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 چکیده
های چهار اکوتیپ زیره سبز شامل کشی اسانسخواص حشره .باشددر ایران مینیشکر  ذرت و (، از آفات مهم.Sesamia cretica Led)خوار ذرت ساقهکرم

تکرار و در  4خوار ذرت در کرم ساقه 4( علیه الروهای سن KRرفسنجان )-( و کرمانKKکوهبنان )-کرمان (،KSشیروان )-خراسان شمالی (،FSسیوند )-فارس
ساعت روشنایی و  16درصد و دوره روشنایی  65±5نسبی  رطوبت و سلسیوس درجه 27±2 ها در دمایرح کامالً تصادفی بررسی شد. میزان تلفات الروقالب ط

مربوط به  LC50ترین میزان های زیره سبز روی آفت مذکور سمی بودند. کمساعت پس از تیمار ثبت شد. نتایج نشان داد تمامی اکوتیپ 72ساعت تاریکی،  8
ها ( بعد از آن قرار داشتند. نتایج تجزیه شیمیایی اسانس8390و  ppm2777 ،3099ترتیب )به KSو  KK ،FSهای ( بود و اکوتیپppm2725) KRاسانس اکوتیپ 

تری داشت. لذا سمیت باالی های زیره سبز درصد بیشدر مقایسه با سایر اکوتیپ KRنشان داد که ترکیب سایمن در اکوتیپ  GC-MSبا استفاده از دستگاه 
های های اکوتیپتواند مربوط به وجود چنین ترکیباتی باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، اسانسهای زیره سبز میدر مقایسه با دیگر اکوتیپ KSاکوتیپ 

 باشند.خوار ذرت را دارا میتلفیقی کرم ساقه های شیمیایی در مدیریتکشزیره سبز پتانسیل الزم برای جایگزینی با حشره
 

 .ریوممرگ ،یستیز کنترل ذرت، خوارساقه کرم ،یسنجستیز ،یاهیگاسانس ها:کلیدواژه
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Abstract 
Pink stem borer, Sesamia cretica Led, is one of the most important pests of sugarcane and maize in Iran. Insecticidal properties of essential 
oils of four cumin ecotypes, namely Fars-Sivand (FS), North Khorasan-Shirvan (KS), Kerman-Kuhbanan (KK), and Kerman-Rafsanjan 
(KR), has been evaluated against 4th instar-larvae of S. cretica in a completely randomized design with four replications. Larval mortality at 
27±2 °C, relative humidity of 65±5%, and 16:8 hours light: darkness period is recorded after 72 hours. Results show that all cumin ecotypes 
have been toxic to the pest, with the lowest LC50 value, obtained from the essential oil of KR ecotype (2725 ppm) followed by KK, FS, and 
KS ecotypes (2777, 3099, and 8390 ppm, respectively). The chemical analysis of essential oils tested by GC-MS shows that m-cymene in the 
KR ecotype has been higher than other cumin ecotypes. Therefore, the high toxicity of KS ecotype compared to other cumin ecotypes can be 
related to the presence of such compounds. According to the present study’s results, the essential oils of cumin ecotypes are potentially a 
great substitute for chemical insecticides in the integrated management of S. cretica. 
 
Keywords: Biocontrol, bioassay, essential oil, mortality, Sesamia cretica. 
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 . مقدمه1

 .Sesamia cretica Ledذرت،  خوارساقهکرم 

(Lepidoptera: Noctuidae)عنوان یک حشره ، به

میزبان گیاهی بوده و در  دویستچندخوار دارای حدود 

بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی انتشار 

از آفات مهم ذرت  S. cretica(. Khanjani, 2004دارد )

و  داشتهانتشار  ایرانکه در مناطق جنوبی و مرکزی  است

ای، همواره ذرت خوشه، های متعددمیزبان با وجود داشتن

ها ترجیح گراس را به سایر میزبانذرت، نیشکر و سودان

 این آفت الروهای سنین اولیه(. Behdad, 1997) دهدمی

کرده و فوقانی بوته ذرت تغذیه و  ههای تازاز برگ تربیش

و یا آذرین های در برگیرنده گلا سوراخ کردن برگب

یا ساقه گیاه و حتی از های نر از گلهای جانبی غالف

 خسارت زانی(. مSeraj, 2011) کنندتغذیه میخوشه بالل 

 درصد 50 تا 10 از و متفاوت مختلف نقاط آفت در نیا

 (.Hill, 1987) است شده گزارش

کنترل آفات کاربرد سموم شیمیایی روش متداول 

رویه از این ترکیبات ی بیشود اما استفادهمحسوب می

های وجودآمدن جمعیتاثرات منفی متعددی از قبیل به

مقاوم آفات، شیوع آفات ثانویه، اثرات مخرب روی محیط 

داشته زیست و سمیت روی موجودات غیرهدف را در پی

 ;Ay, 2005; Jeyasankar & Jesudasan, 2005است )

Cavalcanti et al., 2010; Attia et al., 2013 .)

های گیاهی به جهت داشتن خصوصیاتی نظیر کشحشره

سوزی، ترین تأثیر روی دشمنان طبیعی، عدم ایجاد گیاهکم

ی سریع در محیط داران و تجزیهحداقل سمیت روی مهره

توانند تا هاست میکشترین مزایای این نوع حشرهکه مهم

 ,Isman)های مصنوعی شوند کشحدی جایگزین حشره

رو، استفاده از ترکیبات سالم و طبیعی برای . از این(2006

 باشد. جایگزینی با سموم شیمیایی خطرناک ضروری می

های طبیعی هستند که در های گیاهی ترکیباسانس

اند. گرفته های ثانویه شکلعنوان متابولیتگیاهان معطر به

ها، ها نقش مهمی در حفاظت گیاهان در برابر باکتریاسانس

(. در Tholl, 2006خوار دارند )ها و حشرات گیاهقارچ

دهنده های عالمتعنوان ملکولها بهحقیقت این ترکیب

کنند و یک رابطه تکاملی با نقش عملکردی خود عمل می

(. Theis & Lerdau, 2003دهند )در گیاه را نشان می

های گیاهی از ها قابلیت سنتزشدن توسط همه انداماسانس

قبیل جوانه، گل، برگ، ساقه، بذر، میوه، ریشه، چوب یا 

(. امروزه در دنیا Bakkali et al., 2008پوست را دارند )

های ای در زمینه استفاده از ترکیبهای گستردهپژوهش

رد، گیهای گیاهی صورت میکشعنوان حشرهگیاهی به

دار دارای طورکلی، ثابت شده است که گیاهان اسانسبه

العاده قوی هستند که عالوه بر خاصیت ترکیبات فوق

ریزی، در مدت دورکنندگی و بازدارندگی تغذیه و تخم

 شوند.کوتاهی به مرگ حشره منجر می

( یک .Cuminum cyminum Lزیره سبز با نام علمی )

 و بومی شرق مدیترانه وگیاه گلدار از خانواده چتریان 

(. خواص ضد قارچی، Jacobson, 1988باشد )هندوستان می

اکسیدانتی و اثرات ضد باکتریایی، ضد ویروسی و آنتی

های متعددی گزارش شده داروشناختی زیره سبز در پژوهش

 ;Hadian et al., 2008; Manuel et al., 2008است )

Chaudhary et al., 2014; Kedia et al.,. 2014; Sahoo et 

al., 2014های گیاهی (. تفاوت در فعالیت بیولوژیکی اسانس

ها مربوط به تفاوت در ساختار شیمیایی ترکیبات سازنده آن

با  Cumin aldehydeاسانس زیره سبز، در مورد  شود، کهمی

 گی رشدی وندبازدار، کشیتخم کشی،خاصیت حشرهداشتن 

 ,.Aslan et al)باشد میه ترین ترکیب سازندمهم تولیدمثلی

گران کشی زیره سبز توسط پژوهشاثر حشره .(2004

 & El-Lakwahمتعددی موردمطالعه قرار گرفته است. 

Mohamed (1998اثر حشره ) کشی، دورکنندگی و کاهش در

تولید نتاج عصاره زیره سبز را روی حشرات کامل سوسک 
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کشی اثر تخمای حبوبات موردبررسی قرار دادند. چهارنقطه

 .Tunc et alاسانس پنج گیاه از جمله زیره سبز توسط 

 Shah .( روی شپشه آرد و بید آرد بررسی شد2000)

Hussain & Rahman (2008) کشی اسانس زیره اثر حشره

 Callosobrochus maculatusسبز را روی حشرات کامل  

(F.) کشی پودر، اسانس و توانایی حشره .بررسی نمودند

فرموالسیون نانوژل اسانس زیره سبز روی حشرات کامل 

Sitophilus granarius L.  وdu Val Tribolium confusum 

 ;Ziaee & Moharramipour, 2013موردمطالعه قرار گرفت )

Ziaee et al., 2014bهای مذکور، در (. با توجه به پژوهش

های مستخرج از کشی اسانسپژوهش حاضر پتانسیل حشره

خوار های مختلف زیره سبز روی الروهای کرم ساقهاکوتیپ

دلیل وجود ارتباط مستقیم بین چنین بهذرت بررسی شد. هم

های گیاهی و خواص ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس

های مختلف های اکوتیپزیستی آنها، اجزای شیمیایی اسانس

سنج طیف -وماتوگرافیزیره سبز با استفاده از دستگاه گاز کر

 مطالعه گردید.  ( GC-MS)جرمی 

 

 هامواد و روش. 2 
 ها. شرایط و محل انجام آزمایش1. 2

رهشناسی و گلخانه گروه حشها در آزمایشگاه سمآزمایش

های گیاهی پردیس ابوریحان دانشگاه شناسی و بیماری

ی ها برای پرورش و بررستهران انجام شد. کلیه آزمایش

 سلسیوس درجه 27±2 ها در دمایکشندگی اسانس اثرات

ساعت  16درصد و دوره روشنایی  65±5ینسب رطوبت و

 ساعت تاریکی انجام شد.  8روشنایی و 

 

 . پرورش گیاه میزبان و آفت 2. 2

های آلوده به الرو از مزارع اطراف آوری ذرتپس از جمع

ها به آزمایشگاه، الروها جدا شهرستان پاکدشت و انتقال آن

و به جعبه پرورش منتقل شدند. برای تغذیه الروها از 

های نرم و ترد ذرت استفاده شد. دو هفته بعد که ساقه

شده به شفیره تبدیل شدند، جنسیت آوریالروهای جمع

ها مشخص شد. وجود ی آنحشرات براساس شکل ظاهر

های ماده وجه تمایز بین یک شیار در سطح شکمی شفیره

عدد شفیره نر و  20دو جنس نر و ماده است. سپس حدود 

عدد شفیره ماده در یک ظرف قرار داده شد تا پس از  20

گیری حشرات نر و ماده عمل ظهور حشرات کامل و جفت

سن های همساعت تخم 24گیری انجام شود. بعد از تخم

 های کشت شده انجام شد.سازی ذرتجمع آوری و آلوده

 

 . اسانس زیره سبز3. 2

جهت استخراج اسانس از بذرهای چهار اکوتیپ منتخب 

موجود در بانک ژن گیاهی گروه علوم زراعی و اصالح 

(. بذرها با 1نباتات پردیس ابوریحان استفاده شد )جدول 

، LM-3یشگاهی )کن آزمااستفاده از دستگاه مخلوط

شرکت سپهر آریا آزما، ساخت ایران( خرد و پودر گردید. 

و با استفاده از دستگاه کلونجر  1سپس تقطیر با آب

(Zimax 238029،  )چهار ساعت  مدتبهساخت ایران

(، آب مقطر لیترمیلی 750 و بذر گرم 50) نمونه برای هر

 ,Sefidkon & Rahimi Bidgoli) شد استخراج اسانس

از  با استفاده اسانسشیمیایی  شناسایی ترکیبات (.2002

 5975با  Agilent 7890A (GC/MS) مسسیجی دستگاه

MS detector  و ستونHP-5MS قطر متر، 30 با طول 

 25/0ساکن  فاز الیه ضخامت و مترمیلی 25/0داخلی 

 شد. میکرومتر انجام

 درجه 250 یورود یدر حالت شکافته با دما یقتزر

 ولت در نظر 70و انرژی یونیزاسیون  انجام شد سلسیوس

در  مترمیلی یک یانبا سرعت جر یوماز گاز هل گرفته شد.

گاز  عنوانبه یهدر ثان مترسانتی یکو متوسط سرعت  یقهدق

 حامل استفاده شد.
 

                                                                                    
1. Hydro-distillation 
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 های مختلف زیره سبز.  مشخصات اکوتیپ1جدول 

 (N˚) عرض جغرافیایی (E˚) طول جغرافیای (m) ارتفاع ژنوتیپ جمعیت *وتیپاک

FS  30 4  5255 1706 سیوند فارس  

KK 31 24  5616 1990 کوهبنان کرمان  

KR 30 21  5559 1541 رفسنجان کرمان  

KS 37 24 5755 1094 شیروان خراسان شمالی  
FS*سیوند، -: فارسKKکوهبانان، -: کرمانKRرفسنجان و -: کرمانKSشیروان.-: خراسان 

 

خوار سنجی روی کرم ساقههای زیست. آزمایش4. 2

 ذرت

های مستخرج از چهار اکوتیپ زیره سمیت تماسی اسانس

 ( بررسی شد. در2017) .Gokturk et alسبز براساس روش 

های و کاغذ مترسانتی 8 قطر با پتری ظروف از آزمایش این

مقدماتی  هایمتر استفاده شد. آزمایشسانتی 8صافی به قطر 

زیره  اسانس چهار اکوتیپ مختلف هایدر سه تکرار با غلظت

های خوار ذرت انجام شد. غلظتالرو ساقه روی سبز

شده و پس از موردنظر توسط سمپلر روی کاغذ صافی ریخته

ر برای هر غلظت درب عدد الرو سن چها 10کردن اضافه

آب -های شاهد از اتانولظروف پتری بسته شد. در گروه

 از مرده بعد ( استفاده شد. حشراتv/vدرصد  10مقطر )

آزمایش انجام شدند. با شمارش ساعت 72و  48، 24 گذشت

 درصد و 25 تلفات به پایین مربوط غلظت مقدماتی، های

 و شدهمشخص  درصد 75 تلفات به باال مربوط غلظت

شد. برای اکوتیپ  محاسبه های اصلی برای هر اکوتیپغلظت

و  ppm2500 ،2800 ،3200 ،3600های سیوند غلظت-فارس

 رفسنجان-کرمان بانان وکوه-های کرمان، برای اکوتیپ 4000

و برای  4000و  ppm2000 ،2400 ،2800 ،3300های غلظت

، ppm8000های شیروان غلظت-اکوتیپ خراسان شمالی

شدن به محلول آب با اضافه 9000و  8700، 8500، 8200

های اصلی ( تهیه شدند. آزمایشv/vدرصد  10اتانول )-مقطر

عدد الرو سن چهار در  10مربوط به هر غلظت اکوتیپ با 

های که تلفات در زمانچهار تکرار انجام شد. با توجه به این

دار نبود، لذا های مقدماتی معنیساعت در آزمایش 48و  24

ساعت شمارش  72های اصلی تلفات فقط بعد از در آزمایش

 شد.

 

 ها. تجزیه و تحلیل داده5. 2

 با هاآزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد. داده

افزار ( و نرمSAS, 1996) SAS 9.1 افزاراستفاده از نرم

SPSS نموها از طریق آزبندی میانگینتجزیه گردید و گروه 

های غلظت .درصد انجام شد 1توکی در سطح آماری 

 از طریق تجزیه پروبیت محاسبه شد. 90LCو  50LCکشنده 

 

 . نتایج3

 هایداده پروبیت تجزیه نتایج و درصد 50 کشندگی دوز

 ساعت 72زمان  مدت در گیاهی هایاسانس سنجیزیست

مشخص  (2) جدول در و ذرت محاسبه خوارکرم ساقه روی

 اسانس اکوتیپ پروبیت، تجزیه نتایج براساس. است شده

= 50LC) قدرت کشندگی ترینبیش رفسنجان-کرمان

ppm2725شیروان -( و اسانس اکوتیپ خراسان شمالی

را دارا می (50LC =ppm8390ترین قدرت کشندگی )کم

مربوط به  09LCترین چنین نتایج نشان داد که بیشباشد. هم

ترین و کم (ppm7527) شیروان-خراسان شمالی اکوتیپ

90LC وهک-مربوط به اکوتیپ کرمان( بانانppm1486 )

 باشد.می

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تمامی 

 داری بر کشندگی الرو معنی تأثیرهای زیره اکوتیپ

S. cretica   (. با کاهش غلظت اسانس زیره 3دارد )جدول



 ذرت خوارساقه کرم یالروها یرو سبز رهیز پیاکوت چهار از مستخرج هایاسانس کشیحشره خواص و ییایمیش یاجزا

 

 1400تابستان   2شماره   23دوره 
413

ها کاهش یافت. باالترین مقادیر سبز کشندگی اکوتیپ

ین مقدار ترکمو  Aکشندگی برای هر اکوتیپ در غلظت 

 (.3است )جدول   Eو Fکشندگی  در تیمارهای 

های زیره سبز در ین ترکیبات اصلی اسانسترمهم

و  (2)مشخص شده است. با توجه به جدول  (4)جدول 

( و ppm2725رفسنجان )-اکوتیپ کرمان 50LCمقدار 

( در این اکوتیپ که درصد 4ترکیب سایمن )جدول  میزان

های زیره سبز دارد، باالتری را در مقایسه با سایر اکوتیپ

رفسنجان -تواند ارتباط بین سمیت باالی اکوتیپ کرمانمی

 پذیر نماید.سایمن را توجیه و ترکیب

 
 های مختلف اسانس زیره سبزساعت بعد از تیمارشدن با اکوتیپ 72در  90LCو  50LC. مقادیر 2جدول

 اکوتیپ 50LC (ppm) حد پایین حد باال LC90 (ppm) حد پایین حد باال احتمال
0001/0 2302 1527 2016 3301 2891 3099 FS 
0001/0 1851 1156 1577 2955 2499 2725 KK 
0001/0 1799 989 1486 3051 2519 2777 KR 
0001/0 7793 6988 7527 8523 8238 8390 KS 

FS*سیوند، -: فارسKKکوهبانان، -: کرمانKRرفسنجان و -: کرمانKSشیروان.-: خراسان 

 
 از تیمار ساعت پس 72های مختلف چهار اکوتیپ زیره سبز در با غلظتS. cretica . تجزیه واریانس و میانگین تلفات 3جدول 

 درجه آزادی Fمقدار  احتمال
 (ppm) غلظت 
 F E D C B A اکوتیپ 

0001/0 84/34 5  09/9e d 56/26 c57/34 b00/45 a72/53 a78/56 FS 

0001/0 61/41 5  09/9e d78/22 c26/36 b00/45 a72/53 a00/60 KK 
0001/0 43/25 5  09/9e d31/28 c76/37 c56/43 b23/52 a37/58 KR 
0001/0 29/40 5  09/9d c56/26 c21/33 b00/45 a67/50 a78/56 KS 

FS (فارس- )سیوند( :A :ppm 4000( )B :3600 ( )پی پی امC :ppm 3200( )D :ppm 2800 )(E :ppm 2500 )(F)شاهد :. 
KK (رفسنجان -کرمان)  وKR (کوهبانان -کرمان)( :A :ppm 4000( )B :ppm 3300( )C :ppm2800( )D  :ppm 2400( )E :ppm 2000( )F)شاهد :. 
KS (شیروان -خراسان شمالی)( :A :ppm 9000( )B :ppm 8700( )C :ppm 8500( )D :ppm 8200( )E :ppm 8000( )F)شاهد :. 

 
 های مختلفزیره سبز در اکوتیپهای مستخرج از اسانس هدهندترکیبات تشکیل. 4جدول 

 های زیره سبزاکوتیپ شاخص بازدارندگی ترکیبات

FS KK KR KS 
α-Pinene 935 9111/0 4897/0 3787/0 3858/0 

Sabinene 970 027/1 6928/0 5005/0 7348/0 

ß-Pinene 976 130/14 1225/8 4258/7 3196/0 

ß-Myrcene 991 9277/0 7047/0 4869/0 7716/0 

α-Phellandrene 1001 1369/2 7421/4 4193/0 4721/3 

m-Cymene 1021 3489/8 0661/9 935/16 5057/8 

γ-Terpinene 1087 75/21 777/18 134/13 697/14 

Nonaldehyde 1101 2153/0 5734/0 5951/0 9002/0 

Cumin aldehyde 1223 699/43 539/50 320/53 939/55 
 888/34 282/39 596/42 232/49  های هیدروکربنهمونوترپن

 839/56 915/53 112/51 914/43  آلدهید
 727/91 197/93 708/93 146/93  مجموع

FSسیوند، -: فارسKKکوهبانان، -: کرمانKRرفسنجان و -: کرمانKSترتیب جمعیت و ژنوتیپ()بهشیروان -: خراسان. 
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 . بحث4

 خوارنتایج بررسی سمیت اسانس زیره سبز روی الرو ساقه

فت آاین توانند روی ها میذرت نشان داد که تمامی اکوتیپ

کشی اسانس زیره خواص حشره (.4)جدول  اثرگذار باشد

های اخیر بررسی سبز روی برخی از حشرات آفات در سال

ی کشی اسانس زیره سبز روشده است. برای مثال،  اثر تخم

( و شپشه Ephestia kuehniella Zellerهای بید آرد )تخم

 .Tunc et al( توسط T. confusum Jacquelin du Valآرد )

( نشان داد مقادیر 2007) Arabi( گزارش شده است. 2000)

50LC  24درجه سلسیوس و  27اسانس زیره سبز در دمای 

دهی روی حشرات کامل شپشه آرد، ساعت پس از اسانس

( و سوسک چهار (.Sitophilus oryzae Lشپشه برنج 

( .Callosobruchus maculatus Fای حبوبات )نقطه

بر لیتر بود. وی  میکرولیتر 62/1و  91/9، 89/9ترتیب به

های مختلف حشرات حساسیت متفاوتی بیان نمود که گونه

چنین هم .دهنددر برابر اسانس زیره سبز از خود نشان می

سنجی اثر اسانس زیره سبز علیه حشرات بالغ در زیست

(، با 2014a) .Ziaee et alشپشه گندم و شپشه آرد توسط 

افزایش  ومیر حشرات آفتمیزان مرگافزایش غلظت اسانس 

های یافت. در پژوهش حاضر هم با افزایش غلظت اسانس

نیز  S. creticaهر چهار اکوتیپ زیره سبز میزان تلفات 

Ziaee et al. (2015 )افزایش پیدا کرد. در پژوهشی دیگر، 

گزارش کردند که اسانس زیره سبز دارای توانایی 

ل شپشه آرد و شپشه کشی زیادی روی حشرات کامحشره

( بوده و افزایش مدت .Sitophilus granarius Lگندم )

زمان قرارگرفتن حشرات در مجاورت اسانس باعث افزایش 

های مذکور از نظر شود. نتایج پژوهشمیزان تلفات آفت می

کشی مناسب اسانس زیره سبز در داشتن قدرت حشره

 باشند. راستای نتایج پژوهش حاضر می

 50LCحاضر با توجه به مقادیر متفاوت  در پژوهش

های مختلف زیره سبز مشخص شد که های اکوتیپاسانس

های مختلف این خوار ذرت به اکوتیپالرو کرم ساقه

-اسانس گیاهی حساسیت متفاوتی دارد و اکوتیپ کرمان

ها روی الرو تری نسبت به سایر اکوتیپتأثیر بیش رفسنجان

بررسی اجزای شیمیایی خوار ذرت داشت. کرم ساقه

های مذکور نشان داد که اختالفات مشخصی در اسانس

-ها وجود داشت. ترکیب بتاترکیبات موجود در این اسانس

درصد( نسبت به  130/14سیوند )-پینن در اکوتیپ فارس

که مقدار طوریها درصد باالتری داشت. بهسایر اکوتیپ

 32/0شیروان فقط -ترکیب مذکور در اکوتیپ خراسان

 935/16های سایمن )چنین مقدار ترکیبدرصد بود. هم

تر از سایر رفسنجان بیش-درصد( در اکوتیب کرمان

های طورکلیریال اجزای شیمیایی اسانسها بود. بهاکوتیپ

گیاهی تحت تأثیر فاکتورهای متعددی از قبیل ساختار 

ژنتیکی گیاه، شرایط استخراج اسانس، شرایط جغرافیایی و 

ات فصلی محل رشد گیاه و اندام مورد استفاده جهت تغییر

 Lucia et al., 2008; Luciaکند )تغییر می استخراج اسانس

et al., 2012; Dogan et al., 2017 بنابراین وجود .)

های اختالفات مذکور در مورد اجزای شیمیایی اسانس

باشد. بینی میهای زیره سبز قابل پیشمستخرج از اکوتیپ

کشی ترکیبات اصلی موجود در ی خواص حشرهاز طرف

-پینن، آلفا-های موردمطالعه شامل بتاهای اکوتیپاسانس

های اخیر گزارش ترپینن در سال-فالندرن، سایمن و گاما

 ,.Khanikor & Bora, 2011; Kordali et alشده است )

2017; Scalerandi et al., 2018; Liu et al., 2020 .)

های های اکوتیپکشی باالی اسانسرهبنابراین، خواص حش

تواند به حضور ترکیبات زیره سبز در پژوهش حاضر می

کشی ها مرتبط باشد. از طرفی قدرت حشرهمذکور در آن

دلیل درصد تواند بهرفسنجان هم می-تر اکوتیپ کرمانبیش

   تر مونوترپن سایمن در این اکوتیپ باشد.       بیش

حاضر و تحقیقات قبلی و  پژوهشبا توجه به نتایج 

مالحظه روی برخی از حشرات کشی قابلخواص حشره
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آفت، اسانس زیره سبز پتانسیل استفاده در مدیریت آفات 

در راستای کاهش مصرف ترکیبات شیمیایی خطرناک را 

در  تربیش هایپژوهشحال، انجام باشد. با ایندارا می

ت گیاهی، مورد ماندگاری اسانس مذکور روی محصوال

ای و اثرات احتمالی افزایش داوم آن در کاربردهای مزرعه

 رسد.    نظر میآن روی دشمنان طبیعی آفات ضروری به

 

 تشکر و قدردانی. 5

های مالی دانشگاه تهران در راستای انجام از حمایت

 گردد.پژوهش حاضر، تشکر و قدردانی می
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