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  روي سوسکهاي مولد درماتیتبر اثر دورکنندگی روغن چریش 

  )Paederus senso lato )Col: Staphylinidaeخطی جنس 
  

   3، علیه موسوي ایوانکی2، سیاوش تیرگري* 1داریوش غفاري
  

  
  ، تهران، ایرانشناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس حشرهآموخته کارشناسی ارشد،  دانش -1
 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، شناسی پزشکی ره گروه حش دانشیار-2

 شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران مربی گروه حشره -3

  

  چکیده
. اند  که در سراسر دنیا پراکندهاستهزار گونه شناخته شده چهل خانواده سوسکهاي استافیلینیده داراي بیش از  :مقدمه

در مناطق گرم ومرطوب در  .اند عنوان عامل درماتیت خطی شناخته شده  بهPaederus sppس هاي جن بسیاري از گونه
شوند و چنانچه این  جلب می) چراغها(طول شب و بعدازظهر سوسکهاي پدروس به سمت منابع نور مصنوعی 

 روي ،امیده نپدرین در اصطالحسوسکها روي پوست کشیده و یا له شوند ماده موجود در همولنف این حشرات که 
  .شود اي به نام درماتیت می پوست رها شده و سبب بروز عارضه

ثیر قاطعی أکنترل سوسکهاي پدروس پیشنهاد شده که هیچ یک از آنها تبراي تاکنون روشهاي بسیاري  :مواد و روشها
روس هدف این تحقیق بررسی قدرت دورکنندگی روغن گیاه چریش بر سوسکهاي پد. در کنترل آن نداشته است

 درصد روي کاغذهاي 10 و 5 ، 5/2ز در سه د) نیم(روغن چریش  .استعنوان یک روش محافظت شخصی  به
  .شدآغشته در درون پتري دیش آزمایش 

 ، 2/46ز مورد آزمایش به ترتیب دهد که درصد دورکنندگی روغن نیم در سه د دست آمده نشان می  به نتایج:نتایج
  ). >05/0P( باشد میداري  سبت به شاهد داراي اختالف معنی، که هرسه ناست 62/84 و 3/69
  

  )نیم(هاي گیاهی، چریش   پدروس، درماتیت خطی، دورکننده: واژگانکلید 
  

  ه مقدم-1
دار و  سوزش عارضه درماتیت خطی نوعی درماتیت پوستی تاولی،

خود التیام یابنده است که در اثر تماس پوست بدن بـا همولنـف               
سوسکهاي پدروس  . شود ایجاد می  1 پدروس حشرات جنس  میس

 میلیمتر هستند که در خانواده      13 تا   7حشرات کوچکی به اندازه     
جــنس .گیرنــد   جــاي مــی3 پــادرینی و زیرخــانواده2اســتافیلینیده

 گونه است که اغلـب آنهـا در نقـاط           600پدروس داراي بیش از     
پدروسها حشرات مفیدي هستند . شوند معتدل و مرطوب دیده می

هـا و   ه در طبیعت با تغذیه از حشرات آفتی همچون الرو پروانه    ک
در هنگـام   . کننـد    را کنتـرل مـی     تهـا زنجرکها جمعیت این قبیل آف    

غروب و با روشـن شـدن چراغهـاي امـاکن مـسکونی جمعیـت           
شـوند و موجـب    انبوهی از پدروسها به سمت منبع نور جلب می     

ر ما نیز تا کنون در کشو. شوند آزار و اذیت ساکنان این مناطق می      
هـاي موجـود در    بیشتر تحقیقات و مطالعات روي شناسایی گونه      

بوده و تحقیقات جامعی در خصوص کنترل پدروسها  ایران استوار

  مجلۀ علوم پزشکی مدرس
  51 تا 45از : 1 ، شمارة 9دورة 

  1385ر هاب

  

   88013030 :دورنگار،  88011001 : تلفن، مبارزه با ناقلینشناسی پزشکی و ، گروه حشره دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران:نشانی مکاتبه ∗
E-mail: Daryoushgh@Gmail.com 
1. Paederus spp 2. Staphylinidae 3. Paedrini 
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 له ،عامل اصلی بروز بیماري درماتیت خطی. صورت نگرفته است
شدن تصادفی سوسکها در اثر واکـنش انـسان نـسبت بـه آنهـا و           

 هـشت تـا      .]1[ا روي پوسـت اسـت       آنه  یمریختن همولنف س  
سـوزش و    ، همولنف حشره بـا پوسـت      دوازده ساعت پس از تماس    

 هخاراند  آن ناحیه را ، بیماراز این رو و شود  میاحساسخارش اندکی 
بیـست  . کنـد  ثره را در ناحیه وسیعتري پخـش مـی  ؤو در نتیجه ماده م  

بـه  وزیکولهاي ریزي که  م،یوچهار ساعت پس از ظهور نخستین عال  
که در این    شود اندازه سر سوزن است بر سطح قرمز پوست ظاهر می         

 تاولها از نظـر   ،یک تا دو روز بعد    . ندمرحله متورم بوده و خارش دار     
اي  بعـضی از آنهـا ترکیـده و چهـره     یابنـد،   تعداد و اندازه افزایش مـی     

اي که از مایعات  گذارند و عده فرسایش یافته و پوستی خیس بر جا می
ـ         سروزي پ  وجـود   هر شده اند به یکدیگر پیوسته و جوشهاي درشتی ب
 .شوند  گاهی برخی از تاولها چرکی می،آورند می

یابد و سپس     خارش کاهش می    احساس  روز 5پس از   تقریباً  
 شـود و    سطح پوست سخت شده و پس از چندي ورقه ورقه می          

بـر جـاي     1یابنـد  نقاط قرمز رنگی که یک تـا دو هفتـه دوام مـی            
  . یابد  ماه ادامه می8 تا6و این حالت براي  گذارد می

 روش قطعـی بـراي درمـان درماتیـت      از آنجا که تاکنون هیچ  
خطی حاصل از پدروسها ارائه نشده و دیگر روشهاي ارائه شـده          
براي کنترل و پیشگیري از عوارض بیماري با توجه به نقش مفید          

ي پدروسها در محیط زیست و همچنین پراکندگی و جمعیت باال       
 در تحقیـق  از ایـن رو   ،   ]2[انـد      مناسبی نداشـته   ییاپدروسها کار 

حاضر سعی برآن بوده است که با استفاده از ترکیبـات دورکننـده           
حفاظـت  بـراي    مطمئن   راهیایرانی،   می بو حاصل از سویه  گیاهی  

 مهمترین هدف .شد بررسی و آزمایش ،شخصی بر علیه این سوسکها
 درخـت چـریش      میـوه  دگی روغن از این پژوهش بررسی اثر دورکنن     

زاي پدروس بـوده     بر علیه سوسکهاي تاول    3آزادیراختا ایندیکا  2)نیم(
 درختی است کـه بـومی منـاطق گرمـسیري           )نیم(گیاه چریش   . است

در  سیا بوده و نزدیک به پنجاه سال پیش به کشور مـا وارد و     آجنوب  
ایـن  از . شـود  یافت مـی  استانهاي جنوبی ایران و حاشیه خلیج فارس        

 ،درخت تـاکنون ترکیبـات بـسیاري اسـتخراج شـده کـه در پزشـکی        
  . ]3[ زیادي دارندکشاورزي کاربردهاي  دامپزشکی و داروسازي،

  

  روشها  مواد و-2
   استخراج-2-1

 ســویهاســتخراج روغــن میــوه چــریش  بــراي در گــام نخــست

                                                
1. Hyperpigmentation 
2. Neem 
3. Azadirachta indica 

 -اسـتان کرمـان    (ایرانی این درخت از مناطق جنوبی کـشور        میبو
 . روي آن انجـام گرفـت    ها، انتخـاب و آزمایـش     )ان کهنوج تشهرس

ـ         الی اسـتفاده   براي استخراج روغن چریش از روش استخراج حلّ
هاي چریش را به کمک آسیاب خرد    بدین منظور میوه  . شده است 

هگـزان روغـن    .دشـ خـیس  هگـزان  ــ   انال کرده و آن را در حلّ   
چریش را در خود حل کرده و آن را از سـایر مـواد قطبـی جـدا                

پس از جداسازي مواد قطبی از مخلوط به دست آمـده،          .مایدن  می
روغـن   هگزان از محیط خارج و     أل،به کمک دستگاه تقطیر در خ     

ثر فراوانی ؤروغن چریش داراي مواد م .شدا استفاده هخالص در آزمایش
 است کـه اثـر دورکننـدگی و       4است که مهمترین ماده آن آزادیراختین     

  .]4،5[خته شده است کشی آن از مدتها پیش شنا حشره
  

   سنجش دورکنندگیياه آزمایش-2-2
هاي تازه صید  با توجه به بررسیهاي قبلی و ضرورت دسترسی به نمونه

پدروسها، شهرستان نور در استان مازنـدران بـه عنـوان محـل       از  شده  
هـاي   استفاده از تلـه شناسی  در حشره. ا انتخاب گردید  هاجراي آزمایش 

 در اجراي این وشهاي صید حشرات است کی از رایجترین روینوري 
از آنجا که یکـی از مهمتـرین    .  شده است   تحقیق نیز از آن بهره گرفته     

هنگام خصوصیات رفتاري پدروسها جلب آنها به سمت منابع نوري در 
 اخیر نیز از همـین رفتـار     ياه در اجراي آزمایش   از این رو   است،   شب
 ،ه شده در ایـن آزمـایش      استفاد B.L.5 چراغ.  استفاده شده است   ،آنها

 مرکـب از  وباشـد   آمریکـا مـی  کشور  Ultra-violetساخت کارخانه  
حباب یا قاب انعکاسی و دو عدد المپ ماوراي بنفش با پوشش فیلتر 

 برايدر نخستین آزمایش  .کند  ولت کار می110مانند است و با ولتاژ     
 سـویه  آیا روغن استخراجی از      این که سنجش دورکنندگی و بررسی     

روي سوسـکهاي   ) دورکننـدگی (گونه اثر رفتـاري      ایرانی چریش هیچ  
در ابتـدا  . پدروس دارند یا خیر، از یک آزمایش ساده بهره گرفته شـد       

 چسبانده، متر مربع را به کمک چسب بر روي دیوار 4 به ابعاد اي پارچه
 که نور حاصل بتواند تمام شد در وسط آن نصب      طوري .B.Lسپس  

 نخـی   هاي  پارچه،در مرحله بعد.  پوشش دهدفضاي محیط اطراف را  
ترتیب زیر   بهبود، سانتیمتر تهیه شده ×3030که قبال در ابعاد را متقال 
ها را به صورت کامل با روغن آغشته  یک عدد از پارچه. کردیمآغشته 

پارچه . مردیک کرده و آن را به کمک سنجاق بر روي پارچه زمینه نصب 
 30سازي به فاصله  گونه آغشته  را نیز به عنوان شاهد بدون هیچدیگري

  .نماییم سانتیمتري از پارچه آغشته به روغن نصب می
را درساعات اولیه غروب و قبل از پایـان یـافتن          .B.Lچراغ  

  . داریم کامل روز روشن کرده و تا ساعاتی از بامداد روشن نگه می

                                                
4. Azadirachtin 
5. Black light 
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  غشته به روغن چریش دگی با استفاده از تله نوري و پارچه آ  تعیین دورکنن1شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ظرف پتري طراحی شده براي تعیین دز مؤثر دورکننده روغن چریش2لشک
  
  

با روشن شدن تله نوري انبوه حشرات و از جملـه پدروسـها بـه        
. نـشینند  هـا مـی    آورند و روي سطح پارچه سمت چراغ هجوم می   

 اینجا از آن بهره گرفته شـده، تعـداد پـدروس در    شاخصی که در  
بـا   واحد سطح است، به این صورت که در طول یـک سـاعت و            

 دقیقه یکبار تعداد پدروسـها را روي هـر پارچـه       10فاصله زمانی هر    
متوسط تعداد پدروس در هر پارچه عدد . کردیم ثبتشمارش کرده و 

 تکـرار  بارل شش   این آزمایش را حداق    .دهد  مشاهده ما را تشکیل می    
  . گرفت  قرارارزیابی مورد tآزمون وسیلۀ  بهکرده و نتایج به دست آمده 

ـریش،      تعیین د  براي سري دوم    ياهدر آزمایش  ز دورکنندگی موثر روغن چ

ـري   ا از روشه باالبردن ضریب اطمینان آزمایـش    براي ـتفاده شـده اسـت،    1پت  اس
ـاري از    ظرف  بدین ترتیب که یک عدد       ـز و ع ـودگی را    پتري تمی ـه آل ـر گون ه

ـوري           ـه ت ـواي کلفـت و یـک قطع انتخاب کرده و سپس به کمک یک تکه مق
ـه قـدرت تـصعید       . روي آن پوشش کشیده شد     ـه ب ـا توج علت این است که ب

ـا بـسته باشـد         دورکننده ـه درب پتریه ـا چنانچ ـوي      ه ـري از ب فـضاي داخـل پت
  .شود دورکننده اشباع شده و امکان انتخاب از حشرات گرفته می

 بهـره گرفتـه   2اي اجراي آزمایش از روش انتخاب مـستقیم     بر

                                                
1. Petri dish 
2. Direct Choice 
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پتري دوعـدد  ظرف در این روش در درون هر        .]5،6[ شده است 
) سانتیمترمربع24(دایره و با سطح مقطع مساوي  کاغذ به شکل نیم

و با فاصله یک سانتیمتر از یکـدیگر قـرار داده و آنگـاه یکـی از            
 دیگـري را بـدون      کاغذها را بـه تیمـار مربوطـه آغـشته کـرده و            

زهاي به کار رفتـه در  د .داریم نگه میبه عنوان شاهد سازي   آغشته
سـپس  . دشـ  درصد انتخاب  10 و   5،  5/2ا به ترتیب    هاین آزمایش 

 عدد پدروس بالغ را که به کمک تله نوري و اسـپیراتور  10تعداد  
صید شده بودند، در داخل پتري رها کـرده و روي آن بـه کمـک           

ال به کار رفته در براي کنترل حلّ. ش کشیده شدمقوا و توري پوش
ال و دیگري نیز دو عدد کاغذ یکی آغشته به حلّ) اتانول( ا هآزمایش

ا دوعدد کاغـذ  ه شاهد آزمایشعنوان بهکاغذ بدون آغشته سازي و    
 دقیقه و بـه فاصـله   60در فاصله زمانی    . غیر آغشته قرار داده شد    

 روي شاهد و تیمار خوانده و عدد هر ده دقیقه یکبار تعداد پدروسها را
متوسط تعداد پدروسها در این فاصله زمانی به . ثبت شد ،دست آمده هب

 آنالیز واریانس به برايعنوان عدد مشاهده در نظر گرفته شده و نتایج         
این آزمایش را در پنج تکرار انجام داده و پس از انجام . کار گرفته شد 

ادار بودن میانگینها، درصد دورکنندگی    آنالیز واریانس و اطمینان از معن     
دشزها با فرمول زیر محاسبه حاصله از هریک از د:  

 تعداد پدروسها برروي کاغذ آغشته×100
 درصد دورکنندگی =100-

 تعداد پدروسها برروي کاغذ کنترل

  
   آزمایش سنجش زمان توقف-2-3

 زمان توقف پدروسـها روي سـطوح      تعیین برايا  هدر این سري از آزمایش    
ف وظـر آغشته به ماده دورکننده، مطابق روش پیشین کاغذهاي آغـشته و            

پتري آماده شد و سپس یک عدد پدروس در داخـل هـر پتـري بـر روي           
  مدت زمان توقـف پـدروس بـر روي سـطح           سازي و   سطوح آغشته رها  

 زمایـشهاي از آ با توجه به اطالعات به دست آمـده     .گیري شد   آغشته اندازه 
 درصد روغن چـریش حـداکثر میـزان دورکننـدگی را ایجـاد         10ز  دقبلی  
 مقایسه زمـان توقـف پـدروس روي    براي اخیر ياه لذا در آزمایش  ؛کرد  می

   این آزمایش در شـش تکـرار       . دش استفاده    درصد 10ز  سطوح آغشته از د
ا هنظیـر ایـن آزمایـش   . ارزیـابی شـد   tانجام گرفت و نتایج با کمک آزمون   

و مـدت زمـان توقـف    شـد  انجـام  نیـز  وي سطح پوست افراد داوطلب  ر
  .ثبت شدپدروسها روي سطح بدن نیز 

  

  تایج ن-3
با توجه به رفتار اغلب حشرات از جمله سوسکهاي پـدروس در       

 پـس از    پاسخ مثبت به سمت منابع نور مصنوعی در هنگام شب،         
 ساعت از روشن شدن تلـه نـوري جمعیـت    4گذشت نزدیک به    

از حشرات و از جمله سوسکهاي پدروس به سـمت تلـه            زیادي  
متوسط تعداد پدروسها روي پارچه آغـشته       . نددآور  نوري هجوم   

که   عدد بود، درحالی6/9به روغن چریش در مجموع شش تکرار 
طـور متوسـط     هتعداد پدروسهاي مستقر شده روي پارچه شاهد ب       

عـداد  تکـه بـین     بیـانگر آن اسـت       tنتایج آزمـون    .  عدد بود  8/65
سوسکهاي پدروس مستقر شده روي پارچـه آغـشته بـه روغـن              

 به  .ردداري وجود دا   چریش نسبت به آزمون شاهد اختالف معنی      
عبارت دیگر روغن چریش داراي اثر دورکنندگی بر سوسـکهاي          

  .)1جدول  ()>05/0p (باشد میپدروس 
د أییز  نیز نتایج فوق را ت       تعیین د  ياهنتایج حاصله از آزمایش   

اي که متوسط تعداد پدروسها روي کاغـذ آغـشته    ند، به گونه  ک  می
       درصـد در    10 و 5 ، 5/2هاي  زبه روغن چریش براي هر یک از د 

که ایـن    درحالی؛ بود2/1 و 4/2 ، 2/4مجموع پنج تکرار به ترتیب      
 8/7 و   2/6ال و همچنین شاهد بـه ترتیـب         مقدار براي کنترل حلّ   

یانس بیانگر وجود اختالف    وار آنالیزعدد بود که نتایج حاصله از       
  .)1نمودار (  )>05/0P(دار بین آنهاست  معنی

ـ      زهـاي  دسـت آمـده بـراي هریـک از د        هدرصد دورکنندگی ب
ــب   10 و5 ،5/2 ــه ترتی ــد ب ــد 62/84و3/69 ، 2/46 درص  درص
ـ       باشد در حالی    می  6/20) اتـانول (ال  که حـداکثر دورکننـدگی حلّ
   .)3، 2نمودار  (.استصد رد

وقف پدروسها روي کاغذ آغشته به روغن نیم     توسط زمان ت  م
 ثانیه بود که در مقایسه با زمانهاي محاسـبه شـده        6/2 ، درصد 10

شـده   محاسـبه  ثانیـه  34که حداقل توقف آن    (براي آزمون شاهد    
  ).1جدول () >05/0P( هدد داري نشان می  اختالف معنی)است
  10ز دست آغشته به د روي  پدروس گیري زمان توقف    ندازها

 نیز بیانگر همـین واقعیـت اسـت، بـه          )وسیله کرونومتر  به(درصد  
 تا 10 اًاي که زمان توقف روي پوست در حالت عادي تقریب     گونه

 ولی همین زمان وقتی که دست آغشته به روغن نیم  ؛ ثانیه بود  15
یابد و این      ثانیه کاهش می   4تا   5/3 باشد، به ترتیب به       درصد 10

 در نـسبت بـه تـرك محـل     روسـها   مطلب بیانگر آن است کـه پد      
  .تمایل زیادي دارندکوتاهترین زمان ممکن 

  

  بحث -4
روغــن نــیم و بخــصوص مــاده اصــلی آن آزادیــراختین یکــی از 
قویترین مواد  طبیعی دورکننـده حـشرات و جلـوگیري کننـده از         

کار  ه بسیاري از آفات پزشکی و کشاورزي بعلیه که آنهاسترشد 
مده هان گونه که نتایج بهم. ]6، 5[گرفته شده است   نشان ، دست آْ

   قابـل   درصد روغن نـیم بـه میـزان نـسبتاً          5/2ز  دهد کاربرد د   می
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   مقایسه تعداد و زمان توقف پدروسها بر روي سطح آغشته به روغن چریش و شاهد 1جدول 
  

    %10روغن چریش   شاهد  
05/0P< 8/65  6/9   ریش و شاهدغشته به روغن چآمتوسط تعداد پدروسها روي پارچه  

  میانگین زمان توقف پدروس روي کاغذ آغشته و شاهد  6/2  34  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زهاي مختلف نیم در درون ظرف پتري   مقایسه لحظه1نمودار  اي تعداد پدروسهاي بالغ روي کاغذ آغشته به د  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زهاي مختلف روغ   مقایسۀ لحظه2نمودار  ن چریش روي پدروسهاي بالغ در درون ظرف پترياي درصد دورکنندگی د 
 

 دز مصرفي بر حسب درصد

 دز مصرفي بر حسب درصد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

jm
s.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 7

https://mjms.modares.ac.ir/article-30-7902-en.html


  و همکارانداریوش غفاري   ...اثر دورکنندگی روغن چریش روي سوسکهاي مولد درماتیت
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زهاي مختلف روغن چریش در درون ظرف پتري  3نمودار بررسی رابطه رگرسیون بین درصد دورکنندگی پدروسهاي بالغ و د  
  
  

و همکـاران وي     1گارینیمشاهدات  . دارددورکنندگی  توان  قبولی  
هـد کـه کـاربرد    د نـشان مـی   2 روي کک سـگ و گربـه       1998در  

 3دیـت آزادیراختین به تنهایی به اندازه مخلوط روغن سیترونال و          
  هـاي   مطالعـات مـشابه روي پـشه       . ]7[ کنـد  محافظت ایجاد مـی   
بیانگر آن است که المپهاي کروزون حاوي        4آنوفل کولیسیفاسیس 

روغن نیم یک درصد باعث کاهش چشمگیر بروز بیماري ماالریا    
   . ]7[در هند شده است 

ا یک نگاه اجمالی به خط رگرسیون رسم شده بـین درصـد         ب
  یـابیم    زهاي مختلف روغن نیم و معادله آن درمی       دورکنندگی و د

     مـستقیم وجـود دارد، بـه        ۀز رابطـ  که بین درصد دورکنندگی و د 
ز افزایش یابد درصد دورکنندگی نیز افزایش عبارت دیگر هرچه د

شــود درصــد  ه مــیهمــانطور کــه در نمــودار نیـز دیــد . یابــد مـی 
 در یعنـی دورکنندگی با یک نرخ کاهنده در حال افـزایش اسـت،    

 ــزایش د ــا اف ــودار ب ــداي نم ــدگی ابت ــصرفی، درصــد دورکنن   ز م
  کـه هـر چـه بـه انتهـاي نمـودار            یابـد، درحـالی    نیز افـزایش مـی    
ز تغییــرات حاصــله در میــزان شــویم بــا افــزایش د نزدیــک مــی

این مطلب بیـانگر آن  . کند دورکنندگی با اختالف کمتري بروز می 
  ــزایش د ــادي، اف ــت ع ــه در حال ــت ک ــا اس ــط ت ــصرفی فق   ز م

حد معینی قادر به ایجاد درصد باالیی از محافظت است و بعد از          
    شـدت محافظـت ایجـاد شـده تغییـر چنـدانی            ز  آن با افـزایش د

  .کند نمی
                                                
1. Gurrini 
2. Ctenicephalides felis 
3. Deet 
4. Anopheles culicifacies 

ز آنجا که عوارض پوستی ناشـی از پدروسـها داراي شـدت      ا
ت زمان توقف آنها روي پوست کمتـر   لذا هرچه مد ،زیادي است 

درنتیجه  باشد، حساسیت ایجاد شده در سطح پوست کمتر بوده و
کردن آنها روي پوست و ابتال به  له احتمال بروز عوارض ناشی از     

 ياهدست آمده در آزمایش    هنتایج ب . یابد  درماتیت خطی کاهش می   
وي سـطوح    تعیـین حـداکثر زمـان توقـف پـدروس ر           براياخیر  

  درصد نیز بیانگر اثـر قـاطع دورکننـدگی روغـن       10ز  آغشته به د 
ـ        چریش روي پدروسهاست، به گونه       دسـت  هاي کـه مـشاهدات ب

آمده از رفتار پدروسها بیانگر حرکات سریع آنها روي پوسـت و            
  تمایل شدید آنها به ترك محل آغشته در کمتـرین زمـان ممکـن             

  . بود
ـ          ه رشـد اسـتفاده از ترکیبـات       امروزه با توجه بـه رونـد رو ب

شیمیایی در کنترل حشرات و عوارض سوء جانبی این ترکیبـات           
در محیط زیست تالش بشر به سمت تولید و استفاده از ترکیبات    

استفاده از ترکیبات دورکننده . ایمن و کم خطر معطوف شده است
 مقاله نیز اشاره همان گونه که در.  یکی از این روشهاست    5گیاهی
ا بیانگر اثر قاطع دورکنندگی روغن چریش بر روي         همایششد، آز 

 با توجه به بقاي کـم ترکیبـات         ولی ؛باشد سوسکهاي پدروس می  
تري در خصوص   مطالعات جامعشود گیاهی در محیط پیشنهاد می

صـورت   6ثیر روغن چریش در شرایط طبیعـی    أباال بردن دوام و ت    
  . پذیرد

                                                
 
 

 دز مصرفي بر حسب درصد

1.Botanical repellent 
2. Invivo 
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