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 چکیده
 Teucrium polium (L)، کلپوره Fumaria parviflora (Lam.)گیاهان شاتره ۀعصار تأثیردر این پژوهش 

 ک پنبهفیدبالمتروزین روي کشندگی و فعالیت آنزیم استراز عمومی حشرات کامل س کش پی و آفت 

Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae)  سلسیوس، رطوبت نسبی  ۀدرج 22±2در دماي

هاي  ساعت تاریکی ارزیابی شد. براي آزمایش 8ساعت روشنایی و  11نوري  ۀدرصد و دور 5±55

تري و حساس ارگون در  ان جی گی رقم مقاوم کالفرن جههاي دو تا چهار برگی گو سنجی، بوته زیست

ومیر محاسبه شد.  ساعت بعد از تیمار کردن، مرگ 22ور گردید و  ها غوطه هاي مختلف عصاره غلظت

و آب مقطر و متانول  گرفتتکرار براي هر تیمار انجام  3تصادفی با  این آزمایش در قالب طرح کامالً

هاي دو تا چهار  به عنوان شاهد استفاده شد. براي ارزیابی اثر تیمارها بر فعالیت آنزیم استراز، بوته

کش شد. نتایج نشان داد که  ها و حشره عصاره LC25ارقام ذکرشده آغشته به غلظت  فرنگی گوجهبرگی 

یافته  متروزین براي حشرات کامل پرورش کش پی گیاهان شاتره و کلپوره و آفت ۀعصار LC50میزان 

و  31/18، 21/13ترتیب  و براي رقم مقاوم به 521/5و  88/33، 21/12ترتیب  روي رقم حساس به

کش روي میزان فعالیت آنزیم استراز نسبت  ها و آفت ر زیرکشندگی عصارهاثآگرم بر لیتر بود.  513/5

گیاهان  ۀدار بود. میزان آنزیم استراز، براي شاهد و حشرات کامل تیمارشده با عصارابه شاهد معن

و  553/5، 5581/5، 55111/5 ترتیب متروزین روي رقم حساس به کش پی شاتره و کلپوره، آفت

میکروگرم آلفانفتیل استات در دقیقه  5543/5و  5532/5، 5518/5، 522/5و روي رقم مقاوم  5538/5

یافته روي  کش در حشرات پرورش ها و آفت ین بود؛ بنابراین میزان سمیت عصارهئگرم پروت بر میلی

خود  متروزین بیشترین سمیت را به کش پی دست آمد. آفت رقم مقاوم بیشتر از رقم حساس به

ها سمیت شاتره بیشتر از کلپوره تعیین گردید. میزان فعالیت آنزیم  اختصاص داد و از میان عصاره

 ،نتایجاین دست آمد. با توجه به  استراز در حشرات تیمارشده روي رقم مقاوم کمتر از رقم حساس به

هکار مناسب علیه تواند به عنوان را کش می هاي گیاهی یا آفت کاربرد توأم رقم مقاوم گیاهی با عصاره

 کار رود. به IPMهاي  سفیدبالک پنبه در برنامه

 

 .LC50سنجی، غلظت  ارقام مقاوم، زیست اثرات کشندگی و زیرکشندگی، :کلیدی هایهواژ
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 مقدمه

یکی از آفات مهم  B. tabaci 3بالک پنبه سفید

 Husainگیاهی ) ةگی است که با مکیدن شیرفرن جهگو

& Trehan, 1940 سبب کاهش کمی و کیفی تولید )

(. کشت گیاهان مقاوم یکی از Gerling, 1990شود ) می

است. ژنوتیپ مقاوم با اثر  این آفتهای مبارزه با  روش

وژی، بیولوژی و فیزیولوژی آفت سبب کاهش مورفولروی 

 Toscano et al., 2002; Fancelli) شود جمعیت آن می

et al., 2003; Bogorni & Vendramim, 2005; Baldin 

et al., 2007) .های مختلف یک گیاه و سن برگ  قسمت

(Mound, 1965a; Ohnesorge et al, 1980) پرزدار ،

، در تغذیه، (Bethke & Henneberry, 1984بودن برگ )

ها  گذاری، انتخاب و تغییرات جمعیت سفیدبالک تخم

(. پرزها و Hassell & Southwood, 1978ثر است )ؤم

( و Duffy, 1986توانند یک سد فیزیکی ) ا میه کرک

ن اراخو همچنین یک میکروکلیمای مناسب برای گیاه

م گیاه مقاوم أکاربرد تو(. Willmer, 1986) وجود آورند هب

کش علیه حشره )به دلیل احتمال افزایش یا  و آفت

کاهش حساسیت حشره به روش دیگر( اثرات مستقل، 

 & Quisenberryند )ک می ایجاد 1و متضاد 2افزایشی

Schutzko, 1994; Janini et al., 2011; Sarbaz et al., 

گیاهان مقاوم پراکندگی حشره را هم در مزرعه  (.2013

دهند که این عامل ممکن است  و هم روی گیاه تغییر می

ها شود. همچنین  کش کمتر حشره تأثیرسبب 

طور بالقوه توانایی ارقام  هها ممکن است ب کش حشره

اوم را در برابر آفت )تراکم و مراحل انتخاب میزبان( مق

ثر از هر دو روش ؤبرداری م تغییر دهند. برای بهره

کش و ارقام مقاوم( در تولید  مدیریت آفات )آفت

محصول، الزم است نوع اثر متقابل )اثرات مستقل، 

افزایشی و متضاد( بین آنها بررسی شود تا از پرهزینه 

رای مدیریت تلفیقی آفت شدن راهبرد انتخابی ب

 (.Quisenberry & Schutzko, 1994جلوگیری شود )

گیاهان به دلیل اینکه منبع غنی از مواد شیمیایی 

های متداول  کش توانند جایگزینی برای آفت می ،ندا فعال

(. بین عصاره و ژنوتیپ یک Kim et al., 2005باشند )

 تأثیرها  پمتقابل وجود دارد و برخی ژنوتی تأثیرنوع گیاه 

                                                                                 
1. Cotton whitefly 
2. Synergist  

3. Antagonist  

 ,Torrecillas & Vendramim)دهند عصاره را افزایش می

2001; Vendramim & Thomazini, 2001 .)اثر تاکنون 
بسیاری از گیاهان بررسی شده است.  ةعصار کشی حشره

 .Azadirachta indica Aبرگ و بذرهای چریش  ةعصار

Jussزیتون تلخ  ة، میوMelia azedarach L.،Sterculia 

foetida L. ،شاهی ،بادامLepidium sativum L. ، 

ورا، شاتره،  استبرق، اکالیپتوس، سیر، داتوره، آلوئه

آویشن، رزماری و رازیانه روی سفیدبالک پنبه اثر 

 ;Souza & Vendramim, 2005) کشی دارند حشره

Vasconcelos et al., 2006; Abou-Fakhr et al., 

2006; Bleicher et al., 2007; Nascimento et al., 

2008; Ateyyat et al., 2009; Ali et al., 2010; 

Sertkaya et al., 2010; Jafarbeigi et al., 2011.) 

های  ترین گروه آنزیم ( مهمCو  Bو  Aاسترازها )نوع 

(. تاکنون Hodgson and Levi, 1997ند )ا هیدرولیزکننده

 های گیاهی و های گوناگونی مبنی بر اثر عصاره پژوهش

ها روی فعالیت آنزیم استراز در حشرات انجام  کش آفت

 ;Mahdavi Moghadam et al., 2011گرفته است )

Khosravi et al., 2011; Liu et al., 2003; Ahmadi, 

نشان داد که  Bloch & Wool (1992)(. پژوهش 2009

ها  کش به حشره B.tabaciبین فعالیت استراز و مقاومت 

روی  Helmi (2010)های  رسیارتباط وجود دارد. بر

های استراز در میان  تغییرات الکتروفورتیکی ایزوزیم

آوری  میزبان جمع 3که از روی  B.tabaciهای  جمعیت

ممکن است  B.tabaciهای  نشان داد که گونه ،شده بود

های مختلفی  های مختلف ژنوتیپ در ارتباط با میزبان

 B. tabaciداشته باشند. فعالیت استراز در جمعیت 

های غالب مربوط به ژن  های ژنتیکی دارد و آلل پایه

آنزیم استراز ممکن است در دو جمعیت متفاوت باشد 

Shchukin & Wool, 1994) تغییرات در فعالیت استراز .)

شدت توسط فاکتورهای  ممکن است به B. tabaciدر 

قرار گیرد  تأثیرها تحت  کش غیرژنتیکی مانند آفت

(Dittrich et al., 1990.) 

 Teucrium polium (L.)کلپوره یا مریم نخودی 

گیاه کلپوره  ةعصار. است  Lamiaceae ةخانواد گیاهی از

ترپن،  محتوی ترکیبات آلکالویید، گلیکوزید، تری

استرول، فالونویید، ترکیبات ترپنوییدی، تانن، مشتقات 

(. Amir Heidari, 1994تلخ فوران و ساپونین است )

اسانس آن بتاپینن،  ةدهند د تشکیلبیشترین موا
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اسانس و (. Mirza, 1991) استبتاکاریوفیلن و فارنسن 

کشی  های مختلف این گیاه خاصیت حشره گونه ةعصار

 & Koschier & Sedy, 2003; El-Shazly) نددار

Hussein, 2004; Mahdavi Arab et al., 2007; 

(Irannejad et al., 2012a .شد و این گیاه روی ر ةعصار

 ,.Irannejad et alاثر است ) زادآوری بالتوری سبز کم

2012b). 

از گیاهان  Fumaria parviflora (Lamark)تره  شا

قسمت هوایی گیاه  است. Fumariaceae ةدارویی خانواد

ر این بیشتحاوی حدود یک درصد آلکالویید است که 

ترین  ند. مهما آلکالوییدها از مشتقات بنزیل ایزوکنیولین

لین و  ین آلکالوییدها شامل فومارین )پروتوپین(، فوماریا

توان فالونوییدها،  اند. از دیگر ترکیبات شاتره می سیناکتین

موسیالژ را نام ویژه اسید فوماریک و  اسیدهای گیاهی به

ی روی زیادشاتره سمیت  ةعصار (.Zargari, 1992برد )

 ,.Mahdavi Arab et alای حبوبات ) سوسک چهارنقطه

 ,.Jafarbeigi et al) دارد( و سفیدبالک پنبه 2007

یک از مشتقات پیریدین آزومتین ، . پیمتروزین(2011

کش جدید با خاصیت انتخابی علیه آفات مکنده از  حشره

. (Li et al., 2001) استها  ها و سفیدبالک جمله شته

 استفرد  نیز منحصربه تأثیر ةلحاظ نحو متروزین به پی

(Nicholson et al.,1995; Lawson et al., 1999) این .

های گیاهی  ها به درون بافت کش از نفوذ استایلت آفت

. حساسیت (Fluckiger et al., 1992) کند جلوگیری می

متروزین به گیاه میزبان بستگی دارد  آفات در برابر پی

(Talebi Jahromi, 2006 .)متروزین علیه  کارایی پی

 Nicholson etگی توسط نفر جهسفیدبالک پنبه روی گو

al. (1995)  وSchuster & Polston (1997)  گزارش

ها و  بیشترین سمیت را برای بالغمتروزین  پیشده است. 

سن دو، سه و  های های سن اول و آخر دارد و پوره پوره

 ,.Li et al)ها حساسیت کمتری دارند  چهار سفیدبالک

2001; Bi et al., 2002; Polston & Sherwood, 2003; 

Jafarbeigi et al., 2012). 

 ۀوسیل هها ب کش زیاد از حد آفت ةاستفاد نگرش به با

ویژه  ای به دار برای کنترل آفات گلخانه کشاورزان گلخانه

محیطی و مقاومت  ها و خطرات زیست سفیدبالک

آفات و  ۀوسیل ها به کش برخی آفت شده نسبت به ادجای

گی در فرن جهیژه گوو خوری، به اهمیت محصوالت تازه

گی فرن جهها، این پژوهش روی گو سبد غذایی خانواده

 هایاین انگیزه، در این پژوهش اثر اب متمرکز شده است.

کش  گیاهان کلپوره و شاتره به همراه آفت ةعصار

اثر کشندگی خوبی روی سفیدبالک که متروزین ) پی

و  ،( روی تلفات(Jafarbeigi et al., 2012پنبه دارد 

یرات آنزیم استراز عمومی سفیدبالک پنبه روی ارقام تغی

 ارزیابی شد. فرنگی گوجهحساس و مقاوم 

 

 ها مواد و روش
 کفیدبالپرورش گیاهان میزبان و س

از جمعیت موجود در گلخانه پنبه   حشرات کامل سفیدبالک

 به منظور شناسایی دقیق برداشت شد. VRU sours 3به نام

 ندات تاکسونومیکی قرار گرفتها تحت مطالع گونه، شفیره

 ,.Samih et al)شناسایی شد  B. tabaci ۀکه این توده، گون

منظور نگهداری منبع حشره و به گیاهان پنبه . (2006

( و 2تری ان جی شامل رقم مقاوم )کالگی فرن جهارقام گو

 این پژوهش های برای انجام آزمایش (1حساس )ارگون

(. رقم ارگون Samareh Fekri et al., 2013) کشت شدند

قوی )که میوه را از  ای نسبتاً رس و بوته متوسط

بلوکی به  ةدارد( و میو سوختگی در امان نگه می آفتاب

 رشد با تری ان جی کالگرم دارد. رقم  330-350وزن 

، مرغی شکل تخم ةمیوو عملکرد باال، دارای  محدود

یت قابل از بافت بوده و سفت ای همیو ،ضخیم پوست نسبتاً

 انتقال به نقاط دوردست برخوردار مناسب برای حمل و

های  سال در مزارع مناطق جنوب کشور این رقم در است.

حشرات کامل  ه است.شدسطح وسیعی استفاده  در اخیر

صورت انبوه روی پنبه و دو رقم  پنبه به  سفیدبالک

متر  سانتی 60×40×30هایی به ابعاد  فرنگی در قفس گوجه

درجۀ  23±2دند. پرورش در دمای پرورش داده ش

 36درصد و دورة نوری  44±4سلسیوس، رطوبت نسبی 

 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی صورت گرفت.
 

 کش گیاهی و آفت ۀعصار

و  گیاهان شاتره  ةسنجی از عصار های زیست در آزمایش

های گیاهی در این پژوهش با  کلپوره استفاده شد. نمونه

مختلف مبنی بر داشتن اثر  توجه به بررسی منابع

 ,.Mahdavi Arab et al ) کشی انتخاب شدند حشره

                                                                                 
1. Vliasr Rafsanjan University source 

2. Cal-Jn3  

3. Ergon 
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2008; Jafarbeigi et al., 2011 & 2012; Irannejad et .
al., 2012

a.)  گیاهان مورد نظر از برخی مناطق استان

آوری و بخش  جمع 3130کرمان در اردیبهشت و خرداد 

 )وکیلی( بندی گیاهی دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت رده

د. در این پژوهش مخلوط گل، برگ، کرشناسایی  آنها را

های شاخه، برگ و گل  شاتره و قسمت ۀساقه و ریش

عصاره بر اساس روش شرح داده شده  ۀکلپوره برای تهی

کار رفت. همچنین از  به Kesmati et al. (2006)توسط 

Chess)شرکت سینجنتا  متروزین پیکش  حشره
®
, WP 

برای کنترل  مان حفظ نباتات در ایرانساز ، که(,25%

برخی آفات سبزی، جالیزی، پنبه و درختان میوه 

(Sheikhi Garjan et al., 2009 ) دهکرتوصیه آن را 

به عنوان تیمار کنترل مثبت و آب مقطر به عنوان  ،ستا

 .تیمار کنترل منفی استفاده شد

 

کش  های گیاهی و آفت های مناسب عصاره تعیین غلظت

 بیانتخا

های انتخابی به منظور  کش جهت تعیین غلظت آفت

بالک  درصد آنها روی سفید 40بررسی اثر کشندگی 

های مقدماتی روی حشرات کامل  یکسری آزمایش ،پنبه

های  بالک پنبه انجام گرفت. در این مرحله غلظت سفید

کش  گیاهی شاتره و کلپوره و آفت ةمختلفی از هر عصار

کرار )برای هر رقم جداگانه( روی حشرات کامل در سه ت

(. برای تیمار Jafarbeighi et al., 2011) آزمایش شد

ورسازی برگ در  کردن حشرات کامل از روش غوطه

(. Wang et al., 2008)ها استفاده شد  کش و عصاره آفت

 ةغلظت مشخص، ابتدا وزن مورد نظر از عصار ۀبرای تهی

الل لیتر حالل متانول حل شد. ح میلی 2خشک در 

تست انتخاب گردید.  های پیش متانول بر اساس آزمون

از حجم یکسان حالل متانول  ،ها غلظت ۀهم ۀبرای تهی

بعد از حل کردن در متانول با آب مقطر به  و استفاده شد

گرم بر لیتر  3غلظت  ۀبرای تهی ،حجم رسانده شد. مثالً

 2خشک در  ةگرم از عصار 25/0شاتره مقدار  ةاز عصار

 ةبه عنوان ماد 30یتر متانول حل شد و تویین ل میلی

درصد اضافه شد و با آب مقطر به  02/0همراه به میزان 

 لیتر رسانده شد. میلی 10حجم 

درصد به اضافۀ آب  30لیتر از متانول  میلی 2شاهد با 

فرنگی از دو رقم  برگی گوجه 2-5مقطر تهیه شد. نشاهای 

از فرو بردن در تری انتخاب و بعد  ان جی ارگون و کال

ثانیه، در داخل  34ها به مدت  کش و عصاره محلول آفت

سن  حشرة کامل هم 20ها قرار داده شد. تعداد  لیوان

ساعت از عمرشان گذشته  25سفیدبالک پنبه که کمتر از 

طور تصادفی  سن به بود، از منبع پرورش حشرات هم

ز طریق ای به آرامی ا برداشته شد و با استفاده از ویال شیشه

دریچۀ روی در قفس به محیط داخل آن تکانده شد و 

ساعت شمارش شد.  32شده بعد از گذشت  حشرات تلف

دلیل انتخاب این زمان، برقراری هماهنگی بین زمان 

سنجی و آزمایش تعیین آنزیم استراز بود که  آزمایش زیست

طی آن بتوان زمان کافی برای مشاهدة تغییرات را داشت. 

ساعت بررسی  36و  32، 53، 25های  س، زمانبر این اسا

ومیر کافی رخ نداد و  ساعت مرگ 53و  25شد. در دو زمان 

ساعت دیده نشد.  36و  32دار بین دو زمان  اختالف معنا

ومیر  ساعت مالک قرار گرفت. مرگ 32بنابراین زمان 

صورت درصد حشرات کامل مرده به تعداد اولیه در هر  به

شده  ومیر اصالح سپس درصد مرگتکرار محاسبه شد. 

(. این آزمایش چندین بار Abbott, 1925محاسبه گردید )

با دست آمد.   های مورد نظر به انجام گرفت تا دامنۀ غلظت

پایین )مربوط به تلفات  غلظت ،های مقدماتی انجام آزمایش

درصد(  34باال )مربوط به تلفات  غلظتدرصد( و  24

 4صلۀ لگاریتمی تعداد در فامشخص و سپس ها  عصاره

آزمایش، این با استفاده از نتایج غلظت انتخاب شد. 

سنجی  زیست های های مورد نیاز برای انجام آزمایش غلظت

 .(Robertson & Preisler, 1991) گردیدتعیین 

 4متروزین در  کش پی های اصلی برای حشره آزمایش

(، عصارة 06/0، 051/0، 013/0، 021/0، 033/0غلظت )

، 200/25، 311/36، 430/33، 3غلظت ) 4تره در شا

، 36/35، 33/63، 40غلظت ) 4( و عصارة کلپوره در 14

( بر حسب گرم بر لیتر در سه تکرار روی 330، 63/310

 کش های اصلی برای حشره تری و آزمایش ان جی رقم کال

، 023/0، 020/0، 035/0غلظت ) 4متروزین در  پی

، 30غلظت ) 4در  شاتره ة(، عصار061/0، 051/0

غلظت  4کلپوره در  ة( و عصار50، 23/23، 20، 35/35

( بر حسب گرم 334، 32/313، 23/303، 34/36، 45)

. روش تیمار کردن و گرفتبر لیتر روی رقم ارگون انجام 

های مقدماتی  مشابه آزمون هشد تعداد حشرات استفاده

 به منظورها  دادهاز )که در باال شرح داده شد( بود و 
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 .شد پاسخ )مرگ( استفاده -های غلظت برآورد منحنی

 

متروزین بر فعالیت  کش پی ها و حشره ارزیابی اثر عصاره

 ک پنبهفیدبالآنزیم استراز س

تری و  ان جی فرنگی کال ها روی ارقام گوجه ابتدا سفیدبالک

های پرورشی در گلخانه  ارگون به مدت سه نسل در قفس

برای ارزیابی آنزیم استراز پرورش یافت و از این حشرات 

های گیاهی و همچنین  استفاده شد. از هر یک از عصاره

های دو تا  تهیه شد. بوته LC25متروزین غلظت  کش پی آفت

وری  فرنگی ارقام ذکرشده به روش غوطه چهار برگی گوجه

های لیوانی قرار  ها آغشته شدند و در قفس کش به حشره

ل سفیدبالک روی آنها حشرة کام 320داده شدند. تعداد 

ساعت حشرات زنده از داخل  32سازی شده و بعد از  رها

تکرار  1آوری شدند و برای هر تیمار  های لیوانی جمع قفس

های شاهد در آب مقطر همراه با  در نظر گرفته شد. بوته

 ور شدند. متانول غوطه

 .Lee et alارزیابی آنزیم استراز بر اساس روش 

کامل سفیدبالک  ةحشر 200 .گرفتانجام  (2000)

کش )که زنده  ها و آفت یک از عصاره تیمارشده با هر

 02/0میکرولیتر بافر فسفات سدیم  300مانده بودند( در 

به نسبت یک  X-100( حاوی تریتون PH=7.4موالر )

ها با  ( هموژنیزه شدند. سپس نمونهW/V) صدم درصد

 درجه سلسیوس به 5دور در دقیقه در دمای  35000

وژ شدند. مایع رویی به عنوان یدقیقه سانتریف 30مدت 

 & Rauchمنبع آنزیم برای ارزیابی استفاده شد )

Nauen, 2003) رویی از مایعمیکرولیتر  40. مقدار 

چاهک مربوط به خودش به  ها مربوط به هر یک از نمونه

میکرولیتر  40پلیت انتقال داده شد. سپس  میکرودر 

تر لی میلی 30گرم در  06/0ستات )سوبسترا آلفا نفتیل ا

 40 میکرولیتر بافر( به آن اضافه شد. 400استون در 

محلول رنگی فست بلو آر آر )فولکا، سوئیس( لیتر  میکرو

لیتر  میلی 40در  SDSگرم  334/0گرم +  034/0 3رنگ

 30آب مقطر به عنوان نشانگر رنگ اضافه شد و به مدت 

داده  قرار( سانتیگراد ۀدرج 23±2دقیقه در دمای اتاق )

( در طول موج OD) کمی طور شدت رنگ حاصل به. شد

پلیت ریدر مدل  ستگاه میکرونانومتر با استفاده از د 540

(ELX808 Bio-Tek) تولیدشده شد. مقدار نفتول  خوانده

                                                                                 
1. Dye 

در مخلوط واکنش با استفاده از منحنی استاندارد تولید 

این  ۀتهی برای دست آمد. همختلف ب مقادیرنفتول در 

عمل گردید. ابتدا  Lee et al. (2000)منحنی طبق روش 

صورت  های مختلف نفتول به هایی با غلظت محلول

د. سپس جذب آن در شهای رقیق شده تهیه  سریال

 .نانومتر خوانده شد 540طول موج 
 

 اطالعات و آمار ۀروش تجزی

سنجی با  های زیست آمده از آزمایش دست های به داده

و  Probit Analysisو  -Plus Polo افزار از نرم استفاده

پاسخ  -پروبیت تجزیه شد و روابط غلظت ۀروش تجزی

 ۀتجزیبالک پنبه تعیین گردید.  ها روی سفید برای عصاره

. گرفتانجام  SPSS 16.0افزار  ها با استفاده از نرم داده

ها برقراری شرایط آنالیز واریانس از  داده ۀقبل از تجزی

ال بودن و تصادفی بودن خطاها، همگنی جهت نرم

ها با میانگین با استفاده  ها و همبستگی واریانس واریانس

های الزم انجام  بررسی و تبدیل Minitab 14.0افزار   از نرم

ها با استفاده از  بندی میانگین  و گروه ها ه. مقایسگرفت

در سطح احتمال پنج درصد  دانکنای  آزمون چنددامنه

افزار  ها و نمودارها به کمک نرم . منحنیجام گرفتان

Sigmaplot 12.0 رسم گردید. 
 

 نتایج و بحث

های   پروبیت داده ۀدرصد و نتایج تجزی 40 هغلظت کشند

 3کش در جدول  های گیاهی و آفت عصاره سنجی زیست

کش  دهد که آفت آورده شده است. نتایج نشان می

لیتر  گرم بر 026/0و  023/0متروزین با مقدار  پی

گرم  33/31و  63/36کلپوره با مقدار  ةبیشترین و عصار

ترتیب  را به LC50بر لیتر کمترین سمیت و بیشترین 

 ة. کشندگی عصاردو ارگون دار تری ان جی کالروی رقم 

و حساس ارگون  تری ان جی کالشاتره روی رقم مقاوم 

کلپوره است. نتایج  ةبرابر عصار 51/4و  41/6ترتیب  به

شاتره  ةاد که در هر دو رقم سمیت عصارنشان د

کلپوره است. با توجه  ةدار بیشتر از عصار معناصورت  به

گی تیمارشده فرن جهسنجی در دو رقم گو به نتایج زیست

( در رقم مقاوم 3های کلپوره و شاتره )جدول  با عصاره

کمتر از رقم حساس ارگون و  LC50مقدار  تری ان جی کال

پاسخ در رقم مقاوم بیشتر  -همچنین شیب خط غلظت
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دهد که رقم  دست آمد. نتایج نشان می هاز رقم حساس ب

مقاوم، سمیت هر دو عصاره )شاتره و کلپوره( را افزایش 

گی فرن جهداده است. نتایج نشان داد که در دو رقم گو

در رقم  LC50کش پیمتروزین مقدار  تیمارشده با آفت

دار( اغیر معناندکی کمتر از رقم مقاوم است )  حساس

پاسخ در رقم مقاوم بیشتر  -که شیب خط غلظت درحالی

از رقم حساس است. بنابراین رقم گیاهی سمیت 

 کش را تغییر نداده است. آفت

 

کش پیمتروزین و دو عصارة  پاسخ آفت -درصد جمعیت )بر حسب گرم بر لیتر( و شیب خطوط غلظت 40. غلظت کشندة 3جدول 

 فرنگی بالک پنبه روی دو رقم گوجه سفیدگیاهی علیه حشرات کامل 

 X2 درصد 34حدود اطمینان  LC50 شیب خط ±خطای معیار تیمار فرنگی رقم گوجه

 b26/31 62/36-23/3 32/2  1 ±54/0 شاتره تری ان جی کال

 a63/36 16/305-16/63 34/3 34/2±53/0 کلپوره

 c023/0 012/0-033/0 33/3 43/1±43/0 پیمتروزین

 b26/33 31/23-03/31 53/2 32/2±54/0 شاتره ارگون

 a33/31 23/331-33/34 03/2 30/2±51/0 کلپوره

 c026/0 013/0-022/0 45/3 30/2±50/0 پیمتروزین
 است. 31درجۀ آزادی برای تمام تیمارها 

 

 ةبیوز روی حشر یکی از اثرات عمومی مقاومت آنتی

م، اندازه آفت این است که باعث کاهش توانایی متابولیس

 ,Van Emdenشود ) گیاهخوار می ةو وزن بدن حشر

ها تابعی  کش (، از آنجایی که میزان سمیت حشره1986

رود حشراتی که  ، انتظار میاستاز وزن بدن موجود زنده 

حساسیت بیشتری به  ،اند روی رقم مقاوم تغذیه کرده

 ،کش نشان دهند. به عبارت دیگر غلظت معینی از حشره

د تلفات معین در جمعیت حشراتی که روی برای ایجا

کنند، در مقایسه با رقم حساس به  رقم مقاوم تغذیه می

 ,Van Emdenکش نیاز است ) غلظت کمتری از حشره

های  کش ها نسبت به حشره (. تغییرات حساسیت شته1990

شیمیایی در اثر تغذیه از ارقام مقاوم و حساس توسط 

Khalghani (1994) سم  تأثیراست.  هبه اثبات رسید

بالک پنبه روی دو رقم حساس  ایمیداکلوپراید علیه سفید

 Sarbaz etکاشمر بررسی شد ) ۀو مقاوم پنبه در منطق

al., 2013 و میزان )LC50  در رقم مقاوم کمتر از رقم

پاسخ  -حساس گزارش شد و همچنین شیب خط غلظت

 تأثیردست آمد.  هدر رقم مقاوم بیشتر از رقم حساس ب

های گیاهی روی  م مقاوم روی افزایش سمیت عصارهرق

 ۀو پروان Baldin et al. (2007)ک پنبه توسط فیدبالس

 Tuta absoluta (Meyrick) فرنگی گوجهمینوز 

Vendramim & Thomazini (2001)  گزارش شد که با

 خوانی دارد. نتایج پژوهش حاضر هم

مبنی بر  Jafarbeighi et al. (2012)های  بررسی

اتانولی گیاهان شاتره و کلپوره که بر اساس  ةعصار ثیرتأ

بالک پنبه به  روش سوکسله تهیه شده بود، علیه سفید

کلپوره  ةوری نشان داد که سمیت عصار روش غوطه

که در تحقیق حاضر  درحالی ؛شاتره است ةبیشتر از عصار

دست آمد و این  هشاتره بیشتر از کلپوره ب ةسمیت عصار

های متفاوت )متانول و  اربرد حاللدلیل ک شاید به

( و Samih & Nejati, 2014گیری ) اتانول( در عصاره

گیری )ماسراسیون و  های متفاوت عصاره همچنین روش

 (.Gholami et al., 2013سوکسله( باشد )

مبنی  Mahdavi Arab et al. (2008)های  پژوهش

متانولی گیاهان کلپوره و شاتره  ةکشی عصار بر اثر حشره

ای حبوبات نشان داد که سمیت  علیه سوسک چهارنقطه

شاتره بیشتر از کلپوره است که با نتایج این  ةعصار

متروزین در برخی  پژوهش هماهنگ است. کارایی پی

گی علیه سفیدبالک پنبه فرن جهمحصوالت از جمله گو

 Nicholson et al., 1995; Schuster)گزارش شده است 

& Polston, 1997) .متروزین  های پی کش شرهسمیت ح

و دیازینون علیه حشرات کامل سفیدبالک پنبه روی 

وری برگ بررسی و  گی رقم باکرز به روش غوطهفرن جهگو

LC50 گرم بر لیتر گزارش شد  33/0متروزین  پی

(Samih et al., 2011درحالی )  که در تحقیق حاضر

LC50 و ارگون  تری ان جی کال فرنگی گوجههای  روی رقم

دست آمد که  گرم بر لیتر به 026/0و  023/0ترتیب  به

های متفاوت  تواند به دلیل رقم علت این اختالف می
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متفاوت حشره و شرایط متفاوت آزمایشگاهی  گیاهی، نژاد

 باشد.

در رابطه با یک واحد  کش آفتنسبت تغییرات اثر یک 

 Talebi) شود شیب خط بیان می ۀوسیل تغییر در غلظت به

Jahromi, 2006)تنوع در تغییر  ةکنند . شیب خط بیان

تحت آزمایش  ةحساسیت یک جمعیت مشخص از حشر

و افزایش گر تغییرات کم  بیان 3است. خط با شیب تند

شاتره(  ة)عصاردر حساسیت جمعیت است شدید 

و تغییر زیاد  ةدهند نشان 2که خط با شیب کم درحالی

 ة)عصار در حساسیت جمعیت مورد آزمایش استکاهش 

 3های  و شکل 3)جدول ؛(Alizadeh et al., 2011کلپوره( )

 ةعصارهای باال و پایین  به عبارتی تفاوت بین غلظت (.2و 

سفیدبالک کم است و در واقع حساسیت جمعیت شاتره 

همگن است و با اندکی افزایش در  عصاره به این پنبه

که  درحالییابد.  افزایش می ومیر شدیداً غلظت، میزان مرگ

با افزایش زیاد در غلظت، میزان کلپوره  ةعصار بارةدر

 Robertson) یابد افزایش می توجهیشایانطور  ومیر به مرگ

& Preisler, 1992).  این موضوع در کنترل آفات بسیار مهم

دقت زیادی  ها کش است و بایستی در استفاده از این حشره

شود که  چرا که اشتباه در تنظیم غلظت سبب می داشت؛

های باالتر، جمعیت را تحت فشار قرار  ا استفاده از غلظتب

 داده و انتخاب افراد مقاوم تسریع شود.

 

 
 متروزین  کش پی گرم بر لیتر( دو عصارة گیاهی و آفت پاسخ )میلی -. منحنی غلظت3شکل 

 فرنگی رقم ارگون بالک پنبه روی گوجه روی سفید
 

 
 متروزین  کش پی لیتر( دو عصارة گیاهی و آفت گرم بر پاسخ )میلی -. منحنی غلظت2شکل 

 تری ان جی فرنگی رقم کال بالک پنبه روی گوجه روی سفید
 

 

1. Steep line 

2. Flat line 
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با توجه به اینکه شیب خط، اثر متغیرهایی را که در 

گیری آن دخالت دارند نشان  بروز پاسخ و چگونگی اندازه

یعنی شیب خط  ،ندا دهد، وقتی دو خط موازی می

تأثیر یکسانی  ةنحو یکسانی دارند، دو ترکیب احتماالً

)البته درست بودن قاطع این داوری، به شواهد دارند 

آنزیمی نیاز دارد(. در این پژوهش مشخص شد که 

های  و شکل 3ند )جدول دارب خط یکسان ها شی عصاره

اثر این  ة(. بنابراین احتمال یکسان بودن نحو2 و 3

کنش  وجود دارد. وقتی پاسخ اثر متقابل یا برهم ها عصاره

با  ثیر باشد )مثالًأمربوط به یک ترکیب یا یک محل ت

کش  یک آنزیم یا یک واکنش متابولیکی خاص( یعنی آفت

صورت شیب  جایگاه اثر اختصاصی داشته باشد، در این

خط زیاد خواهد بود و بر عکس وقتی ترکیب جایگاه 

شود  باشد، شیب خط کم میتری داشته  ثیر عمومیأت

(Talebi-Jahromi, 2006 در این صورت ممکن است .)

ثیر ترکیب نیز أت ةشیب خط اطالعاتی راجع به نحو

کلپوره که دارای شیب کمتری  ةبدهد. بنابراین عصار

شاتره  ةتواند دارای چند نقطه اثر باشد. عصار است و می

این دارای شیب خطی بیش از کلپوره است، لذا احتمال 

وجود دارد که این عصاره دارای محل اثر محدودتری 

باشد. عالوه بر این حتی این احتمال نیز وجود دارد که 

 شاتره تنها یک جایگاه اثر داشته باشد. همچنین ةعصار

. شود میسمیت نیز استفاده  ۀشیب خط برای مقایس از

گیری  تواند برای اندازه تنهایی نمی به LC50 ۀچون محاسب

یکسانی  LC50کافی باشد. دو خط ممکن است سمیت 

کش  داشته باشند، ولی در خط اول بروز سمیت برای آفت

که در خط  درحالی تری اتفاق افتاده باشد، در غلظت پایین

تری  کوچک ةثیرها در محدودأدوم کمترین تا بیشترین ت

 ,Talebi-Jahromiافتاده باشد )از تغییرات غلظت اتفاق 

X(. چون 2006
Xحاسبه شده از م  2

جدول کمتر است،  2

ها و  پاسخ برای همۀ عصاره-در نتیجه خطوط غلظت

 شود. ها تأیید می کش آفت

میزان استراز حشرات کامل سفیدبالک نتایج سنجش 

با سوبسترای آلفا نفتیل گی فرن جهپنبه روی دو رقم گو

ها  آنزیم استراز بین تیمار تیالعفاستات نشان داد که در 

( و F3,11=61.87, P=0.0000رگون )روی رقم ا

اختالف  (.F3,11=26/19, P=0.0000) تری ان جی کال

که  ییها میانگین ۀبا توجه به مقایس .دار وجود داردامعن

متروزین فعالیت  آورده شده است، تیمار پی 2در جدول 

آنزیم استراز را روی هر دو رقم کاهش داده است و 

تره روی هر دو رقم های کلپوره و شا های عصاره تیمار

داری در فعالیت آنزیم استراز با هم نداشتند اتفاوت معن

 اند. ولی نسبت به شاهد باعث کاهش فعالیت آنزیم شده

 ،برخی استرازها خواص کاتالیتیکی محدودی دارند

 ۀواسط یند منزوی کردن و بهاثر طی فرؤطور م اما به

و مواد سمی آنها را از مکان ها  کش ترکیب شدن با حشره

کنند و به این وسیله در دسترس بودن  شان دور می هدف

. استرازها ((Dittrich et al., 1990دهند آنها را کاهش می

زدایی نقش دارند، ممکن است این  به دو صورت در سم

یا اینکه باعث  ،ندکنها مواد سمی را هیدرولیز  آنزیم

طور موقت سموم را از  منزوی کردن مواد سمی شده و به

های  آنزیم ۀو فرصت کافی برای بقی کنندهمولمف خارج 

(. نتایج Stark & Banks, 2003ند )آورزدا فراهم  سم

استرازهای موجود در کل بدن  دهد که احتماالً نشان می

سفیدبالک نقش مهمی در غیرسمی کردن یا منزوی 

 های آنزیم کش دارد. احتماالً ها و آفت کردن عصاره

موجود در بدن سفیدبالک با مواد موجود در عصاره 

درگیر شده و مقداری از این مواد منزوی شده و باعث 

 .کاهش دسترسی این مواد به مکان هدف خواهد شد

 د.شوالبته این موضوع باید در تحقیقات آینده بررسی 

گی رقم فرن جهشده از روی گو آوری در حشرات جمع

شاتره میزان فعالیت  ةعصارتیمارشده با  تری ان جی کال

برابر نسبت به شاهد کاهش  3/3آنزیم استراز عمومی 

که در حشراتی که از روی رقم ارگون  حالی در .نشان داد

 ،آوری شده بودند شاتره جمع ةبا عصار و تیمار شده

برابر کاهش  3/1میزان فعالیت آنزیم نسبت به شاهد 

پوره روی کل ةنشان داد. در حشرات تیمارشده با عصار

میزان فعالیت آنزیم  تری ان جی کالرقم  فرنگی گوجه

 ،برابر نسبت به شاهد کاهش نشان داد 3/3استراز حدود 

کلپوره روی  ةولی در حشرات تیمارشده با عصار

برابر نسبت به شاهد  3/2رقم ارگون حدود  فرنگی گوجه

کاهش نشان داد. همچنین در حشرات تیمارشده با 

فرنگی رقم  ین روی گوجهمتروز کش پی آفت

تری میزان فعالیت آنزیم استراز عمومی نسبت  ان جی کال

که در  درحالی ،برابر کاهش نشان داد 2/5به شاهد 

متروزین روی  کش پی حشرات تیمارشده با آفت
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برابر نسبت به شاهد  2/6گی رقم ارگون حدود فرن جهگو

 کاهش نشان داد.

و پیمتروزین با  م تیمارهای شاهد، کلپورهأدر اثر تو

( 2رقم مقاوم، فعالیت آنزیم استراز کاهش یافته )جدول 

 ةدهند ( افزایش یافته است که نشان3و کشندگی )جدول

کش روی رقم مقاوم است. در اثر  تشدیدکنندگی اثر آفت

نچه در ره و رقم مقاوم رفتار متفاوت از آم تیمار شاتأتو

ه رقم مقاوم به این صورت ک .باال گفته شد رخ داده است

و عصاره سبب افزایش فعالیت آنزیم استراز شده است. 

با نگرش به اینکه بین کشندگی این عصاره روی دو رقم 

داری وجود ااختالف معن فرنگی گوجهحساس و مقاوم 

م عصاره و رقم مقاوم أتو ةندارد، بنابراین گاهی استفاد

کشی عصاره شده و در بحث کنترل  سبب کاهش اثر آفت

وژیک و استفاده از دشمنان طبیعی این پدیده مثبت بیول

م عصاره و رقم أتو ةای که در آن استفاد خواهد بود. نقطه

مقاوم اثر کشندگی را روی دشمن طبیعی کم کرده و 

مطلوب خواهد بود. پیدا  ۀنقط ،روی آفت افزایش دهد

های چهارجانبه و هم  کردن این نقطه نیازمند بررسی

هی، آفت، دشمن طبیعی و رقم زمان روی عصارة گیا

مقاوم است. از کنار هم گذاشتن نتایج این پژوهش و 

 آثار در بررسی Irannejad et al. (2012a) پژوهش

این  ،شاتره و کلپوره روی بالتوری سبز ةجانبی عصار

آید. اما با نگرش به سمیت  دست می همدل چهارگانه ب

سبز در شاتره روی آفت بر اساس این پژوهش و بالتوری 

 دست نیامده است.  همطلوب ب ۀپژوهش فوق نقط

 های این مدل چهارگانه  اما با تغییراتی که در پازل

پیدا کردن این نقطه دور از دسترس  ،شود ایجاد می

 نیست.

 

 کش روی دو رقم گیاهی روی  های مربوط به اثر دو عصارة گیاهی و آفت مقایسۀ میانگین .2جدول 

 مومی با سوبسترای آلفا نفتیل استات در حشرات کامل سفیدبالک پنبهفعالیت آنزیم استراز ع

 تیمار
 (گرم پروتئین حسب میکروگرم آلفا نفتیل در دقیقه به ازای هر میلی)براستراز  میانگین فعالیت ±خطای معیار

 ارگون تری ان جی کال

 a0000/0± 0010/0 a00022/0± 0233/0 شاهد

 b000/0±0001/0 b003/0±0063/0 شاتره

 b0000/0±0000/0 b0006/0±0033/0 کلپوره

 c0000/0±0000/0 c0006/0±0051/0 متروزین پی

 برای هر پارامتر است.% 4دار در سطح احتمال  اود اختالف معننب ةدهند نشاندر ستون حروف مشابه 
 

 

 

 

 

 

 

 

رقم مقاوم ممکن است سبب تغییرات فیزیولوژیک در 

این محقق  (.Van Emden, 1990)داخل بدن حشره شود 

یافته از گیاه  همچنین معتقد است که مواد شیمیایی انتقال

منفی روی تغییرات آنزیم تواند اثر  به داخل بدن حشره می

 Helmiهای  (. بررسیVan Emden, 1990)داشته باشد 

های استراز در میان  ایزوزیمنشان داد که  (2010)

آوری  ان جمعمیزب 3که از روی  B. tabaciهای  جمعیت

ند، او بیان کرد دارشده بودند، تغییرات الکتروفورتیکی 

ممکن است در ارتباط با  B. tabaci های که گونه

های مختلفی داشته باشند.  های مختلف ژنوتیپ میزبان

مقاومت به پیرتروئید و فعالیت استراز در دو جمعیت 

B.tabaci  توسطShchukin & Wool (1994)  بررسی

بیان کردند که فعالیت استراز در یک جمعیت شد. آنها 

که در جمعیت دیگر افزایشی نشان  افزایش یافت، درحالی

نداد و هیچ تغییری در مقاومت و فعالیت استراز در 

های شاهد تشخیص داده نشد. آنها پیشنهاد دادند  نمونه

های غالب  های ژنتیکی دارد و آلل که فعالیت استراز پایه

کن است در دو جمعیت متفاوت باشد. فعالیت استراز مم

در تحقیق حاضر اختالف در میزان فعالیت آنزیم استراز 

 فرنگی گوجهشده از روی دو رقم  آوری در حشرات جمع

با توجه به ژنتیکی پیدا کرده باشد.  ۀنیز ممکن است پای

های متعددی از سمیت ترکیبات آلکالوئیدی و  اینکه گزارش

های  اساس پژوهشد دارد و برترپنوئیدی روی حشرات وجو

ی از زیادهای گیاهی فوق نیز مقادیر  ه گونهگرفت جامان

 ;Amir Heidari, 1994)ند دارگیاهی  ۀترکیبات ثانوی

Zargari, 1992)های  کشی عصاره ، بنابراین خاصیت حشره

مربوط به این این پژوهش روی سفیدبالک پنبه نیز احتماالً 

محیطی  زیستن آثار مخرب ترکیبات است. با در نظر گرفت
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تر بودن ترکیبات گیاهی برای  خطر سموم شیمیایی و کم

گونه ترکیبات  رسد از این انسان و محیط زیست، به نظر می

پس از انجام مطالعات بیشتر و تعیین غلظت مناسب آنها 

تری در  عنوان جایگزین مناسب  مدت به توان در کوتاه می

 کنترل آفات استفاده کرد.

ه تحقیقات زیادی در زمینۀ اهمیت استرازها و امروز

های  زدایی بین جمعیت ها در سم درگیر بودن این آنزیم

روی پژوهشگران  های حشرات دیگر انجام گرفته است. یافته

 Cacopsyllid و Psylla pyricolla (Foerster)پسیل گالبی 

pyri (L.) ها  کش زدایی آفت درگیر بودن استرازها را در سم

 Van de Baan & Croft, 1990; Barata et)دهد  می نشان

al., 2004.)  ترکیبات بیوشیمیایی و میزان فعالیت آنزیم

بعد از استفاده  C. montrozieriاستراز در بدن کفشدوزک 

 کش آبامکتین و ایمیداکلوپراید کاهش یافت از دو حشره

(Ahmadi, 2009) بنابراین نتایج این تحقیق از لحاظ .

ها با  کش الیت آنزیم استراز در اثر کاربرد آفتکاهش فع

هایی که  در بررسی خوانی دارد. نتایج محققان دیگر هم

Matowo et al. (2010)  افزایش انجام دادند، مشخص شد

زدایی پرمترین  سم در Bو استرازهای نوع  MFOفعالیت 

مؤثر است.  Anophele arabiensis (Patton)روی 

حساسیت ژوهش این است که کلی این پ گیری نتیجه

سفیدبالک پنبه تغذیه کرده از رقم مقاوم گیاهی نسبت به 

متروزین، عصارة کلپوره و شاتره افزایش یافته و  کش پی آفت

این افزایش در عصارة شاتره بیشتر از دیگر تیمارها بوده 

است، ولی فعالیت آنزیم استراز را تنها در تیمار شاتره 

اینکه چگونه این دو موضوع کنار افزایش داده است. حال 

هم گذاشته شده و بین آنها هماهنگی ایجاد شود، نیاز به 

 پژوهش بیشتر دارد.
 

 سپاسگزاری

این تحقیق با استفاده از امکانات پژوهشی دانشگاه 

رفسنجان و دانشگاه علوم پزشکی کرمان  )عج(عصر ولی

ه است. بدین وسیله از معاونت پژوهشی این جام گرفتان

 شود. ها سپاسگزاری می نشگاهدا
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