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ABSTRACT
Introduction and purpose: Oregano (Origanum vulgare L.) is an aromatic 
plant belonging to the Lamiaceae family. The aerial parts of this medicinal 
herb, including leaves, flowers, stems, and fruits, are used to extract essential 
oils. The current narrative review aimed to discuss and investigate the repellent 
efficacy of oregano essential oil in public health pests management.
Methods: In the current study, the search was conducted on PubMed, Web 
of Science, Science Direct, Scopus, and Google Scholar databases using 
the following keywords: "Oregano essential oil", "Public health pests", and 
"Repellency". Accordingly, seven articles were extracted and studied, and 
their results were extracted.
Results: The chemical compositions of the Oregano essential oil varies 
according to its place of growth and its varieties. However, carvacrol and 
thymol have been introduced as the most important compounds of this plant's 
essential oil. Oregano essential oil has repellent efficacy against public health 
pests, including bed bugs, head lice, and brown-banded cockroach, and also 
against vectors of infectious diseases, such as Aedes albopictus, Culex pipiens, 
and Amblyomma americanum.
Conclusion: Plant essential oils, such as oregano, have fewer harmful side 
effects on humans and the environment and are convenient and cost-effective 
to be prepared. So, they can be considered relatively proper alternatives for 
synthetic chemicals to control public health pests.
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مقاله مروری  

کاربردهای اسانس گیاه مرزنجوش ).Origanum Vulgare L( در مدیریت آفات بهداشتی: مروری 
تشریحی 

خانواده  به  متعلق  که  است  معطر  گیاه  یک   )Origanum Vulgare L.( مرزنجوش  هدف:  و  مقدمه 
برای  میوه  و  ساقه  گل،  برگ،  جمله  از  دارویی  گیاه  این  هوایی  قسمت های  می باشد.   Lamiaceae

اسانس گیری مورد استفاده قرار می گیرند. در این راستا، مطالعه مروری- تشریحی حاضر با هدف بحث و 
بررسی خاصیت دورکنندگی اسانس گیاه مرزنجوش در مدیریت آفات بهداشتی انجام شد.

آفات  مرزنجوش،  گیاه  "اسانس  کلیدی  واژگان  از  استفاده  با  حاضر  مطالعه  در  جستجو  کار:  روش 
 PubMed و Scopus، Science Direct ، Web of Science بهداشتی و دورکنندگی" در پایگاه داده های
و موتور جستجوگر Google Scholar صورت گرفت. تعداد هفت مقاله مرتبط در این زمینه جمع آوری و 

مطالعه شد و نتایج آن ها استخراج گردید.
اما  است؛  متفاوت  آن  واریته های  و  رویش  محل  حسب  بر  گیاه  اسانس  شیمیایی  ترکیبات  یافته ها: 
کارواکرول و تایمول به عنوان مهم ترین ترکیبات اسانس آن معرفی شده اند. اسانس گیاه مرزنجوش دارای 
خاصیت دورکنندگی علیه آفات بهداشتی از جمله ساس تختخواب، شپش سر و سوسری نوار قهوه ای و 
نیز علیه ناقلین بیماری های عفونی همچون آئدس آلبوپیکتوس، کولکس پیپینس و کنه تگزاسی می باشد. 

انسان  برای  از جمله مرزنجوش، عوارض جانبی کمتری  اسانس گیاهان  اینکه  به  با توجه  نتیجه گیری: 
برای مواد  مناسبی  نسبتاً  ارزان می باشد، می توانند جایگزین  و محیط زیست داشته و تهیه آن ها راحت و 

شیمیایی مصنوعی به منظور کنترل آفات بهداشتی باشند.
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چکیده

 استناد : علیزاده، اسماعیل؛ جهانی فرد، الهام؛ شریفی فرد، منا. کاربردهای اسانس گیاه مرزنجوش ).Origanum Vulgare L( در مدیریت آفات بهداشتی: مروری 

تشریحی. مجله تحقیقات سالمت در جامعه، بهار 1400؛7 )1(: 69-77.

مقدمه

و   )Origanum Vulgare L.( علمی  نام  با  مرزنجوش  ،Marjoram، Mountain Mint، Origany گیاه  عمومی  نام های 
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 Wintersweet و   Oregano،  Common marjoram Wild

 200 دارای  خانواده  این  است.   Lamiaceae خانواده  به  متعلق 
جنس بوده که گیاه مرزنجوش یکی از آن ها می باشد ]1[.

معطر،  ترکیبات  نظر  از  مرزنجوش  به جنس  متعلق  گونه های 
غني بوده و از قرن ها پیش به عنوان ادویه و داروی گیاهی مورد 
در  سنتی  طب  در  مرزنجوش  گیاه   .]2[ گرفته اند  قرار  استفاده 
ایران کاربرد داشته است. در کشورهای دیگر نیز از آن به عنوان 
استفاده  زخم ها  التیام دهنده  و  عفوني کننده  ضد  آرام بخش، 
گل،  )برگ،  مرزنجوش  گیاه  بخش هاي  از  امروزه  می شود. 
غذایي  صنایع  در  معمول  طور  به  آن  عصاره  و  غیره(  و  اسانس 
و  کردن  معطر  جهت  صابون سازي  صنعت  در  ادویه،  عنوان  به 
اکسیداسیون  مهار  منظور  به  بهداشتي  آرایشي-  فرآورده هاي  در 

لیپید استفاده مي شود ]2-5[.
مرزنجوش یک گیاه معطر است که معموالً به عنوان گیاهی 
کوهی شناخته شده و در منطقه مدیترانه و سایر کشورهای اروپایی 
پراکنش دارد. مرزنجوش، گیاه بومي اروپا می باشد که در شروع 
قرن بیستم وارد آمریکا شده است ]2[. این گیاه به حالت خودرو 
در نواحي خشک، سواحل دریاها، دامنه کوهستان ها و جنگل ها 
استفاده هاي  منظور  به  مناطق  از  برخی  در  همچنین  مي روید. 
این گونه گیاه  داده می شود.  پرورش  زراعی  به صورت  درماني 
و  جنگلي  مناطق  در  معموالً  که  است  ساله  چند  ایران  در  علفي 
و  می روید  صخره ها  میان  در  گاهي  و  پرشیب  دیواره های  روي 
این  ایالم کشت مي شود ]6[. در  استان های یزد و  از  در مناطقي 
با هدف بحث و بررسی  راستا، مطالعه مروری- تشریحی حاضر 
خاصیت دورکنندگی اسانس گیاه مرزنجوش در مدیریت آفات 

انجام شد. بهداشتی 

روشکار

کلیدی  واژگان  از  استفاده  با  حاضر  مطالعه  در  جستجو 

در  دورکنندگی"  و  بهداشتی  آفات  مرزنجوش،  گیاه  "اسانس 
 Scopus، Science Direct، Web of Science پایگاه داده های 
صورت   Google Scholar جستجوگر  موتور  و   PubMed و 
و  جمع آوری  زمینه  این  در  مرتبط  مقاله  هفت  تعداد  گرفت. 

مطالعه شد و نتایج آن ها استخراج گردید.

یافتهها

مرزنجوش گیاهشناسی
که  پایه چوبي  در  ساله  چند  علفی،  است  گیاهی  مرزنجوش 
دارای  گیاه  این  می باشد.  سانتي متر   90 تا   30 ارتفاع  به  معموالً 
به  مایل  سبز  رنگ  به  و  کرك  از  پوشیده  منشعب،  راست  ساقه 
قرمز است. برگ هاي آن بیضوي به رنگ سبز تیره و پوشیده از 
است.  آن  آزاد  کناره هاي  در  و  پهنک  تحتاني  سطح  در  کرك 
هستند.  دمبرگ  بدون  تقریباً  یا  و  کوتاه  دمبرگ  دارای  برگ ها 
به  را  انشعاباتی  و  بوده  متراکم  بیش  و  کم  گیاه،  این  در  سنبله 
صورت خوشه گرزن تشکیل می دهند. گل های مجتمع این گیاه 
ظاهر  ماه  مرداد  تا  خرداد  از  که  است  سفید  یا  گلي  رنگ  به 
مي شوند. هریک از گل هاي آن داراي کاسه منتهي به پنج دندانه 
چهار  گل،  جام  درون  می باشد.  کاسه  از  بزرگتر  جام  و  مساوي 
از  گیاه  این  میوه  دارد.  جای  کوچک(  دو  و  بزرگ  )دو  پرچم 
نوع چهار فندقه؛ به صورت فندقه های کوچک تخم مرغی بوده 
اندام های  جمع آوری   .]6[ می باشد  قهوه ای  به  مایل  آن  رنگ  و 
داده  گیاه کاماًل گل  این  انجام می شود که  هنگامی  گیاه  هوایی 
باشد؛ به طور کلی، در زمان گل دهی از اواخر تیر تا اوایل مرداد 

ماه جمع آوری می شود )شکل 1( ]6،7[.

ترکیباتشیمیاییاسانسگیاهمرزنجوش
و  گل  برگ،  جمله  از  مرزنجوش  گیاه  هوایی  قسمت های 
روش  به  آن  اسانس  می شوند.  استفاده  اسانس گیری  ساقه جهت 
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تقطیر با بخار آب به دست می آید که زرد رنگ است. در هر بار 
اسانس گیری از 100 گرم برگ های خشک شده گیاه مرزنجوش، 
تقریباً 0/8 تا 1 میلی لیتر اسانس به دست می آید ]8[. به طور کلی، 
ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مرزنجوش بر حسب محل رویش و 
واریته های آن متفاوت است. در بسیاری از مطالعات، کارواکرول 
و تایمول به عنوان مهم ترین ترکیبات غالب اسانس این گیاه معرفی 
شده اند. کارواکرول بیشترین میزان )46 تا 88 درصد( تشکیل دهنده 
ترکیبات را در اسانس گیاه مرزنجوش داشته و این ترکیب به عنوان 
در  اگرچه  است؛  شده  معرفی  گیاه  این  اسانس  ترکیب  مهم ترین 
 11 تا   38( پایین  سطح  در  کارواکرول  میزان  مطالعات،  از  برخی 

درصد( گزارش گردیده است ]9[.
در این راستا، بیتنر و همکاران در سال 2008 طی یک مطالعه 
آزمایشگاهی، مهم ترین ترکیبات اسانس گیاه مرزنجوش را تایمول 
گاماترپینن  درصد(،   22/14( پینن  آلفا  اس   -1 درصد(،   26/40(
 5/12( آلفا-ترپینن  و  درصد(   4/54( پی-سیمن  درصد(،   13/07(
درصد( گزارش کردند ]10[. شریفی فرد و همکاران نیز در سال 

نمودند.  شناسایی  را  مرزنجوش  گیاه  اسانس  ترکیبات   ،1397
از مهم ترین آن ها می توان  ترکیب است که  دارای 158  این گیاه 
ترپینئول  درصد(،   0/14( گاماترپینن  درصد(،   4/53( تایمول  به 
از   .]8[ کرد  اشاره  درصد(   4/9( کارواکرول  و  درصد(   22/58(
اسانس  ترکیبات  سال 1395  در  همکاران  و  هاشمی  دیگر،  سوی 
گیاه مرزنجوش را شناسایی نمودند که از مهم ترین آن ها می توان به 
تایمول )32-28 درصد(، ترپینئول )12-10 درصد( و آلفا-ترپینن 
و  گیاتروپولوس   .]11[  )2 )شکل  کرد  اشاره  درصد(   10-7/5(
همکاران نیز در سال 2018، ترکیبات اسانس گیاه مرزنجوش را 
شناسایی نمودند. نتایج نشان دادند که این گیاه دارای 92 ترکیب 
)7/9 درصد(،  پي-سیمن  به  می توان  مهم ترین آن ها  از  است که 
کارواکرول  و  درصد(   2/7( تایمول  درصد(،   4/1( گاماترپینن 
)74/8 درصد( اشاره کرد ]12[. همچنین جی و همکاران در سال 
نمودند.  شناسایی  را  مرزنجوش  گیاه  اسانس  ترکیبات   ،2019
نتایج حاکی از آن بودند که مهم ترین ترکیبات اسانس این گیاه 
به ترتیب پي-سیمن )17/85 درصد(، گاماترپینن )4/96 درصد(، 
کارواکرول  و  درصد(   8/15( تایمول  درصد(،   3/69( لینالول 

)58/13 درصد( می باشند ]9[. 
تعیین  در  مهمی  نقش  است  ژنتیکی ممکن  و  عوامل محیطی 
باشند ]13[. عالوه براین، دلیل اختالف در  اجزای گیاهان داشته 
موقعیت  به  می توان  را  مرزنجوش  گیاه  ترکیبات  اندازه  و  مقدار 

)Origanum Vulgare L.( شکل 1: نمای کلی اندام های گیاه مرزنجوش

)Origanum Vulgare L.( شکل 2: مهم ترین ترکیبات اسانس گیاه مرزنجوش
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مختلف  فصول  گیاه،  منشأ  هوایی،  و  آب  شرایط  جغرافیایی، 
گیاه  از  اسانس گیری  نحوه  و  نمونه برداری  روش های  برداشت، 

نسبت داد ]14[.

گیاهی دورکنندههای
شدن،  نزدیک  از  مانع  که  هستند  ترکیباتی  دورکننده ها 
و  می گردند  نظر  مورد  سطوح  روی  حشرات  فعالیت  و  نشستن 
و خونخواری  از گزش  نیش زننده،  و  گزنده  مورد حشرات  در 
و  طبیعي  به دو صورت  ترکیبات  این  می کنند.  آن ها جلوگیری 
شیمیایي عرضه مي گردند ]15[. اگرچه دورکننده هاي شیمیایي، 
آن ها  فعالیت  زمان  مدت  و  دارند  وسیع تري  کاربردي  طیف 
دورکننده هاي  اما  ]16[؛  است  بیشتر  گیاهي  دورکننده هاي  از 
خونخوار  حشرات  گزش  از  جلوگیري  به  قادر  که  طبیعي 
]17[؛  می باشند  بي خطرتر  و  ایمن تر  موارد  غالب  در  هستند، 
بیشتر  گیاهي  دورکننده هاي  از  استفاده  امروزه  دلیل،  همین  به 
مورد توجه قرار گرفته است. در ارتباط با مزایای دورکننده های 
ارزان  هستند،  دسترس  در  آساني  به  که  گفت  می توان  گیاهی 
شده اند،  شناخته  محلي  افراد  توسط  که  آنجایی  از  و  مي باشند 
که  ساخت  خاطرنشان  باید  دارند.  بیشتري  پذیرش  قابلیت 
میکروبی،  ضد  خواص  دلیل  به  گیاهی  روغن های  یا  اسانس ها 
به  را  زیادی  توجه  و حشره کشی خود،  قارچ، ضد سرطان  ضد 
علیه  ترکیبات  این  حشره کشی  خواص  نموده اند.  معطوف  خود 
مورچه ها،  پشه ها،  سوسری ها،  مانند  حشرات  از  زیادی  تعداد 
شده  گزارش  موریانه ها  و  خانگی  مگس های  دامی،  کنه های 
منتول،  سیترال،  لینـالول،  مانند  بسیاری  ترکیبات   .]18[ است 
دارند که  اسانس های گیاهی وجود  در  و کارواکرول  ترپینئول 
باعث دور کردن حشرات می شوند. گیاهانی مانند سنبل هندی، 
فلفل  اسطخودوس،  خروس،  تاج  اکالیپتوس،  نعناع،  مورد، 
قرمز، سدر، مرزنجوش و رزماری دارای خاصیت دورکنندگی 

.]19[ هستند 

اثردورکنندههايگیاهي مکانیسم
که  هستند  فراری  ترکیبات  حاوی  معطر  گیاهان  از  بسیاری 
دارای خاصیت حشره کشی می باشند. این ترکیبات باعث کاهش 
زادآوری و یا دورکنندگی در حشرات می شوند. ترکیبات فرار 
)Volatile compounds( در درجه اول عمدتاً شامل مونوترپن ها 
و  داشته  مهره داران  برای  را  ترکیبات حداقل سمیت  این  هستند. 

مورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا می باشند ]20،21[.
 )Cytotoxic( سلولی  سمیت  اثر  دارای  مونوترپن ها  اکثر   
تعداد  در  شدید  کاهش  باعث  که  هستند  جانوران  و  گیاهان  بر 
میتوکندری ها و دستگاه گلژی، اختالل در تنفس و فتوستنز و کاهش 
نفوذپذیری در غشای سلولی می شوند. اگرچه مطالعات کمی در 
شده  انجام  حشرات  بر  گیاهی  اسانس های  فیزیولوژیک  اثر  مورد 
از آن ها  ترکیبات مشتق شده  یا  اسانس ها  به طور کلی،  اما  است؛ 
باعث بروز عالئم عصبی )Neurotoxic( در جمعیت حشرات مورد 
آزمایش می شوند. مطالعات نشان داده اند که مونوترپن ها و به ویژه 
بر سیستم عصبی،  اسانس های گیاهی  از  برخی  لینالول موجود در 
اثر  حشرات  در  استراز  کولین  استیل  آزادسازی  و  یون ها  انتقال 
می گذارند ]20،21[. همچنین در مطالعات دیگری ثابت شده است 
که اسانس های گیاهی بر اکتاپامین )Octopamine( در حشرات اثر 
می گذارند. اکتاپامین دارای نقش های بیولوژیکی، انتقال دهنده پیام 
عصبی، هورمون عصبی و گردش هورمون های عصبی در حشرات 
می باشد. به طور کلی، می توان گفت که وفقه در عملکرد اکتاپامین 

در حشرات باعث اختالل کل سیستم عصبی می شود ]20،21[.

استفادهازاسانسهادرکنترلآفاتبهداشتی
مقابل  در  دورکننده  عنوان  به  گیاهی  اسانس های  از  استفاده 
گزش بندپایان به هزاران سال پیش بازمی گردد. مصری هایی که 
گیاهی  روغن های  از  بود،  مرداب  کنار  در  آن ها  زندگی  محل 
استفاده  پشه ها  گزش  برابر  در  بودند  نامطبوعی  بوی  دارای  که 
را  حشرات  که  روش هایی  چهارم  قرن  در  رومی ها  می کردند. 
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دور می نمودند، ثبت کردند. آن ها از Geoponika که ترکیبی از 
انسانی  اماکن  از  برای دور کردن حشرات  بود،  خاکستر گیاهان 
استفاده می نمودند ]19،22[. مدت ها قبل از ظهور و معرفی مواد 
دور  براي  را  آن ها  مشتقات  و  گیاهان  مردم  سنتزي،  شیمیایي 
مردم  مي بردند.  کار  به  خانگي  آفات  و  پشه ها  کشتن  یا  کردن 
از  ساق پوش هایی  از  هند،  در  نیز  برخی  و  ژاپن  هوکایدوی  در 
پوست تنه درخت جگن را براي کاهش گزش حشرات مزاحمي 
که بیشتر به ساق پا گرایش داشتند، استفاده مي کردند ]23[. دود 
از سوزاندن چوب و بخش هاي رزیني گیاه موجب دور  حاصل 
کردن حشرات مي شد ]23،24[. امروزه از دورکننده های گیاهی 
زمینه  در  عفونی  بیماری های  ناقلین  و  بهداشتی  آفات  مقابل  در 
آئدس،  پشه های  پشه های خاکی،  آنوفل،  پشه های  علیه  حفاظت 
کک ها،  تختخواب،  ساس  ناقل،  کنه های  کولکس،  پشه های 

شپش ها، سوسری ها و غیره استفاده می شود ]19،25،26[.
افزایش نگرانی عمومی در رابطه با اثرات منفی حشره کش های 
شیمیایی و محدودیت استفاده از آن ها در اماکن انسانی باعث ایجاد 
از   .]27[ است  شده  آن ها  برای  جایگزین هایی  یافتن  برای  انگیزه 
جمعیت  در  حشره کش ها  به  نسبت  مقاومت  شیوع  دیگر،  سوی 

حشرات و نگرانی از مواجهه انسان با آن ها به ویژه هنگام خواب 
ترکیبات  و  جایگزین  روش های  از  استفاده  لزوم  استراحت،  و 
کم خطرتر را ایجاب می کند. در سال های اخیر، تعداد زیادی از 
یا کاهش  برای کنترل جمعیت و  اسانس های گیاهی و صابون ها 

گزش آفت بهداشتی ساس تختخواب ساخته شده است ]28[. 
برای  ایمنی  جایگزین های  اسانس ها،  یا  گیاهی  روغن های 
که  مواردی  در  می توانند  که  هستند  شیمیایی  حشره کش های 
مورد  دارد،  محدودیت  شیمیایی  حشره کش های  از  استفاده 
استفاده قرار بگیرند ]29،30[. این ترکیبات، گروهی از روغن های 
و  فرار  سنگین،  شیمیایی  ترکیبات  شامل:  که  هستند  گیاهی  فرار 
اسانس های  که  گفت  می توان  دیگر  عبارت  به  می باشند.  چرب 
مختلفی  ترکیبات  از  که  هستند  گیاهان  ثانویه  ترکیبات  گیاهی، 
مانند مونوترپنوئیدها تشکیل شده اند. این ترکیبات به عنوان مواد 
حشره کش  و  دارویی  مواد  غذا،  عطردهنده  و  چاشنی  عطری، 

مورد استفاده قرار می گیرند ]30،31[. 

خواصدورکنندگیگیاهمرزنجوشعلیهآفاتبهداشتی
در  مرزنجوش  گیاه  اسانس  از  استفاده  مطالعه  چندین   
دورکنندگی آفات بهداشتی را مورد بررسی قرار داده اند که در 

جدول 1 به آن ها پرداخته می شود )شکل3(. 

نتیجهگیری بحثو
 
کارواکرول و تایمول به عنوان مهم ترین ترکیبات اسانس گیاه 
مرزنجوش معرفی شده اند و در بسیاری از مطالعات ثابت شده است 
بندپایان  علیه  دورکنندگی  خاصیت  دارای  گیاه  این  اسانس  که 
می باشد. با توجه به اینکه اسانس گیاهان از جمله مرزنجوش دارای 
انسان و محیط زیست هستند و تهیه  عوارض جانبی کمتری برای 
عامه می باشند، می توانند  قبول  مورد  و  بوده  ارزان  و  آن ها راحت 
جایگزین نسبتاً مناسبی برای مواد شیمیایی مصنوعی به منظور کنترل 

آفات بهداشتی باشند.

شکل 3: اسانس گیاه مرزنجوش در دورکنندگی آفات بهداشتی: 
1. آئدس آلبوپیکتوس؛ 2. کولکس پیپینس؛ 3. ساس تختخواب؛ 
4. شپش سر؛ 5. سوسری نوار قهوه ای؛ 6. کنه تگزاسی؛ 7. گیاه 

مرزنجوش
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جدول 1: اسانس گیاه مرزنجوش در دورکنندگی آفات بهداشتی

منبع نتایج نام آفت بهداشتی سال مطالعه

32 نتایج این مطالعه نشان دادند که اسانس مرزنجوش، دورکنندگی باالی 30 
درصد در مقابل خونخواری این آفت دارد. )Pediculus humanus capitis( شپش سر 2006 Toloza et al

33 نتایج این مطالعه بیانگر آن بودند که اسانس مرزنجوش، دورکنندگی باالی 
60 درصد در مقابل خونخواری این ناقل مهم داشته است. )Culex pipiens( پشه کولکس پیپینس 2009 Kang et al

25
نتایج این مطالعه نشان دادند که اسانس گیاه مرزنجوش، بیشترین اثر 
دورکنندگی را نسبت به اسانس های اکالیپتوس، نعناع، رزماری و 

بومادران دارد.
)Supella longipalpa( سوسری نوار قهوه ای 2015 Sharififard et al

8
نتایج این مطالعه حاکی از آن بودند که اسانس گیاه مرزنجوش دارای 

قدرت دورکنندگی بهتری نسبت به دورکننده شیمیایی دیت 33 درصد 
در مقابل ساس تختخواب در شرایط آزمایشگاهی است.

)Cimex lectularius( ساس تختخواب 2018 Sharififard et al

34 نتایج این مطالعه نشان دادند که اسانس مرزنجوش دارای دورکنندگی 
باالیی در مقابل این بندپا است. )Amblyomma americanum( کنه تگزاسی 2016 Meng et al

12 نتایج این مطالعه حاکی از آن بودند که اسانس مرزنجوش دارای 
دورکنندگی نسبتًا مناسبی در مقابل ناقل این بیماری مهم عفونی می باشد. )Aedes albopictus( ناقل بیماری ویروسی زیکا 2018 Giatropoulos et al

35

نتایج این مطالعه نشان دادند که اسانس گیاه مرزنجوش، 39 درصد نسبت 
به دورکننده شیمیایی دیت 33 درصد و اتانول 96 درصد، دارای زمان 

حفاظت بیشتری در مقابل گزش ساس تختخواب می باشد. میانگین زمان 
حفاظت برای میزبان انسانی و حیوانی به ترتیب 175 و 454 دقیقه بود.

)Cimex lectularius( ساس تختخواب 2019 Alizadeh et al
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