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  شندگي عصاره متانولي مغز دانه چريش روي کاي و تغذيه بازدارندگي رشد، ضداثرات 

   در مقايسه با دو ترکيب تجاري Helicoverpa armigera (Hubner)رم قوزه پنبهک

  پالس آزال و نيم نيم
  

 
 

۱، قدرت اله صباحي و عليرضا بنداني*پريسا هروي، خليل طالبي جهرمي
  

  )۲۴/۱۰/۱۳۸۷: تاريخ پذيرش ؛  ۱۹/۴/۱۳۸۷: تاريخ دريافت(

 
  يدهکچ

ـ بـومي   ) آزاد درخـت  (هاي مختلف عصاره متانولي مغز دانه گياه چريش         ات گوناگون غلظت  تأثير ـ شور، روي الروهـاي     ک رم قـوزه پنبـه     ک

Helicoverpa armigera ـ  . پـالس مقايـسه گرديـد   آزال و نـيم  دو فرموالسيون تجاري نيمتأثير بررسي شد و با زارع پنبـه گرگـان   آفـت از م

دانه چريش از بندرعباس تهيه و عمليـات اسـتخراج عـصاره در آزمايـشگاه               .  و در آزمايشگاه روي جيره مصنوعي پرورش يافت        آوري  جمع

ـ ان انتخاب توسط حشره انجـام شـد   کيبات چريش در دو حالت با و بدون ام    کاي تر تغذيه   ضد آثارتعيين  . صورت گرفت  ه در حالـت اول  ک

پـالس  ه بيـشترين ميـزان تغذيـه در تيمـار نـيم           کصورت گرفت در حالي     % ۵ان تغذيه الرو از حلقه فيبري تيمار شده با عصاره           مترين ميز ک

مقايسه ميانگين  ). P > ۰۵/۰(دار وجود داشت      با شاهد اختالف معني   %) ۱به جز عصاره    (هاي مختلف عصاره دانه     بين غلظت . مشاهده گرديد 

ه اختالف بين اين تيمارها نيـز       کآزال بوده   پالس و نيم  ترتيب در تيمارهاي نيم     مترين سرعت تغذيه به   کشترين و   ه بي کسرعت تغذيه نشان داد     

 نيـز  آنهـا ه اخـتالف بـين   کپالس مشاهده شد مترين آن در نيمکو  % ۵اي در تيمار با عصاره بيشترين ميزان شاخص ضدتغذيه   . دار بود معني

متـرين  کو % ۵نندگي در تيمار با عـصاره  ک دورتأثيربيشترين . دار نشدمعني % ۵/۲ و ۱هاي پالس با عصارهدار بود ولي اختالف بين نيم   معني

پالس در گروه ديگري قـرار      آزال و نيم  و نيم % ۱ گروه و غلظت     کدر ي  % ۵/۲ و   ۵هاي  ه از نظر آماري غلظت    کمشاهد شد   % ۱آن در عصاره    

ه از نظر آماري با ساير تيمارها اختالف داشت ولي از اين نظـر بـين عـصاره               کن الرو منجر گرديد     مترين وز کبه  % ۵تيمار با عصاره    . گرفتند

  .دار نشداختالف معني% ۱ و ۵/۲

  

  رم قوزه پنبهکپالس، آزال، نيمچريش، مغز دانه، عصاره متانولي، نيم : ليديک  هاي واژه

  

  

  مقدمه

ي از آفات ک يHelicoverpa armigera (Hubner)رم قوزه پنبه ک

شور کـ  شـمالي    هـاي   استانباشد که تنها در     اصلي مهم کشور مي   

 % ۷۵هـاي طغيـاني تـا       و در سـال    % ۲۰طور ميانگين حـدود       به

هـاي  شدت خسارت در سـال    ). ۲۹(خسارت به پنبه وارد سازد      

ه بـا آفـت از طريـق سمپاشـي هـوايي            ک موجب شد    ۱۳۴۰دهه  

هـاي مختلفـي    شکـ رم قوزه از حشره   کنترل  کبراي  . مبارزه شود 

يبـات مقـاوم شـده      که حشره به اغلـب ايـن تر       کشود  استفاده مي 

روتوفـوس و اتيـون     کتـوان بـه منو     مي آنهاترين    ه از مهم  کاست  

  ). ۱۰(رد کاشاره 
  

   دانشگاه تهران، پرديس کشاورزي،پزشكي گياهترتيب دانشجوي سابق کارشناسي ارشد، استاد، استاديار و دانشيار  به. ۱

  Khtalebi@ut.ac.ir: يکترونيکاتبات، پست الکول ممسئ : *
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  ۱۳۸۸ بهار/ ) الف(چهل و هفتم شماره  / همسيزدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۲۴۴  

ديـسون  کبه دنبال شناسايي ساختمان هرمون پوست اندازي يـا ا         

ات مشابه از گياهان نيز     تأثيريباتي با ساختمان و     کدر بندپايان، تر  

گياهـان ايـن    . ديستروئيد گياهي موسوم گرديـد    کاستخراج و به ا   

ار کـ  هـاي دور بـه    ز گذشـته  مواد را براي مقابله با بندپايان آفت ا       

ه تغذيه حشرات از اين مواد به       کتحقيقات نشان داده    . اندبردهمي

اين ويژگي  ) ۲۷(شود    منجر مي  کات عمده فيزيولوژي  تأثيربروز  

اوري حـشره شـده و بـه          اهش تغذيه، طـول عمـر و زاد       کسبب  

  ). ۱۵(انجامد اختالالت رشدي و نهايتاً مرگ حشره مي

 Azadirachta indica (.L)ش با نام علمـي آزاد درخت يا چري  

شورهاي جنوب و جنوب    کصورت بومي در      ه به کدرختي است   

رويـد و حـاوي     مـي ) استان هرمزگان (غرب آسيا از جمله ايران      

ه قـادر اسـت در      کـ ديستروئيدي به نام آزاديراختين بوده      کماده ا 

 آثــار.  بنــدپايان اخــتالل ايجــاد نمايــدکفرآينــدهاي فيزيولوژيــ

اي قوي و توانـايي ايجـاد اخـتالل در رشـد و نمـو و                غذيهت  ضد

يب ثابـت شـده، هـر چنـد اثـر           کتوليد مثل حشره توسط اين تر     

خوبي مـشخص نيـست       بيوشيميايي آن در سطح سلولي هنوز به      

 گونــه از حــشرات ۴۰۰نون روي حــدود کايــن مــاده تــا). ۲۰(

اي و  تغذيـه   شي، ضـد  کـ خواص تخـم  ). ۳۴(آزمايش شده است    

ــا جيــره غــذايي و  ننــدکدور گي عــصاره چــريش در اخــتالط ب

هـاي گيـاهي در حـشرات مـورد         صورت پاشـيدن روي انـدام       به

  ). ۱۸(ارزيابي قرار گرفته است 

 عصاره آبـي    تأثير) ۱(در بين محققين ايراني ارومچي و لورا           

و سه فرموالسيون تجـاري چـريش را روي سـرخرطومي بـرگ        

 ضـدتغذيه،   آثـار بـات   يکرده و بـراي ايـن تر      کـ يونجه آزمـايش    

) ۳(اردبيلـي و همکـاران      . انـد شنده مشاهده نموده  کننده و   کدور

لــرادو ک کآزال را روي سوســات عــصاره چــريش و نــيمتــأثير

ارومچـي و   . انـد دانسته % ۸۰بررسي و تلفات حاصله را بيش از        

ميزان آزاديراختين و روغن موجـود در دانـه درختـان           ) ۲(ارمل  

ــان  ــتان هرمزگ ــهچــريش در اس ــين   را ب ــب ب    و ۸/۳-۳۶/۴ترتي

در ) ۵(بيــات اســدي و پورقــاز . انــدردهکــر کــذ % ۳/۴۷-۶/۴۶

 روي تــأثيره روي چهــار عــصاره گيــاهي از نظــر کــاي مقايــسه

اند اين مواد از جمله عصاره چـريش را مـؤثر            پنبه داشته  کعسل

يبــات شــيميايي ارجــح کرا نــسبت بــه تر توصــيف نمــوده و آن

  .اند يافته

ي مراحـل    خـصوصيات رفتـار     و حـساسيت ه  ک) ۷(صادقي     

را  Bemisia tabaci (Gennadius)  پنبـه ک عـسل مختلف زندگي

هـاي  شکـ و حـشره   عصاره آبي دانه و روغن چـريش      به  نسبت  

ــد ــيظ (امترين ک ــسيون غل ــل )  درصــد۲/۵امول پيريميفــوس متي

امولسيون غليظ  (سي دمتون متيل    کا)  درصد ۵۰امولسيون غليظ   (

  و ) درصـد  ۲۰امولـسيون غلـيظ     (سي  کـ ن پرو اتـوفي )  درصد ۲۵

 ،ردهکـ  بررسـي و مقايـسه       ) درصد ۲۵امولسيون غليظ   (تيومتون  

تر و تخـم از     امل از همه مراحل حساس    که حشره   کمعتقد است   

 درصـد   ۵روغن  ه  کمطالعات وي نشان داده     . تر است همه مقاوم 

ننــدگي شــديدي روي کچــريش در مقايــسه بــا شــاهد اثــر دور

  .دامل دارکحشرات 

عصاره هندي و آلماني مغز دانه چريش و سـموم          ) ۴(باقري     

ــاترين در   ــن پروپ ــل و ف ــوس متي ــسلکپريمف ــرل ع ــه کنت    پنب

Bemisia tabaci    ديگر مقايـسه  کـ  بـا ي اي گلخانـه در شرايط  را

 مورد استفاده، فن پروپـاترين داراي       ترکيباتدر بين   . رده است ک

 روي مراحل زندگي    يرتأثمترين  ک و چريش داراي     تأثيربيشترين  

  .ه استحشره بود

 تـأثير   بـر  اي مقايسه ايمطالعهه  ک) ۸(قاسمخاني و حدادچي       

 اي درخــت چــريش هــا، و ميــوه هــاي روغنــي برگچــه عــصاره

  A. indica  تلخ  و زيتون L.  Melia azedarach    بر عليه حـشرات 

ر انـد، اظهـا   داشـته   .Sitophilus gxanaxiua L  شه گنـدم  پبالغ ش

هاي چريش    ميوه% ۱۰هاي روغني     دام از عصاره  کهر  ه  کاند  ردهک

 درصـد   ۵۰  و ۵۶،  ۹۶ترتيب سبب     و زيتون تلخ و گل چريش به      

 )۶(اران  کـ و هم  ،حـسيني نيـا   . نـد ا همرگ و مير در حشرات شد     

نه قرمز  کروي  يب با سيتووت    کدر تر   را  روغن دانه چريش   تأثير

 ر شـرايط آزمايـشگاهي   د   Panonychus ulmi  (Koch)اروپـايي  

 ۵۶۵۲ غلظــت يــب درکه ايــن ترکــانــد معتقدنــد ردهکــمطالعــه 

 ۹۰نه ماده بالغ    کام سيتووت روي    .پي. پي ۲۵۰ام همراه با    .پي.پي

ام روغـن چـريش     .پـي . پـي  ۸۳۰۹ غلظـت    ودرصد مرگ و مير     

 ۴/۹۰ام سـيتووت روي تخـم تابـستانه         .پـي . پـي  ۲۵۰مخلوط با   
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   ...اي و کشندگي عصاره متانوليتغذيه  بازدارندگي رشد، ضد

۲۴۵  

  .نمايد درصد مرگ و مير ايجاد مي

) ۲۶(بـار پـرادان و همکـاران        در بين محققين خارجي اولين       

هـاي  ه گياهان تيمار شده با سوسپانسيون آبي دانـه        کنشان دادند   

بـاترورث و مورگـان    .ماننـد ها مصون مـي چريش از حمله ملخ

ردنــد و اثــر کهــاي چــريش جــدا  آزاديــراختين را از دانــه )۱۳(

 روي ملـخ    ppm ۰۰۴/۰متـر از  کرا در غلظـت      اي آن تغذيـه   ضد

 تـأثير در ارزيـابي    ) ۱۹(هيده و همکاران    . صحرايي ثابت نمودند  

ه کردند ک در برنج مشاهده کروغن چريش روي سه گونه زنجر  

با افزايش غلظت روغن پاشيده شده روي گيـاه، ميـزان اسـتقرار        

) ۱۱(بالني و همکـاران     . يابداهش مي کدو گونه از اين حشرات      

ب گيـاهي از جملـه آزاديـراختين و         يـ ک تر ۴۰اي  تغذيـه    ضد آثار

ــشتقات آن ــه از   مـ ــه پروانـ ــار گونـ ــنس دورا روي چهـ    جـ

Spodoptera و Helicoverpa ــايش ــ آزم ــد ک ــرده و دريافتن ه ک

 تـأثير يبـات   کآزاديراختين و دي هيدرو آزاديـراختين از بقيـه تر         

ه کـ نـشان دادنـد    )۱۲(آرمـز و همکـاران    .بيشتري داشته اسـت 

م کـ ريق تماس با جلـد حـشره بـسيار          يبات از ط  کسميت اين تر  

 قابل تـوجهي دارنـد و       تأثيرصورت گوارشي     ه به ک است حال آن  

توئيـده مـشهود بـوده      کويژه در الروهاي خـانواده نو        به تأثيراين  

توانـد   ه عصاره دانه چريش مي    کگزارش نمود   ) ۳۲(سينها  . است

رائـو  . رم قوزه روي گياه لوبيا شود     کاهش جمعيت   ک% ۴۰باعث  

رم قوزه بررسي   ک تي اس را روي      -آزالاثر نيم ) ۲۸(اران  و همک 

ــوده و غلظـــت  ــيون ۰۴/۰نمـ را   آنppm ۱۰۰۰۰ از فرموالسـ

. انـد  ر نمـوده  کـ مرگ و مير در الروهاي نئونات ذ      % ۱۰۰موجب  

 عـصاره چـريش را بـا آزاديـراختين          تـأثير ) ۳۵(زي و همکاران    

 ثيرتـأ رده و بـا توجـه بـه    کخالص روي سه آفت انباري مقايسه     

ه کـ اند  ردهکگيري   بيشتر عصاره آزاديراختين خالص چنين نتيجه     

گوجـار  . آزاديراختين تنها جزء فعال در عصاره چـريش نيـست         

رم کـ  آزاديراختين و پلومبـاگين را روي  کات بيولوژيتأثير )۱۳(

يب ديگـر  کقوزه پنبه مطالعه نموده و آزاديراختين را مؤثرتر از تر    

رم بر هر حشره از رشد و نمو الرو      روگک مي که در دز ي   کدانسته  

مورگان . سن دو جلوگيري نموده و به مرگ آن منجر شده است          

اي و بازدارنـــدگي رشـــد   ضـــدتغذيهآثـــار) ۲۳(و همکـــاران 

 برگـي و بـا      کسـنجي ديـس     ليمونوئيدهاي چريش را در زيست    

رده و  کـ ديگر مقايـسه    کرم قوزه پنبه، با ي    کاربرد موضعي روي    ک

ترين جـزء در مقايـسه بـا سـاالنين، اسـتيل            قوي آزاديراختين را 

. انـد ر نمـوده  کـ سي آزاديـراختين ذ   کجدونين، جدونين و هيدرو   

 فرموالسـيون عـصاره چـريش را        کاثر ي ) ۲۲(لينگ و همکاران    

رده و  کـ رم قـوزه آزمـايش      کـ روي الروهاي نئونات و سن دوم       

اهش کـ ندي رشد،   ک آثاري مانند عالوه بر ايجاد مرگ و مير باال،        

و طــوالني شــدن دوره رشــد و نمــو آفــت تيمــار شــده را وزن 

ه کـ نشان داده   ) ۳۴(تحقيقات ودرزبي وتانگ    . اندگزارش نموده 

  يبـات چـريش در بـسياري از حـشرات         کاي تر فعاليت ضدتغذيه 

هـاي  ه در غلظـت   کـ آيـد در حـالي      هاي باال پديد مي   در غلظت 

ــي   ــشاهده مـ ــشتر مـ ــدي بيـ ــتالالت رشـ ــايين، اخـ ــود پـ   .شـ

جـدونين   سيکـ ات مـاده بتاهيدرو   تـأثير ) ۲۵(کاران  اوپندر و هم  

استخراجي از چريش را با ليمونوئيدهاي غيرآزاديراختينـي روي         

رم قـوزه مقايـسه     کـ داران از جملـه     کپولچند الرو از راسته بال    

  . اندردهک

نـيم آزال تـي و عـصاره آبـي بـذر            ) ۳۰(سلجيسون و ميدو       

ــره چــريش را روي شــب ــم کپ  .Mamestra brassicae (L)ل

ه در گياهـان تيمـار      کـ انـد   اين محققين دريافته  . اندردهکآزمايش  

. يابـد اهش مـي کـ گذاري حشره بـه نـصف      شده با چريش، تخم   

ي بـر درصـد تفـريخ تخـم نداشـته ولـي            تأثيرهرچند اين تيمار    

اهش تغذيـه شـده، ناهنجـاري در        کـ الروهاي تفريخ شده دچار     

از پوست اندازي از بـين      ليه الروها قبل    ک پديد آمده و     آنهارشد  

اين محققين غلظت الزم براي مؤثر بودن عصاره چريش  . اندرفته

مدت   آزال تي نيز توانسته گياه را به      نيم. اندردهکر  ک ذ µg/ml ۸را  

  . سه هفته در برابر حشره محافظت نمايد

رم قوزه پنبـه    که الروهاي سن آخر     ک) ۲۴(نئوليا و همکاران       

ام از سـه فرموالسـيون      پـي  پـي  ۱۰غلظـت   هايي بـه    را با محلول  

 تيمــــار Nim Jeevan و Achook ،Nimbicidine چــــريش، 

 سـاعت، ايـن     ۷۲ و   ۴۸،  ۲۴،  ۰ه بعـد از     کـ اند  اند، دريافته  نموده

هاي موجود  اهش پروتئين کداري باعث   صورت معني   يبات به کتر

 و شـاهد،    Nimbicidineدر مقايـسه بـا      . گـردد در سر الرو مـي    

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
18

51
7.

13
88

.1
3.

47
.5

3.
6 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
pp

.iu
t.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518517.1388.13.47.53.6
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1052-fa.html


  ۱۳۸۸ بهار/ ) الف(چهل و هفتم شماره  / همسيزدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۲۴۶  

Achook ساعت و ۲۴از  بعد Neem Jeevan سـاعت  ۴۸ بعد از 

آزاديـراختين  . است اهش بيشتري در مقدار پروتئين شده  کباعث  

ه از طريـق تزريـق روي الرو سـن سـوم آزمـايش شـده نيـز                  ک

  .اهش داده استکداري مقدار پروتئين سر را صورت معني به

هـاي مختلـف     غلظـت  تـأثير در اين بررسي تالش شـده تـا            

رم کـ تلف چريش با منشأ ايران، بر رشـد و نمـو            هاي مخ عصاره

 تـي اس    -آزالقوزه پنبه مطالعه و با دو فرموالسيون خارجي نيم        

  . پالس مقايسه گرددو نيم

  

  هاروش و مواد

   و پرورش آفتآوري جمع

رم قوزه پنبه ازروي غنچه، گل و قـوزه گيـاه پنبـه در              کالروهاي  

ت درون قوطي   آف. وري شد آ  سطح مزارع شهرستان گرگان جمع    

 پزشـكي   گياهصورت انفرادي به آزمايشگاه گروه        فيلم عکاسي به  

پرورش الروها بر اساس روش پيـشنهادي شـوري و          . حمل شد 

روي غذاي مصنوعي حاوي    ) ۱۱(و آرمز و همکاران     ) ۳۱(هيل  

پودر لوبياي چشم بلبلي، پودر جوانه گندم، روغـن آفتـابگردان،           

يـب مخمـر نـانوايي، اسـيد     کبـه تر . آگار و آب مقطر انجام شـد      

سيد بنـزوات و فرمالدئيـد      کـ ، هيدرو کوربيک، اسيد اسـ   کسوربي

  نتـرل شـده    کپـرورش در اتـاق رشـد در شـرايط           . اضافه گرديد 

C˚ ۲ ± ۲۷ ، RH ۵ ± ۶۰% و L:D ۱۶:۸انجام گرفت  .  

 شده تا زمان تبديل به شفيره در شرايط         آوري  جمعالروهاي     

ــتي  ــروف پالس ــوق و در ظ ــيکف ــاد  ي مکعب ــه ابع  ۸×۱۵×۲۰ ب

. داري شـدند    متر حاوي قطعـاتي از جيـره مـصنوعي نگـه            سانتي

ان تهويـه را    کـ ف و درپـوش ظـرف ام      کهاي موجود در    سوراخ

يل به ظـروف پالسـتيکي      کها پس از تش   شفيره. ساختفراهم مي 

ان کـ متر حاوي ماسه نرم استريل منتقـل و ام           سانتي ۸ × ۱۵ ×۱۵

حـشرات نـر و مـاده بـالغ بـه           . امل فراهم گرديـد   کظهور حشره 

ــر   ظــروف تخــم ــه قط ــرد ب ــتيکي گ ــزي پالس ــاع ۱۴ري    و ارتف

ه جهت تأمين بستر مناسب، سطح داخلـي آن بـا           کمتر     سانتي ۱۰

در داخـل ظـروف     . نوار سلولزي پوشيده شده بود، منتقل شدند      

امـل  کجهت تغذيه حـشره      % ۱۰ريزي محلول آب و عسل        تخم

 روزه برداشـته و تـا       ک فواصل ي  نوارهاي بستر در  . قرار داده شد  

الرو پس از خـروج از  . داري گرديد زمان ظهور الرو نئونات نگه    

قطعـاتي از   . موي ظريف به قوطي فيلم منتقل گرديـد       تخم با قلم  

 الرو  ۵۰ جيره مصنوعي به هر قوطي منتقل و در هـر ظـرف تـا             

الروها بعد از پنج يا شش روز منتقـل و          .  پرورش يافت  کسن ي 

صـورت    يري از همخواري تا زمان تبديل به شفيره به        براي جلوگ 

داري شـدند و چرخـه پـرورش          انفرادي در ظروف مـشابه نگـه      

ــدداً ت ــمج ــدک ــايش . رار ش ــسن در آزم ــاي هم ــاي از الروه ه

  .سنجي استفاده گرديد زيست

  

   گيري وري چريش و عصارهآجمع

دانـه  . سازي اوليه در بندرعباس انجـام گرفـت         تهيه ميوه و آماده   

اغـذي  کت  کـ ردن درسايه، درون پا   ک ک از جداسازي و خش    پس

ي دانه جدا و مغـز دانـه        در آنجا پوسته  . به آزمايشگاه منتقل شد   

ليتـر متـانول بـه       ميلـي  ۲۵۰ گرم پودر مغز بـا       ۵۰. آسياب گرديد 

نـشين شـدن      پـس از تـه    .  دستگاه هموژنايزر مخلوط شـد     کمک

ار سـه  کـ ين ا.  ليتري ريخته شدکپودر، محلول رويي در ارلن ي     

نشين شده صورت گرفت و محلول حاصـله        بار ديگر با پودر ته    

محلول رويي  .  دقيقه سانتريفوژ گرديد   ۴۵مدت     به ۲۵۰۰در دور   

ننده دوار متصل با پمـپ      کحاصل از سانتريفوژ در دستگاه تبخير     

 دور در ۱۰۰ درجه و با سـرعت  ۴۰خالء ريخته شد و در دماي   

 تـا تبخيـر کامـل متـانول ادامـه           عمل تغليظ .  گرديد تغليظدقيقه  

کـار    هـاي مختلـف بـه     اره حاصل جهت تهيه غلظت    صيافت و ع  

دسـت آمـده پـس از         ليتـر عـصاره غلـيظ بـه        ميلي ۱۰). ۲(رفت  

هـاي  اختالط با جيره غذايي در مقادير مـورد نظـر، در آزمـايش            

  .ار رفتک سنجي به زيست

  

  سنجي زيست

رار و پنج تيمـار     کتامالً تصادفي با سه     ک آزمايش در قالب طرح     

ه بـر   کـ هـايي   غلظـت  % (۵ و   ۵/۲،  ۱شامل جيره حاوي عصاره     

ــايش  ــاس آزم ــد   اس ــشخيص داده ش ــؤثر ت ــه م ــاي اولي و ) ه

 ۲پالس به ميزان    اس و نيم   تي -آزالهاي تجاري نيم  فرموالسيون
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   ...اي و کشندگي عصاره متانوليتغذيه  بازدارندگي رشد، ضد

۲۴۷  

. انجام شـد  ) هاي سازنده تکميزان توصيه شده توسط شر    (در هزار   

الرو چهار  . عنوان شاهد استفاده گرديد    از جيره مخلوط با متانول به     

مدت شش ساعت تغذيه نـشده        ه به ک) ابتداي سن سوم  (روزه آفت   

سـپس از جيـره     .  گرم جيره تيمار شده تغذيه شـد       کبود با مقدار ي   

الروها . براي ادامه رشد حشره استفاده گرديد) بدون تيمار (معمولي  

 در شــروع تيمــار و پــس از گذشــت چهــار روز توســط تــرازوي

غلظتي ( EC50ميزان  . گرم توزين شدند  الکترونيک با دقت يک ميلي    

افـراد جمعيـت تيمـار شـده      % ۵۰ه باعث بازدارنـدگي رشـد در      ک

جمعيت تيمار شده از بـين       % ۵۰ه  کدوره زماني   ( LT50و  ) شود مي

 محاسـبه   Polo-Pcافزار    و نرم ) ۹ (Abbott فرمول   کمکبا  ) رود مي

  .م شدگرديد و نمودار مربوطه ترسي

اي چريش بـه روش بالنـي و        ات ضدتغذيه تأثيربراي تعيين      

در اين آزمايش الروهـاي سـن ماقبـل         . عمل شد ) ۱۲(همکاران  

 ۳۶ تـا    ۲۴مدت شـش سـاعت تغذيـه نـشده بودنـد،              ه به کآخر  

متـري منتقـل    هاي هشت سانتيساعت قبل از تغيير جلد به پتري 

ـ          . شدند  ک دو ديـس    يـا  کهر پتري بسته به نوع تيمـار حـاوي ي

  ه ابتـدا بـا   کـ متـر بـود     ميلي۲۵ به قطر Whatman GF50فيبري 

 ۱۰۰مول و سپس با      ميلي ۵۰ارز  کروليتر محلول آبي سا   ک مي ۱۰۰

چريش و يا غلظت    % ۵ و يا    ۵/۲،  ۱روليتر از عصاره متانولي     کمي

از . هاي نيم آزال و نيم پالس تيمـار شـد          در هزار فرموالسيون   ۲

ـ  . عنوان شاهد استفاده گرديد      به اغذ آغشته به متانول   ک  کمدت ي

ها در نظر گرفته شد و پـس از         ک شدن ديس  کساعت براي خش  

آزمـون در دو گـروه      . هـا تـوزين گرديـد     ک شـدن ديـس    کخش

ان انتخـاب بـين     که در گروه اول الرو داراي ام      کصورت گرفت   

فيبر تيمار شده و شاهد براي تغذيه و در گـروه دوم الرو بـدون               

اغـذ صـافي    کدر گروه اول در هر پتـري دو         . بودان انتخاب   کام

ـ     ) شاهد و تيمار  ( شـاهد يـا    (اغـذ صـافي     ک کو در گروه دوم ي

 ساعت رها   ۲۴مدت     الرو به  کدر هر پتري ي   . قرار گرفت ) تيمار

اي تغذيـه    و اثرات ضـد    (H/[C+T])سرعت تغذيه با فرمول     . شد

 مقــدار خــورده شــده از C( (C-T/C+T)بــا اســتفاده از فرمــول 

 H مقدار خورده شـده از ديـسک تيمـار شـده،            Tسک شاهد،   دي

آزمـون در قالـب طـرح       . تعيين شد ) ۱۲) (زمان الزم براي تغذيه   

تجزيـه  . رار انجـام گرفـت    کـ امالً تصادفي با پنج تيمار و سه ت       ک

 آزمون  کمک و مقايسه ميانگين به      SASافزار     نرم کمکآماري به   

Wilcoxon Signed Ranks ميـزان  . انجام شدDC50 )  غلظتـي از

جمعيت تيمار شده    % ۵۰ه سبب بازدارندگي تغذيه در      کعصاره  

بـراي محاسـبه    .  تعيـين شـد    Polo-Pcافزار     نرم کمکبه  ) گرديد

 )100) ۲۱ × [(C+T)/(C-T)]ننـدگي از فرمـول   کشـاخص دور 

  .استفاده گرديد

  C        تعداد الروها روي ديسك شاهد و T     تعداد الروهـا روي 

 .ديسك تيمار شده است

  

  نتايج

  يبات چريشکاي ترتغذيه  ضدآثار

ان کيبات چريش در دو حالت با ام      کاي تر تغذيه  تعيين اثرات ضد  

در حالت اول تجزيه آمـاري      . انتخاب و بدون آن صورت گرفت     

متـرين ميـزان تغذيـه      که  کهاي تيمار شده نشان داد      کوزن ديس 

صورت گرفته در حالي     % ۵ تيمار شده با عصاره      کالرو از ديس  

بـين  . پالس مشاهده گرديد  ه بيشترين ميزان تغذيه در تيمار نيم      ک

بـا شـاهد     %) ۱به جز عـصاره     (هاي مختلف عصاره دانه     غلظت

چنـين بـين تـيم آزال و     هـم ). P > ۰۵/۰(دار شـد     اختالف معني 

دار مـشاهده گرديـد در      شاهد نيز در همين سطح اختالف معنـي       

چنـين    هم. دار نشد پالس و شاهد اختالف معني    ه بين نيم  کحالي  

دار  پالس اختالف معنـي  عصاره با نيم آزال و نيم      % ۵بين غلظت   

متـرين ميـزان    کان انتخاب   کدر حالت بدون ام   ). ۱ جدول(نبود  

 ديدهو بيشترين ميزان آن در شاهد  % ۵تغذيه در تيمار با عصاره  

دار در ميـزان   اهشي معنـي کآزال باعث -و نيم % ۵/۲ و   ۵عصاره  . شد

. دار نبـود  الروها گرديدند ولي بين اين تيمارها اخـتالف معنـي         تغذيه  

داري مـشاهده     پالس نيز اختالف معنـي    و نيم  % ۱بين شاهد، غلظت    

ه همسو با افـزايش غلظـت       کاين آزمايش نشان داد     ). ۲ جدول(نشد  

   .يابد اي آن افزايش ميتغذيه عصاره اثر ضد

  

  سرعت تغذيه

  متـرين  که بيـشترين و     ک داد   مقايسه ميانگين سرعت تغذيه نشان    
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  ۱۳۸۸ بهار/ ) الف(چهل و هفتم شماره  / همسيزدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۲۴۸  

  هاي فيبري تيمار شده با عصاره مغز دانه چريش و دو از ديسك (mg±SE)ميانگين درصد تغذيه الرو كرم قوزه . ۱جدول

  هاي با امکان و بدون امکان انتخاب براي الروفرموالسيون تجاري در آزمون

 با انتخاب   بدون انتخاب  

ميانگين درصد تغذيه در  تيمارها

  تيمارهاي مختلف

  ميانگين درصد تغذيه  

  در شاهد

 ميانگين درصد تغذيه

  در تيمارهاي مختلف 

%۵عصاره   ۲۸/۵  ± ۶۰/۱  الف   ۲/۲۲ ± ۱۱/۱
* ۲۸/۱۴ ± ۱۵/۶

*
 

۳۸/۷  %۵/۲عصاره   ± ۴۰/۱  الف ب   ۶۳/۵ ± ۱۵/۱
* ۰۹/۱۳ ± ۱۵/۳

*
 

%۱عصاره   ۴/۱۴  ± ۱۷/۵  ب ج   ۱۱/۹ ± ۲۳/۱  ۸۱/۱۴ ± ۱۴/۲  

۰۶/۷ نيم آزال  ± ۱۲/۲  الف ب   ۴۵/۳ ± ۰۶/۰  ۹/۱۱ ± ۱۵/۳
* 

۳۲/۱۷ نيم پالس  ± ۱۹/۲  ب ج   ۶۸/۱۳ ± ۰۹/۲  ۷۵/۱۸ ± ۸۸/۲  

۳۸/۲۳ شاهد ± ۱۱/۶  ج   - - 

  .هستند > P ۰۵/۰دار در  دهنده اختالف معني حروف مختلف نشان
*
  .است > P ۰۵/۰دار در  دهنده تفاوت معني  در هر رديف نشان:

  

  الرو كرم قوزه ) گرم(و كاهش وزن (%) ، شاخص دوركنندگي غذايي (%)اي ، شاخص ضدتغذيه(mg/h)غذيه سرعت ت. ۲جدول

  در تيمار با تركيبات مختلف چريش

 شاخص دورکنندگي تيمار

(±SE) 

ايشاخص ضدتغذيه  

(±SE) 

 سرعت تغذيه

(mg/h) 

 کاهش وزن الرو

(g) 

%۵عصاره   ۱۲/۵۰ ۳۳/۷۸  ۰۳/۳ الف ±  ± ۶۷/۱۱  الف ۰۰۳/۰الف  ۱۹/۰الف   

۰۰/۳۷  %۵/۲عصاره  ۲۶/۳۶  ۰۵/۶ الف ±   ± ۲۷/۳  الف ب ۲۲/۰ الف  ۰۰۲/۰ب   

%۱عصاره   ۰۳/۱۶  ± ۵۰/۴ ۷۳/۱۹ ب  ± ۲۷/۰ الف  ۱۰/۳  ب ۰۰۱/۰ب   

۹۵/۳۰ نيم آزال ۶۷/۴۹  ۸۱/۶ ب ±   ± ۵۳/۹  الف ب ۱۸/۰ الف  ۰۰۰/۰ج   

۳۰/۲۵ نيم پالس  ± ۱۲/۳ ۹۰/۱۳ ب  ± ۵۹/۱  ب ۳۹/۰ ب  ۰۰۱/۰ج   

  .هستند > P ۰۵/۰دار در  دهنده اختالف معني ختلف نشانحروف م

  

ه کآزال بوده   پالس و نيم  ترتيب در تيمارهاي نيم     سرعت تغذيه به  

. دار بـوده اسـت     معنـي  >P ۰۵/۰ اختالف بـين ايـن تيمارهـا در       

دار هـاي مختلـف عـصاره معنـي    پالس با غلظتاختالف بين نيم 

اهش کـ تغذيـه   همسو با افزايش غلظـت عـصاره سـرعت          . نبود

  ). ۲جدول(دار نبود يافت، هر چند اختالف بين تيمارها معني

  

  اي شاخص ضدتغذيه

مترين آن کو  % ۵بيشترين ميزان اين شاخص در تيمار با عصاره   

پـالس  و نـيم   % ۵اخـتالف بـين عـصاره       .  شد ديدهپالس  در نيم 

ليه ک. دار نشد دار بود ولي بين سه تيمار ديگر اختالف معني        معني

  ).۲جدول (يمارها در دو گروه مختلف آماري قرار گرفتند ت

  

  نندگيکدورآثار 

متـرين آن   کو   % ۵نندگي در تيمار با عصاره      ک دور تأثيربيشترين  

ــصاره  ــد  % ۱در ع ــشاهد ش ــت . م ــاري غلظ ــر آم ــاي از نظ   ه

پـالس  -آزال و نيم  -، نيم  % ۱ گروه و غلظت     کدر ي  % ۵/۲ و   ۵
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   ...اي و کشندگي عصاره متانوليتغذيه  بازدارندگي رشد، ضد

۲۴۹  

  ). ۲لجدو(در گروه ديگري قرار گرفتند 

  

  يبات بر رشد و نمو الروهاکاثر تر

ــه از     ــار روز تغذي ــس از چه ــا پ ــانگين وزن الروه ــسه مي مقاي

دار در سـطح      دهنده وجود اختالف معني     تيمارهاي مختلف نشان  

۰۵/۰ P< متـرين وزن الرو منجـر      کبه   % ۵تيمار با عصاره    . بود

بـين  . ه از نظر آماري با ساير تيمارهـا اخـتالف داشـت           کگرديد  

تيمـار بـا    . داري مـشاهده نـشد    اختالف معني  % ۱ و   ۵/۲اره  عص

ــا  نــيم آزال تغييــري در وزن الرو در پــي نداشــت و در تيمــار ب

ه بين دو تيمار اخير     ک شد   ديدهپالس حتي افزايش وزن الرو       نيم

ليه تيمارهـا در سـه گـروه مختلـف          ک. دار نبود نيز اختالف معني  

مارها الروها نتوانستند بـه     دام از تي  کدر هيچ   . آماري قرار گرفتند  

  ).۲جدول(مرحله شفيرگي برسند 

  

LT50  

ها و   در تيمار با غلظت    LT50رفت مقادير   ه انتظار مي  کطور    همان

مترين که  کاين آزمايش نشان داد     . يبات مختلف متفاوت بود   کتر

مـرگ و ميـر در تيمـار بـا           % ۵۰براي ايجـاد    ) روز(دوره زماني   

. پالس بوده اسـت  آن در تيمار نيم   عصاره و بيشترين     % ۵غلظت  

در بين دو تيمار فوق قرار       % ۱ و   ۵/۲آزال، عصاره   تيمارهاي نيم 

ليـه تيمارهـا در سـه       ک >P ۰۵/۰از نظر آماري در سطح      . گرفتند

 % ۵/۲ و   ۵هاي  ه اختالف بين عصاره   کگروه آماري قرار گرفتند     

  ).۳جدول. (دار نبودآزال معنيبا فرموالسيون نيم

  

DC50  وEC50  

ــبه  ــاخص دور DC50محاس ــاس ش ــر اس ــذايي در ک ب ــدگي غ نن

ه بـا   کـ هاي مختلف عصاره موجـود در جيـره نـشان داد             غلظت

توانـد  مـي ) = log ۶۷/۰  % (۷۳/۴، غلظـت   %۹۵فاصله اطمينان 

). ۱ لکش. (شودجمعيت الروهاي آفت     % ۵۰نندگي  کسبب دور 

ر اين اهش وزن الرو دک بر اساس درصد EC50چنين محاسبه  هم

 % ۷۳/۲ه در همين فاصله اطمينان، غلظـت        کها نشان داد    غلظت

) ۴۴/۰ log = ( ــي ــصاره م ــبب  ع ــد س ــتوان   اهش وزن در ک

  ). ۲ لکش(جمعيت الروهاي آفت گردد  % ۵۰

  بحث

يبـات  کخطر براي محيط زيـست از جملـه تر        يبات بي کظهور تر 

ت اندازي نوين را در امـر مبـارزه بـا آفـا           بازدارنده تغذيه، چشم  

نترل رفتار  کتوان به   اربردهاي اين مواد مي   کاز  . پديد آورده است  

هـا و مطالعـه آن، ايجـاد اخـتالل در           آفات بندپا، پايش جمعيـت    

رفتار توليد مثلي، مبارزه مستقيم با آفات و مصارف بهداشتي در           

ات تـأثير در اين تحقيـق تـالش شـد تـا          . ردکانسان و دام اشاره     

ات تأثيررم قوزه تعيين و با      کش بر   هاي مختلف دانه چري   عصاره

اي تغذيـه   آثـار ضـد   . هاي خارجي آن مقايـسه شـود      فرموالسيون

ان انتخـاب و بـدون آن       کـ يبات چـريش در دو حالـت بـا ام         کتر

ان انتخـاب تمايـل حـشره مـورد         کـ آزمون با ام  . صورت گرفت 

ـ             يـب  ک تر کآزمايش را به تغذيه از جيره غذايي تيمار شده بـا ي

 و در صورت عـدم تمايـل حـشره بـه            سازدخاص مشخص مي  

اي تيمـار بـا شـاهد،       سان بودن ارزش تغذيـه    کتغذيه، با فرض ي   

ه همـين   کـ يب بازدارنـده بـوده      که آن تر  کتوان نتيجه گرفت    مي

انجـام  . دسـت آمـد     يبات چـريش بـه    کنتيجه در آزمايش ما با تر     

 کان انتخـاب جهـت ادرا     کـ اي در شرايط بـا ام     تغذيه  آزمون ضد 

) . ۱۲(اي حـسي انتخـاب غـذا ضـروري اسـت            ارهکبهتر سازو 

اي بدون داشتن انتخـاب نيـز از ايـن          تغذيه  هاي ضد انجام آزمون 

يبـات  کليه ترکتوان ه با استفاده از آن ميکمزيت برخوردار است    

هاي خالص و ناخالص بـا ميـزان قطبيـت متفـاوت را             و عصاره 

  ).۱۴(مورد بررسي قرار داد 

يبـات چـريش روي     کاي تر در اين بررسي اثرات ضـدتغذيه        

ار محققـين ديگـر روي   کـ ه بـا نتـايج   ک شد   ديدهرم قوزه   کالرو  

Helicoverpa armigera ، H. virescens ، Plutella xylostella 

 ،Crocidolomia biotalis ،Cnaphalocrocis medinalis و 

Mamestra brassicae اين اثر موجب ). ۳۰ و ۳۳( مطابقت دارد

اهش وزن الروهــا شــد کــنتيجــه موجــب اهش تغذيــه و در کــ

ه بـا غـذاي     کـ  ه الروهاي تيمار شده حتي بعد از ايـن        کطوري    به

 متوقـف   آنهـا يبات تغذيه شـدند، تعويـق رشـد در          کفاقد اين تر  

ـ   نشده و در اثر اختالل در رشد و نمـو، هـيچ             از الروهـا بـه      کي

  ) ۲۸(اين نتايج با تحقيقات رائو و همکاران . شفيره تبديل نشدند
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  ۱۳۸۸ بهار/ ) الف(چهل و هفتم شماره  / همسيزدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۲۵۰  

 در تيمار كرم قوزه با تركيبات مختلف چريش% ۹۵ و فاصله اطمينان LT50مقادير . ۳دولج

 %)۹۵(حدود اطمينان  LT50  تيمار

%۵عصاره  ۱۲/۳-۵/۴  ۸۴/۳ الف   

۰۳/۴-۹۰/۴  ۵۰/۴ الف  %۵/۲عصاره   

%۱عصاره  ۹۵/۴-۷۹/۵  ۳۸/۵ ب   

۳۹/۳-۸۴/۴  ۱۳/۴ الف نيم آزال  

۷۹/۶-۵۲/۸  ۶۸/۷ ج نيم پالس  

  .هستند > P ۰۵/۰دار در  دهنده اختالف معني حروف مختلف نشان   

  

    
هـاي  رابطه بين شاخص دوركنندگي غذايي و غلظت      . ۱شكل

  مختلف عصاره مغز دانه چريش در الرو كرم قوزه پنبه

درصد كاهش وزن در الروهاي كرم قوزه پنبه در ارتبـاط       . ۲شكل

  با غلظت عصاره موجود در جيره غذايي

  

  .خواني دارد هم

اهش کـ صورت وابسته بـه غلظـت باعـث           عصاره متانولي به     

يبـات  که بـا تر   کـ ليـه تيمارهـايي     کالروهـا در    . وزن الروها شد  

م تغذيـه شـده و نهايتـاً در         ک و   کم تحر کچريش انجام گرفت،    

در اين مرحله نصف بـدن      . حالتي بين الرو و شفيره باقي ماندند      

هاي الروي و نـصف     ويژگي) ايسر و پاهاي قفسه سينه    (حشره  

هاي شفيرگي را نـشان داد و در بـدن        ويژگي) مکناحيه ش (ديگر  

ليـه  کبيست روز پس از شروع آزمايش       . روز مشاهده شد  کآثار ن 

ه الروهاي شاهد در    کحشرات تيمار شده از بين رفتند در حالي         

شدت بـروز ناهنجـاري در      . روز هجدهم به شفيره تبديل شدند     

فرموالسـيون  . سان بـود  کپالس ي ز تيمار با نيم   ليه تيمارها به ج   ک

  متــر مــاده مــؤثره آزاديــراختينکپــالس بــا داشــتن مقــادير نــيم

متري در رشـد و نمـو   کنسبت به بقيه تيمارها اختالل   %) ۱۵/۰(

تر الرو پديد آورد و دوره ايجاد مرگ و مير در اين تيمار طوالني     

  . از بقيه تيمارها بود

تـرين دليـل بـروز ايـن ناهنجـاري          هه عمـد  کرسد  نظر مي   به   

اندازي نـاقص در حـشره بـوده اسـت زيـرا پـس از هـر                 پوست

مانـد و   پسول سر و قسمتي از جلد بدن ثابت مي        کاندازي  پوست

ها طي ايـن فرآينـد نـاقص        هاي آرواره ه ماهيچه ک با توجه به اين   

شوند، حشره ديگر قادر به ادامه تغذيه نبوده و به تـدريج در             مي

گيري توسـط فيـسک و      چنين نتيجه . رودسنگي از بين مي   اثر گر 

بـا ايـن وجـود بالنـي و         . نيز صورت گرفتـه اسـت     ) ۱۶(رايت  

يبــات چــريش در حــساسيت که ترکــمعتقدنــد ) ۱۲(همکــاران 

هاي چشايي موجـود در موهـاي حـسي مخروطـي آرواره             نرون

 توانده ميکنمايد داران تغييراتي ايجاد ميکپولپايين الروهاي بال  

ند و در نتيجـه     ک شدن حشره به تغذيه اختالل ايجاد        کدر تحري 
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   ...اي و کشندگي عصاره متانوليتغذيه  بازدارندگي رشد، ضد

۲۵۱  

  . اي شودموجب ظهور آثار ضدتغذيه

ه کـ شندگي سـريع از جملـه ايراداتـي اسـت           کـ نداشتن اثـر       

ن اسـت   کاين ويژگي مم  . يبات چريش وارد نمود   کتوان به تر   مي

ه معمـوالً بـه     کـ   ناشاورزکـ يبات توسـط    کدر امر پذيرش اين تر    

ننـدگي سـريع و مـشهود هـستند         کنترل  ک تأثيرات با   يبکدنبال تر 

اربرد ايـن   کـ توانـد    راه حل مـي    کي.  منفي بر جاي بگذارد    تأثير

ه با بروز   کداني باشد   کمواد در اختالط با مواد داراي خاصيت نا       

ه البتـه ايـن موضـوع خـود         کـ شاورز را راضي نمايد     ک آني   تأثير

ه ديگـر انجـام     را. ي باشـد  ا نـه اتواند موضوع تحقيقات جداگ    مي

شاورزان و  کـ منظـور اعـتالي فرهنـگ         هاي ترويجـي بـه    فعاليت

يبات بـا   کاربرد اين تر  که  کاربران است   کفهماندن اين حقيقت به     

شاورز تمـام   کـ متر نهايتاً بـه نفـع       کتوجه به آثار زيست محيطي      

  .شودمي

ه در بـسياري از تيمارهـا بـين         کـ هاي مـا نـشان داد       آزمايش   

هـاي  هاي درختان بومي با فرموالسيون     دانه عصاره استخراجي از  

داري وجـود نـدارد و       بر آفت اختالف معني    تأثيرتجاري از نظر    

ات بهتـري   تـأثير هـاي اسـتخراجي     حتي در مـواردي از عـصاره      

شور براي توليـد    کته نشان از توان بالقوه      کاين ن . مشاهده گرديد 

 به فعل   نون از قوه  که متأسفانه تا  کش دارد   کيبات گياهي آفت  کتر

تـوان  مـي . ريزان بوده اسـت   متر مورد توجه برنامه   کدر نيامده و    

هـاي تجـاري، بـراي توليـد ايـن          جـاي واردات فرموالسـيون      به

گذاري نمود و حتي نـسبت بـه        شور سرمايه کيبات در داخل    کتر

  .رد کيبات اقدام کصادرات اين تر

رم قـوزه نـسبت     که نژاد مورد بررسي     کاين تحقيق نشان داد        

ه کـ  دليل ايـن    با اين وجود به   . يبات چريش حساسيت دارد   که تر ب

شـود  ار ما در شرايط آزمايشگاهي صورت گرفتـه توصـيه مـي           ک

اي نيـز انجـام     تحقيقات بيشتري در اين زمينه در شرايط مزرعـه        

يبات چريش در مبـارزه     کاربرد تر که با توسعه    کاميد است   . گيرد

شور بـه   کـ رع پنبـه    ه تهديدي جدي براي مـزا     کبا اين آفت مهم     

رود، طرحي نو در اين عرصه پديد آمده و با توجه بـه             شمار مي 

متر براي محيط زيست و     کخطر  بودن،  منشأ گياهي داشتن، بومي   

ه در پيــشگيري از بــروز کــار متفــاوت اعمــال ســميت، کســازو

سـزا خواهـد داشـت، بتوانـد جايگـاه مناسـب              مقاومت نقشي به  

  .بيابدشور کخويش را در مديريت آفات 
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