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  چکیده

خصوصا گوجـه فرنگـی در دنیـا و ایـران      Solanaceaeخانواده یکی از آفات مهم گیاهان  ،Tuta absoluta (Meyrick)شب پره مینوز برگ گوجه فرنگی، 
هاي منشا طبیعی مانند اسانسشود. استفاده از ترکیباتی با شود. استفاده بیش از حد از حشره کش هاي شیمیایی به سرعت منجر به بروز مقاومت آفت میمحسوب می

زیره سیاه روي مراحل تخم، الرو سن  شوند. در این تحقیق، سمیت تنفسی اسانسهاي شیمیایی محسوب میگیاهی در کنترل آفت جایگزین مناسبی براي حشره کش
هاي مختلف اسانس در روش تقطیر با آب استخراج شد. غلظت به (Clevenger)دوم و حشره کامل مورد بررسی قرار گرفت. اسانس گیاه با استفاده از دستگاه کلونجر 

میکرولیتر بر لیتر هوا به ترتیب روي مراحل تخم، الرو سن دوم درون تونل برگ، الرو سن دوم به صورت مستقیم و  1تا  5/0و  1تا  1/0،  7تا  3، 100تا  20دامنه بین
هر کدام از اسانس  در ترکیبات گیاهیساعت محاسبه گردید. نوع و میزان درصد  48تلفات بعد از  د و میزانحشره کامل هر کدام با سه تکرار به همراه شاهد آزمایش ش

ها نشـان داد  نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانس، مرگ و میر هم افزایش یافت. تجزیه و تحلیل پروبیت داده .تعیین گردید GC/MSبا استفاده از دستگاه ها 
در . میکرولیتر بر لیتر هوا بود 624/0و  335/0، 652/4، 24/44اي تخم، الرو سن دوم درون برگ، الرو سن دوم بیرون برگ و حشره کامل به ترتیب بر LC50میزان 

ند.  مده بودترکیبات شیمیایی عدرصد) جزو  02/18( P- cymeneدرصد)  و  Benzaldehyde, 4- (1- methylethyl) – (c) )29/21زیره سیاه  ترکیبات اسانس 
هاي بسته دارد و براي حفاظت از محیط زیست و سـالمت  نتایج حاصل نشان داد اسانس زیره سیاه پتانسیل باالیی براي کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی در محیط

 شود. کاربران توصیه می
  

 ، گیاهان داروییکلونجر، دز کشنده واژه هاي کلیدي:
  

  1مقدمه
ــی،   ــه فرنگــ ــرگ گوجــ ــوز بــ  Tuta absoluta مینــ

(Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)   آفت بـومی آمریکـاي ،
جنوبی است که روي محصوالت گوجه فرنگی خسارت قابل تـوجهی  

شناسایی  2006کند و براي اولین بار در اروپا در اواخر سال ایجاد می
اي بـه  هاي گذشته به عنوان آفـت قرنطینـه  ). در ایران در سال7شد (

از ترکیه وارد کشور شد و امروزه  1389آمد ولی در دي ماه حساب می
). مینوز گوجه فرنگـی بـه   4در بیشتر مناطق ایران انتشار یافته است (

از جمله گوجه فرنگی (میزبان اصـلی)،   Solanaceaeگیاهان خانواده 
هـاي  سیب زمینی، فلفل شیرین، بادمجان و در درجه بعد روي علـف 
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و تـاجریزي   (Datura stramonium)توره هرز این خانواده مثـل تـا  
). این آفت بـه  6نماید (خسارت وارد می  (Solanum nigrum) سیاه

تواند روي ساقه، زند اما میها خسارت میطور عمده به برگ ها و میوه
شـود   صد درصـد ها سبب از دست رفتن محصول تا حد جوانه ها، گل

فتوسنتز و سطح  ). خسارت مستقیم آفت منجر به کاهش ظرفیت23(
هایی که در بافت گیاه تولید شده و خسارت غیر مستقیم توسظ پاتوژن

). کنترل مینوز 34شود (هاي ثانویه میو میوه وجود دارند باعث آلودگی
گوجه فرنگی مخصوصاً در مزارع کشت گوجـه فرنگـی دشـوار اسـت     

 ). یکی از ابزارهاي اصلی مدیریت این آفـت اسـتفاده از  13 و14، 33(
). ولی اتکاي بیش از حـد بـه   15باشد (حشره کش هاي شیمیایی می

هاي شیمیایی به سرعت منجر به بروز مقاومـت  کشاستفاده از حشره
). محققـین امـروزه   14 و12، 15شـود ( کـش هـا مـی   آفت بـه آفـت  

ها متمرکز هاي خود را براي یافتن منابع جدیدي از حشره کش فعالیت
گاري با محیط زیست داراي اثرات کنترلی نموده اند که عالوه بر ساز

شـوند،  باشند. ترکیبات گیاهی در طبیعت زودتـر تجزیـه مـی   موثري 
تري براي انسان و سایر پستانداران دارند و اثـرات مخـرب   سمیت کم

ـ و بـه  اهـان یگ). 17گذارند (تري در محیط زیست بر جاي میکم  ژهی
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ـ  هـم  و یکشـ حشـره  خـواص  بـودن  دارا علت به هاآن اسانس  نیچن
و  یدورکننـدگ  تیخاص ه،یتغذ یدر بازدارندگ هاآن از یبرخ يتوانمند

کنترل  دیآفات توانسته اند به عنوان منابع جد یعیرشد طب ریمس رییتغ
 حشـره  اثـر  ). بررسی8، 20، 25 ( رندیکننده آفات مورد توجه قرار بگ

ـ گ اسـانس  یکش و گیـاه افسـنطین    (Artemisia absinthium) اهی
(Eupatorium buniifolium)  از خانوادهAsteraceae  روي آفات و

هاي گوجه فرنگی نشان داده که این دو اسانس، هم فعالیـت  بیماري
فرنگـی از  حشره کشی خوبی روي الروهـاي سـن دوم مینـوز گوجـه    

 تیفعال ). 35طریق تماسی و تنفسی و هم فعالیت ضد قارچی دارند (
علیـه   (Citrus aurantium)نارنج  وهیاسانس پوست م یکش حشره

پره مینوز (به صورت مستقیم و به صورتی که الروهاي سن سوم شب
درون تونل الروي بودند) مورد بررسی قرار گرفـت؛ در صـورتی کـه    

میکرولیتـر بـر لیتـر هـوا و در      200درون تونل الروي بودند غلظـت  
 50صورتی که به طـور مسـتقیم در معـرض اسـانس بودنـد غلظـت       

تلفات در الروهـا شـد. نتـایج     درصد 100ر بر لیتر هوا باعث میکرولیت
نشان دهنده اثر حشره کشی قابل توجه این اسـانس بـود. ترکیبـات    

، B-pinene  ،B-ocimeneموجود در نارنج شامل: لیمـونن، لینـالول،  
Myrcene  مـی  درصد 17/3و  36/2، 02/4، 8، /371/67به ترتیب-

باشـد کـه   وجود دارد لیمونن مـی باشد. جزء اصلی که در این اسانس 
 اثــر).  22باعــث فعالیــت حشــره کشــی ایــن اســانس شــده اســت (

ــوالتیگلوکوز ــده از گ ن ــاســتخراج ش و  (Brassica carinata) اهی
 .T) یباغ شنی)، آو(Rosmarinus officinalis يرزمار يهااسانس

vulgaris)  ــوه ــه ک ــز ،(Origanum vulgare) ی، پون ــ رهی  اهیس
Carum carvi)هی)، بادرنجبو (Melisa officinalis) دو سـال   یط

در سـطح   یگوجه فرنگـ  دیو تول اهانیگ یشیرو تیوضع يرو یمتوال
که در میان ایـن تیمارهـا، اسـانس     گرفت قرار  یمزرعه  مورد بررس

رزمــاري و گلوکوزینــوالت در وضــعیت رویشــی گیاهــان و شــاخص 
حاصلخیزي گیاه عملکرد باالیی داشت، ضمن این که در کنترل آفات 

فرنگی نقـش بسـزایی را   مهم گوجه فرنگی از جمله آفت مینوز گوجه
  ). 24ایفا کردند(
ــا  )A. indicaاثــر دو عصــاره گیــاهی چــریش (        و جاتروف

)Jatropha curcusفرنگی و الروهاي مینوز برگ گوجه ) روي تخم
 غلظــت در هــاتخـم  تلفــات میـزان  کــه گرفــت قـرار  یرســمـورد بر 

mg/L1000   4/20و  5/24براي عصاره چریش و جاتروفا به ترتیـب 
 بعد از چهار روز بـه دسـت آمـد و میـزان تلفـات الروهـا در غلظـت       

mg/L8000  بـه   درصـد  100چریش و عصاره جاتروفـا  براي عصاره
  ).21دست آمد (

ــر     ــره اث ــشحش ــا ک ــگ يه و  Melia azedarach( یاهی
(Azadirachta indica يگرفتـه شـده انـد، رو    شیچـر  اهیکه از گ 

 .Mاسـانس   شـد و  یبررسـ  یگوجـه فرنگـ   نـوز یمراحـل مختلـف م  
azedarach   با بیشترین اثر کشندگی روي الرو مینوز گوجه فرنگـی

  ). 5( ارش شدگز
هاي گیاهی روي این آفـت فعالیـت   با توجه به اینکه حشره کش

حشره کشی مناسبی نشان دادنـد و در ایـران اثـرات اسـانس  هـاي      
گیاهی روي این آفت خیلی کم مورد بررسی قرار گرفته اسـت لـذا در   

کشی اسانس زیـره سـیاه روي مراحـل مختلـف     این مطالعه اثر حشره
 ی مورد بررسی قرار گرفت.فرنگمینوز برگ گوجه

  
  مواد و روش

  فرنگیپرورش مینوز گوجه
رقـم   فرنگـی گیاه گوجههاي حاوي جهت پرورش آفت، از گلدان

 يدمـا (رشـد،   کدر اتاق)، که Hybrid Claudiusهیبرید کلودیوس (
 ينـور  طیدرصد و شرا 60±5 یرطوبت نسب ،وسیدرجه سلس 2±27

، )1-2(شکل هداري شدندنگ ساعت تاریکی) 8ساعت روشنایی و  16
  . استفاده شد

 برگ نوزیم پره شب بالغ حشرات و يالرو تونل يمحتو يهابرگ
-جمـع در همـدان  واقع آلوده فرنگی هاي گوجهگلخانه از یفرنگگوجه

و نیـز   آوري شـده جمـع فرنگی مینوز گوجهحشرات بالغ . آوري گردید
 يهـا قفسـه  به درون شده،آوريحشرات بالغ حاصل از الروهاي جمع

تا شروع بـه   شد هانتقال داد یفرنگگوجه يهالدانگ يحاو یکیپالست
 اتاقک نگهـداري  ها درتخم. ندینما یفرنگگوجه اهیگ يرو يزیرتخم

 مراحل هیکل يبرا شیآزما طیشرا .تا به حشره بالغ تبدیل شوند گردید
درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  27±2 يدما در یکلن از ينگهدار و
(تاریکی:روشنایی) بود. بعد از گذشت  16:8درصد و دوره نوري  5±60
ـ تغذ ي. بـرا گردیـد نسل شروع به انجام آزمایشات و ثبت نتایج  2  هی

-تخم از بعداستفاده شد.  درصد 10ب و عسلآحشرات بالغ از محلول 
انتقـال   يگریتخم را به قفس د يحاو يهاگلدان بالغ، حشرات يزیر

، تا با ایـن کـار   گردیدن تخم جایگزین آنها هاي بدوگلدان و شد داده
 .بدست بیایدهاي هم سن در نتیجه الرو هاي هم سن وتخم

  
  استخراج اسانس

مورد استفاده به  ، .Carum carvi Lبذر گیاه دارویی زیره سیاه، 
صورت تجاري تهیه گردیـد. اسـانس توسـط دسـتگاه تقطیـر بـا آب       

Clevenger)ان پژوهشهاي علمی و ) (ساخت واحد شیشه گري سازم
هاي زیـره سـیاه   صنعتی ایران) استخراج شد. براي اسانس گیري بذر

 100در هر بار اسانس گیـري مقـدار    توسط آسیاب برقی پودر گردید.
میلی لیتر  1000گرم از گیاه خرد شده را به بالن منتقل نموده و مقدار 

آب به آن اضافه شد و به مدت سـه تاچهـار سـاعت اسـانس گیـري      
صورت گرفت. اسانس بدست آمده با سولفات سدیم آبگیري شد و تـا  

میلـی لیتـر بـا رو پـوش      2زمان استفاده ظروف شیشه اي به حجـم  
آلومینیومی داخل یخچال در دماي چهار درجه سلسیوس و دور از نور 
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 نگهداري شد.
  آزمایشات زیست سنجی

ــره ســیاه   ــدماتی، از اســانس زی پــس از انجــام تســت هــاي مق
بـراي   )میکرولیتر بـر لیتـر هـوا    100و  80، 60، 40، 20هاي ( غلظت

) براي میکرولیتر بر لیتر هوا 7و  6، 5، 4، 3(هاي مرحله تخم، غلظت
و  8/0، 4/0، 2/0، 1/0هاي (، غلظتمرحله الرو سن دوم درون برگ

میکرولیتر بر لیتر هوا) بـراي الرو سـن دوم بیـرون بـرگ و بـراي       1
میکرولیتر بر  1و  8/0، 7/0، 6/0، 5/0هاي (حشرات کامل نیز غلظت

لیتر هوا) استفاده شد. پس از هم سن سـازي مراحـل مختلـف آفـت،     
به کمک سمپلر روي کاغذ صافی تعبیه شـده  غلظت هاي مورد نظر، 

شد. ظروفـی کـه بـراي انجـام آزمایشـات      ریخته می در درب ظروف
کامـل   زیست سنجی براي مراحل الرو سن دوم بیرون برگ و حشره

میلی لیتري بودنـد و   600مورد استفاده قرار گرفت، ظروف شیشه اي 
براي مراحل تخم و الرو سن دوم درون برگ نیز از ظروف پالستیکی 

 میلی لیتري براي انجام آزمایشات زیست سنجی استفاده شـد.  1800
بـا نـوار    پس از تزریق اسانس به کاغذ صافی، از اطـراف  درب ظروف

. سـپس،  تا مانع از نفوذ اسانس بـه بیـرون شـود    شدپارافیلم مسدود 
 ،درجـه سلسـیوس   27±2 دمـاي حشرات تیمار شده در اتاقک رشد با 

 (روشـنایی: تـاریکی)   8:16نوري  دورهدرصد و  60±5 رطوبت نسبی
به ظروف تمیز و حشرات  ،دهی ساعت پس از اسانس 24قرار داده شد. 

میزان تلفات در مرحلـه  بررسی براي  انتقال داده شد.عاري از اسانس 
صبر کرده و در نهایت تعـداد  روز)  4(حدود  تا زمان تفریخ تخمتخم 

هایی که تحت تاثیر اسانس قرار شد. تخم تخم هاي تفریخ شده ثبت
تلفات  زانیم گرفته بودند به نارنجی تیره تغییر رنگ پیدا کرده بودند.

و همچنـین   قرار گرفـت  یمورد  بررس شاهد در تخم نیآخر خیتا تفر
سـاعت بعـد از    48میزان تلفات براي مراحل الروي و حشره کامل تا 

که قـادر بـه    کاملی این آزمایش حشرات دهی ارزیابی شد. دراسانس
هایی که بعد فشـار  الروو  حرکت سر، پا، شاخک و شکم خود نبودند،

دادن قلم مو بر روي کمر و کپسول سرشان، واکنشی از خـود نشـان   
  شدند.رده تلقی میم دادندنمی

   
   هاشیمیایی اسانس ترکیبات شناسایی
 از مطالعه، مورد گیاهان اسانس شیمیائی ترکیبات شناسایی جهت

 DB-5با سـتون   و MS به مجهز HP-5973مدل GC/MS دستگاه
fused silica )طول m 30،  داخلـی   قطـرnm250 فـاز  ضـخامت  و 

 در لیتـر  میلی کی جریان سرعت با ،He حامل گاز  ،μm 25/0 ساکن
شد  استفاده) گراد سانتی درجه 100-120 تزریق قسمت دماي دقیقه؛

)2.(  
  تجزیه و تحلیل آماري داده ها

از  LC90و  LC20  ،LC50هاي براي به دست آوردن مقادیر غلظت

  . (SAS Institue, 1997)استفاده شد SASنرم افزار 
 

 
  

  نتایج و بحث 
  اهنتایج زیست سنجی اسانس زیره سی
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نشان داد که اسـانس زیـره    LC50نتایج مربوط به بررسی میزان 
سیاه داراي سمیت باالیی براي مرحله الرو سن دوم بیـرون بـرگ و   

 LC50باشد. میـزان  پره مینوز برگ گوجه فرنگی میحشره کامل شب
براي تخم، الرو سن دوم درون برگ، الرو سـن دوم بیـرون بـرگ و    

میکرولیتر بر  624/0و  335/0، 652/4، 24/44حشره کامل به ترتیب 
مراحـل مختلـف،     LC50لیتر هوا به دست آمد. این تفاوت در میـزان  
دهد، که در بین مراحـل  تفاوت حساسیت مراحل مختلف را نشان می

ترین حساسیت را پره مینوز الرو سن دوم درون برگ بیشمختلف شب
   ).1نسبت به اسانس نشان دادند (جدول 

  
زیـره  ایی ترکیبات شـیمیایی اسـانس گیـاهی    شناسنتایج 

  سیاه
ترکیـب شـیمیایی در    16تعـداد   GC-MSطبق نتایج حاصـل از  
ــیاه،   ــره سـ ــانس زیـ ــات   C. carviاسـ ــد. ترکیبـ ــایی شـ شناسـ

Benzaldehyde, 4- (1- methylethyl) – (c) ،γ. – terpinene ،
P- cymene   ، Limonene     60/9، 02/18، 29/21بـه ترتیـب بـا ،

انـد  ترین حجم اسـانس را بـه خـود اختصـاص داده    رصد بیشد 34/7
  ).1 شکلو  2(جدول 
 
    بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که اسانس زیـره سـیاه روي مراحـل    
مختلف زیستی (تخم، الرو سن دوم و حشره کامل) خاصیت کشندگی 
دارد. همچنین میزان تلفات در مراحل مختلف زیسـتی مینـوز گوجـه    

گونـه   18غلظت افزایش یافت. طی مطالعه اي اثـر   فرنگی با افزایش
 Plodia interpunctella اسانس گیـاهی روي شـب پـره هنـدي،    

Hübner     ،آزمایش شد که در نتیجه آن اسانس دارچـین، زیـره سـیاه
، 12/2معـادل   LC50بومادران گل سفید و بادرنجبویه بـه ترتیـب بـا    

رین سـمیت را روي  تمیکرولیتر بر لیتر هوا بیش 57/5و  20/5، 06/5
). که این گزارش اثر بخشی اسانس زیره سـیاه  26این حشره داشتند (

را روي آفات تایید میکند. در بررسی فعالیـت حشـره کشـی اسـانس     
علیه الروهـاي شـب پـره     (Citrus aurantium)پوست میوه نارنج 

مینوز گوجه فرنگی،  در صورتی که الروها در تونل الروي در معرض 
تري از اسانس باعث کشندگی در الروها ر گرفتند، دز بیشاسانس قرا

). مشابه با این تحقیق، نتایج آزمایش حاضر نیز نشان داد که 22شد (
مرگ ومیر الروهـاي درون تونـل الروي در دز بـاالتري نسـبت بـه      

هاي بیرون برگ اتفاق افتاد. در آزمایش دیگري نیز اثـر اسـانس    الرو
سن دوم آفت مورد بررسی قرار گرفت کـه  بومادران روي مرحله الرو 

میکرو لیتر بر لیتـر   9/48و  8/18آن به ترتیب  LC90و   LC50مقادیر
 LC50). در صورتی که در تحقیـق انجـام شـده    28هوا به دست آمد (

دست آمـد. در   652/4اسانس زیره سیاه در الروهاي سن دوم برابر با 
گرفتـه شـده بسـیار    هاي به کـار  اسانس LC50تحقیقات قبلی میزان 

به دست آمده در این تحقیق بـود کـه نشـان دهنـده      LC50باالتر از 
هاي مورد تر نسبت به اسانستر این اسانس درغلظت کمسمیت بیش
را در سطح وسـیع، از نظـر    باشد که استفاده از این اسانساستفاده می

  اقتصادي مقدور و به صرفه می نماید. 
 

 
  زیره سیاهیایی اسانس ترکیبات شیم -2جدول 

Table 2- Chemical composition of Carum carvi essential oil. 
% Composition  Retention time Compound  

0.05 7.63 Cyclotrisiloxane, hexamethyl 
0.90  9.95  α. – Thujene  
2.02  10.14  α. – Pinene 
1.53  10.96  Sabinene 
3.03  11.10  β. – Pinene 
1.64  11.30  Myrcene 
9.60  12.07  P- cymene  
7.34  12.31  Limonene 
18.02  12.97  γ. – terpinene 
0.10  13.47  Benzene, 1 – methyl -2- (2- propenyl) 
0.87  13.60  Terpinolene 
1.51  15.48  3 – Cyclohexen -1- 01, 4- methyl -1 (1-me) 
21.29  16.67  Benzaldehyde, 4- (1- methylethyl) – (c) 
0.14  18.11  Carvacrol 
0.26  21.75  Myristicin 
0.05  21.99 Beta. – Bisabolene 
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  کروماتوگرام اسانس زیره سیاه -1شکل

Fig 1- chromatograms of  Carum carvi essential oil   
  

دهـد کـه ایـن     نشـان مـی   اسانساین  GC-MSنتایج حاصل از 
هـاي گیـاهی عمـدتاً از ترکیبـات      سـانس نیز هماننـد سـایر ا    اسانس

. ترکیبات مونوترپنوئیدي داراي قابلیت ندا  مونوترپنوئیدي تشکیل شده
اي  ریـزي و ضـد تغذیـه    کشی، سمیت تنفسی، بازدارندگی تخم حشره

مونوترپنوئیدها ترکیبات فـرار و چربـی   ). 3و  6(روي حشرات هستند 
نند و باعث ایجاد دوستی هستند که به داخل بدن حشرات نفوذ می ک

اختالل در فعالیت هاي فیزیولوژیکی می گردند. باتوجه به این که این 

ترکیبات فرار هستند، می توانند بـه صـورت تـدخینی عمـل کننـد و      
محققین مختلف عامل اصلی حشره کشی اسانس هاي گیاهی را این 

طی تحقیقی ترکیبات موجود در اسـانس    .)3و  9( ترکیبات می دانند
سیاه در کشورچین آنالیز گردید که در طی آن عمده ترکیباتی که  زیره

-D)، درصـد Carvone  )98/37-(R)در اسانس شناسایی شد شامل  
limonene )55/26ــد -Cis)، درصـــــد 21/5( α-Pinene)، درصـــ

Carveol )01/5 و درصد (β- Myrcene )67/4 بود (درصد (et al.,  
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2010  .(Fangه سیاه جمع آوري شده از در گزارشی دیگر اسانس زیر
ــده   ــب عم  Carvone )62/51-(R)شــانگهاي چــین شــامل دو ترکی

). در اروپا و آمریکـاي  1) بود (درصد 26/38( D-Limonene)، درصد
-(R)شمالی هم ترکیبات عمده موجود در اسانس زیره سـیاه شـامل   

Carvone  و D-Limonene) در گزارشی دیگـر در  16 و30،19بود .(
ز زیره سیاه ایـن دو ترکیـب وجـود نداشـت و عمـده      اسانس حاصل ا

-γ-Terpinene )40/24 ،(%2ترکیبــات موجــود در اســانس  شــامل 
Methyl-3-Phenylpropanal )20/13ــد -(10)2,4) و درصــــــــ

Thujadiene )02/14در گزارشاتی دیگـر در آنـالیز   17) بود (درصد .(
 Cuminaldehydeترکیبات موجود در اسانس بذر هـاي زیـره سـیاه    

) دو ترکیب عمـده آن  درصد86/17( γ-terpinene) و درصد 08/22(
). در تحقیقی دیگر ترکیبات موجود در اسـانس زیـره سـیاه    26بودند (

) و درصدCarvone )62/46آنالیز گردید که ترکیبات غالب آن شامل 
Limonene )49/45 در این تحقیق نیز ترکیبـات  ). 32) بودند (درصد
Limonene  وγ-Terpinene   از جمله ترکیباتی بودند که در اسـانس

هـاي   بودند. ویژگـی  زیره سیاه حجم زیادي را به خود اختصاص داده
محل رویش، موقعیت گیاه در طبیعت، تاثیر عوامـل محیطـی، زمـان    

تواند روي میزان و نوع ترکیبات  برداشت از عمده عواملی است که می
ر میـزان ترکیبـات   اسانس تـاثیر گـذار باشـد. شـاید بتـوان تفـاوت د      

هاي مورد مطالعه در این تحقیق با تحقیقات این محققین را به   اسانس

  عوامل مذکور نسبت داد.
در تحقیقی سمیت تنفسـی و تماسـی اسـانس زیـره سـیاه و دو      

که از زیره سـیاه اسـتخراج    D-Limoneneو  Carvone-(R)ترکیب 
رد بررسـی  مو T. castaneumو  S. zeamaisیافته بود روي بالغین 

قرار گرفت که که اسانس زیره سیاه و دو ترکیب استخراج یافته از آن 
سمیت تنفسی و تماسی مناسبی علیه این دو آفت از خود نشان دادند 

روي هر دو آفت اثر حشره کشـی بـاالتري    Carvone-(R)و ترکیب 
 داشـته اسـت    D-Limoneneنسبت به اسانس زیره سیاه و ترکیـب  

-زارش نیز اثر حشره کشی اسانس زیره سیاه را می). طبق این گ10(
نسـبت داد کـه در    D-Limoneneو  Carvone-(R)توان به ترکیب 

نیز حجم  D-Limoneneاین گزارش نیز در اسانس زیره سیاه ترکیب 
تـوان خاصـیت   زیادي رو به خود اختصاص داده بود به نوعی نیز مـی 

   سبت داد.حشره کشی اسانس زیره سیاه را به این ترکیب ن
پـره  در این تحقیق اسانس زیره سیاه روي مراحل مختلـف شـب  

مینوز برگ گوجه فرنگی سمیت قابـل تـوجهی داشـت و نسـبت بـه      
هاي دیگري که در تحقیقات قبلی روي این آفت به کار گرفته اسانس

تري باعث کشندگی قابل توجهی بوده و با توجه به شده، در غلظت کم
یاهی براي انسان و محیط زیست نسبت به کم خطر بودن ترکیبات گ

تواند نقطه ي عطفـی  می سموم متداول آفت کش، استفاده از اسانس
  ها و تولید اسانس از گیاهان دارویی باشد.در تاریخ حشره کش
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