth instar larvae than the other oils. In oviposition deterrence 

experiment at highest concentration (100 ppm) essential oil of O. basillicum had the less 

effect (68.30%) and essential oil of S. khuzistanica had highest effect (88.23 %) on L. 

decemlineata. As an overall, S. khuzistanica was more toxic than the other oils and in 

comparison to insecticides after dinotefuran and thiamethoxam it has more effect on 

developmental stages of L. decemlineata. 
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