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 ی رو Matteuccia struthiopteris (Onocleaceae)ی شترمرغ سرخسی دیستروئیاکد ۀعصار تأثیر

 Plutella xylostella (Lepidoptera:Plutellidae) الماسیپره پشتشبی دموگرافی ها پارامتر
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 چکیده

ی گیاهی، به دلیل توانایی باال ها  ی گیاهی مانند اکدیستروئیدها  ارهاستفاده از عص برای ها  ررسیامروزه ب

وجود ترکیبات اکدیستروئیدی در برخی  یی ازها  ارشگزدر کنترل آفات در حال افزایش است. 

ی در ترمرغچنین ترکیباتی در سرخس ش اثری سرخس وجود دارد، اما تاکنون گزارشی از ها  ونهگ

ی ترمرغمتانولی گیاه سرخس ش ۀعصار ۀی زیرکشندها  غلظت، اثر پژوهشدر این . یستدست ن

Matteuccia struthiopteris (L.) (Onocleaceae)  بید کلم( اسیالم تشپ پرۀ شبروی( Plutella 

xylostella (L.) (Lepidoptera:Plutellidae)  الماسی به  پرۀ پشت های سن سوم شب الرو. شدبررسی

های تیمارنشده   مدت دو روز از غذای تیمارشده با عصارۀ متانولی تغذیه کردند. سپس روی برگ

گیری حشرات کامل  اصل از جفتهای ح . از تخمتا حشرات کامل خارج شدند  پرورش داده شدند

سلسیوس و  ۀدرج 27±1در شرایط دمایی  ها  مایشآزهای دموگرافی استفاده شد.   برای انجام آزمایش

شده از  های خارج الرو. شدبررسی )روشنایی و تاریکی(  2:15درصد و شرایط نوری  55±5رطوبت 

نرخ خالص تولیدمثل یج نشان داد که های تیمارنشده پرورش یافتند. نتا  تخم در نسل جدید روی برگ

(R0) نرخ ذاتی افزایش جمعیت ،(rm) نرخ متناهی افزایش جمعیت ،(λ)  .با افزایش عصاره کاهش یافت

و )روز(  13/0±002/0ترتیب  بیشترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی جمعیت به

که با افزایش غلظت عصاره،  بود. پژوهش حاضر نشان داد درصد53/0)روز( در غلظت  05/0±21/1

توجه به با  .یافته استافزایش  (DT)و مدت زمان دو برابر شدن جمعیت  (T)مدت زمان یک نسل 

در کنترل  توانایی زیادیخطر  ی به عنوان یک ترکیب کمترمرغمتانولی سرخس ش ۀنتایج فوق، عصار

ثر در ؤی به عنوان ترکیب مغترمرمتانولی سرخس ش ۀاز عصار توان میاسی دارد و الم شتپ پرۀ شب

 .دکری مدیریت تلفیقی آفات استفاده ها  برنامه

 

 .دموگرافی اسی،الم شتپ پرۀ شبی، ترمرغی گیاهی، سرخس شها ئیداکدیسترو :کلیدی هایهواژ

 

 مقدمه

ی تعدادی ها  و اندام ها  در بافت 3ی گیاهیها اکدیستروئید

 ;Dinan, 2001) دنی گیاهی وجود دارها  از خانواده

Malausa et al., 2006; Rharrabe et al., 2010) و 

 دارنداندازی حشرات  هورمون پوستساختاری مشابه 

(Blackford et al., 1996; Blackford & Dinan, 

هان دارای  گیاپس از تغذیه از خوار  گیاهحشرات  .(1997

دچار مشكالتی از جمله کاهش وزن و این ترکیبات 

یت ممكن هاند و در نگرد میدازی ان اختالل در پوست

 .(Dinan, 2001) شود هاسبب مرگ آناین جریان است 
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تغذیه و  ةی زیرکشنده، بازدارندها  این ترکیبات در غلظت

ی ها . اکدیستروئید(Lafont, 1997)ند ا حشرات ةدورکنند

محصوالت از حفاظت  برای ییگیاهی پتانسیل باال

و قادر به حفاظت  دارند کشاورزی در برابر حشرات آفت

 ند.ا حشرات ۀمراحل مختلف رشدی گیاه در برابر حملاز 

ی و کش شرهاین ترکیبات به علت دارا بودن خاصیت ح

مسیر رشد طبیعی در تغییر  ایجادهمچنین توانمندی 

آفات  ةکنند ند به عنوان منابع جدید کنترلا هآفات توانست

 ;Schmelzet al., 1999) توجه قرار گیرند در مرکز

Zolotaret al., 2001; Marion-poll & Descoins,. 

همچنین، به دلیل مشابه بودن ترکیبات . (2002

حشرات، احتمال بروز  یها  اکدیستروئیدی با هورمون

 یابد مقاومت آفات به این نوع ترکیبات کاهش می

(Dinan& Sehnal, 1995; Salma & Lafont, 1995) .

 هی وجود دارد که تقریباًنوع اکدیستروئید گیا 100بیش از 

های گیاه از قبیل ساقه، ریشه، برگ، گل و   در تمام قسمت

ترین و  مهماز  .(Dinan, 1992) بذر پراکنده شده است

-20 توان به های گیاهی می ترین اکدیستروئید رایج

Hydroxyecdysone، Polypodin-B و makisterone A 

 & Blackford et al., 1996; Marion-poll ) اشاره کرد

Descoins, 2002) . اعتقاد بر این است که سرخسیان از

از ترکیبات  زیادیند که مقادیر ا هانی جمله گیا

شده از برگ و  استخراج ةعصار ند. ازداراکدیستروئیدی 

ها چندین ترکیب فعال اکدیستروئیدی از   ریزوم سرخس

گزارش  Polypodine-Bو hydroxyecdysone-20 جمله 

 .(Kubo et al., 1983; Zolotar et al., 2001)شده است 

 Matteuccia struthiopteris (L.)سرخس شترمرغی 

(Onocleaceae)  گیاهی بومی است که در نواحی شمالی

ها و   هایی از جمله سراشیبی صخره  و در محلایران 

از ، پژوهشدر این . کند طور طبیعی رشد می به ها  رودخانه

تاکنون در . استفاده شد 3ترمرغیعصارة متانولی سرخس ش

کشی این گیاه روی  ایران و دنیا در زمینۀ خاصیت حشره

با توجه به  جمعیت آفات پژوهشی صورت نگرفته است.

سرخسیان و همچنین  ةثر موجود در خانوادؤترکیبات م

 سرخس شترمرغی ةکشی عصار جدید بودن اثر حشره

 2الماسی پشت پرة شباین گیاه بر جمعیت  ةتأثیر عصار

                                                                                  
1. Ostrich fern 

2. Diamond back moth 

Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae) 
 .بررسی شد

 ةمحصوالت خانواد ةآفت عمد الماسی پشت ةپر شب

 برای ای است. محصول گلخانه و چندین چلیپائیان

کنترل جمعیت این آفت در سرتاسر جهان از 

استفاده از این شود.  های شیمیایی استفاده می  کش حشره

بروز مقاومت در حشره و  ر سطح وسیع سببترکیبات د

 طغیان مجدد آن، از بین رفتن دشمنان طبیعی و

 .(Yin et al., 2008) موجودات غیرهدف شده است

های   تاکنون گزارشی مبنی بر سمیت گوارشی عصاره

گیاهی حاوی ترکیبات اکدیستروئیدی از جمله 

الماسی ثبت نشده است.  پرة پشت سرخسیان روی شب

های اطالعاتی در دسترس، اطالعات   ر منابع و پایگاهداما 

های شیمیایی بر   کش فراوانی دربارة تأثیر حشره

الماسی وجود دارد.  پرة پشت پارامترهای دموگرافیک شب

های  دهد که استفاده از دز مطالعات متعدد نشان می

های دموگرافی   تواند بر پارامتر ها می  کش زیرکشندة حشره

 Yin)ل دورة الروی، شفیرگی و حشرة کامل از جمله طو

et al., 2008)طول عمر حشرات کامل ، (Sayyed et al., 

2005; Eziah et al., 2008) ، باروری و بارآوری

(Fujiwara et al., 2002; Haseeb et al., 2002)، 

 تولیدمثلاز جمله نرخ خالص  تولیدمثلپارامترهای 

(R0) نرخ ذاتی افزایش جمعیت ،(rm) نرخ متناهی ،

و مدت  (T)، مدت زمان یک نسل (λ)افزایش جمعیت 

 Mahmoudvand et) (DT)زمان دو برابر شدن جمعیت 

al., 2011) .تأثیر بگذارد 

در راستای تحقق بخشیدن به اهدافی مانند کاهش 

مصرف سموم شیمیایی، حفظ سالمتی انسان و محیط 

تولید های جهانی به منظور   گام با پژوهش زیست و هم

کش با منشأ گیاهی، این پژوهش روی  ترکیبات آفت

با توجه به عصارة سرخس شترمرغی انجام گرفت. 

ترکیبات مؤثر موجود در خانوادة سرخسیان و همچنین 

کشی عصارة آن، یكی از  جدید بودن بررسی اثر حشره

اهداف اصلی این پژوهش تأثیر عصارة متانولی سرخس 

الماسی  پرة پشت شبوگرافی های دم شترمرغی بر پارامتر

اند که وجود ترکیبات  هانی سرخسیان از جمله گیابود. 

 Hydroxyecdysone-20مختلف اکدیستروئیدی از جمله 

 HPLCدر آنها گزارش شده است. با استفاده از دستگاه 
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در عصارة متانولی سرخس شترمرغی  وجود هورمون فوق

صمیم تعیین شد )اطالعات منتشرنشده(. بنابراین ت

های تكمیلی در مقیاس   گرفته شد با انجام آزمایش

های زیرکشندة عصارة متانولی   آزمایشگاهی، تأثیر غلظت

های دموگرافی  حاوی ترکیبات اکدیستروئیدی بر پارامتر

تواند به  الماسی بررسی شود. نتایج می پرة پشت شب

پرة  مناسب در کنترل تلفیقی شب های  طراحی استراتژی

 سی کمک شایانی کند.الما پشت

 

 اه  مواد و روش

 آوری گیاه جمع

 گیاه سرخس شترمرغی 3133ماه  در اردیبهشت

Matteuccia struthiopteris (L.) آباد  از شهرستان مرزن

)آقای دکتر مظفریان( در شناسی  با کمک متخصص گیاه

آوری  جمعو مراتع کشور  ها  تحقیقات جنگل ۀسسؤم

های کاغذی   آزمایشگاه در پاکتگردید و پس از انتقال به 

 .سلسیوس( نگهداری شد ۀدرج -25و در فریزر )دمای

 

 استخراج عصاره

خردشدة های   گرم از برگ 40به  متانولی، ةعصار ۀبرای تهی

د. سپس شدرصد اضافه  00لیتر متانول  میلی 240سرخس 

سلسیوس در حمام  ۀدرج 44ساعت در دمای  1به مدت 

 ۀدر شیشعصارة سردشده ت. اولتراسونیک قرار گرف

مانده در  دار و در یخچال نگهداری شد. به مواد باقی درپوش

د شدرصد اضافه  00لیتر متانول  میلی 240لوله دو بار دیگر 

سلسیوس قرار گرفت.  ۀدرج 44ساعت در دمای  1و هر بار 

قبلی منتقل و در پخچال  ۀمتانولی حاصل به شیش ةعصار

متانولی با دستگاه تقطیر در  ةنگهداری شد. تغلیظ عصار

)روتاری( انجام گرفت. عملیات تغلیظ تا زمانی ادامه  خأل

گرم برگ  40ه خارج نشد. از ریافت که دیگر الكل از عصا

شده استخراج  غلیظ ةلیتر عصار میلی 5سرخس،  ةخردشد

 شد.

 

 پرورش حشره

پرة  پرورش و ایجاد جمعیت آزمایشگاهی شب

 رقم .Brassica napus Lزا الماسی روی گیاه کل پشت

Opera پرة  های شب  انجام گرفت. الرو و شفیره

های باغبانی  الماسی از مزارع کلم مرکز پژوهش پشت

دانشكدة کشاورزی دانشگاه تهران واقع در محمدشهر 

پس از شناسایی و تأیید متخصصان آوری و  کرج جمع

به آزمایشگاه منتقل گردید و از حشرات شناسی  حشره

ل حاصل برای ایجاد جمعیت آزمایشگاهی استفاده کام

ریزی(  شد. از یک قفس پرورش پالستیكی )قفس تخم

متر برای تولید انبوه تخم  سانتی 14×14×14به ابعاد 

استفاده شد و در جدارة قفس، توری تعبیه شده بود. به 

جفت  340-200سن تخم،  منظور تهیۀ یک تودة هم

هاسازی  ریزی ر س تخمحشرات کامل نر و ماده داخل قف

ها از داخل قفس برداشته   ساعت برگ 4-30شد. پس از 

ها بررسی   شده برای انجام آزمایش های گذاشته شد و تخم

ها از حشراتی بودند که دست کم سه نسل   شد. این تخم

 در آزمایشگاه پرورش یافته بودند.

 

 سنجی آزمایش زیست

متانولی  ةرهای مؤثر عصا  غلظت ،طی آزمایش مقدماتی

 جمعیت تحت آزمایشدرصد  30تا  20ومیر  برای مرگ

. گرفتدست آمد و سپس آزمایش اصلی انجام  به

در  سنجی به روش فرو بردن برگ های زیست  آزمایش

الماسی  پرة پشت محلول عصاره روی الرو سن سوم شب

هر (. Tabashnik & Slansky, 1987) گرفتانجام 

 10حشرات به مدت  ۀح تغذیگیاه کلزا به عنوان سط برگ

دقیقه  20ور و سپس   لیتر محلول غوطه میلی 4ثانیه در 

های سن  الروزیر هود گذاشته شد تا حالل تبخیر شود. 

مدت دو روز از غذای   الماسی به پرة پشت سوم شب

با عصارة متانولی برگ سرخس شترمرغی  تیمارشده

 های سالم تیمارنشده  تغذیه کردند. سپس روی برگ

صورت  شده به های تشكیل شفیرهپرورش داده شدند. 

متری منتقل  سانتی 3هایی به قطر   دیش جداگانه به پتری

آزمایش شد. آزمایش تا خروج حشرة کامل ادامه داشت. 

( )وزن به حجم درصد 31و  3، 6، 5، 1، 2غلظت ) 6در 

سلسیوس ۀ درج 20±3تكرار و در شرایط دمایی  5و در 

)روشنایی و  3:36صد و شرایط نوری در 64±4و رطوبت 

حشرات کاملی ومیر  مرگ . پروبیتتاریكی( بررسی شد

ساعت از غذای  53که در مرحلۀ الرو سن سوم به مدت 

 افزار با استفاده از نرمحاوی عصاره تغذیه کرده بودند، 

SAS 6.12  و به روشFinney (1971)  محاسبه شد و

 دست آمد. بهLC50 و  LC25مقادیر 
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ی ها ی زیرکشنده روی پارامترها  غلظت تأثیرین تعی

 دموگرافی

الماسی،  پشت ةپر های دموگرافی شب  برای انجام آزمایش

 درصد( و 03/3) LC10، درصدLC5(63/0 ) های   غلظت

LC25 (15/2 )متانولی سرخس شترمرغی  ةاز عصار درصد

 ۀتهیه شد. هر برگ گیاه کلزا به عنوان سطح تغذی

 لیتر محلول میلی 4ثانیه در  10حشرات به مدت 
دقیقه زیر هود گذاشته شد تا حالل  20و سپس  ور هغوط

های سن سوم  تبخیر شود. برای شروع آزمایش از الرو

الماسی استفاده شد. قبل از شروع آزمایش،  پشت ةپر شب

ها  داشته شدند. الرو ها به مدت دو ساعت گرسنه نگه الرو

متانولی تغذیه  ةبا عصارهای تیمارشده   دو روز از برگ

الروی  ةکردند و پس از این مدت، درصد تلفات دور

های آلوده به   مانده، از برگ های زنده بررسی شد و الرو

 ۀهای سالم و غیرآلوده منتقل شدند و تا مرحل  برگ

ها   شد. شفیره بررسی آنها ومیر شفیره شدن میزان مرگ

 حشراتدیش منتقل شدند و تا زمان ظهور  پتری به

ها   در ادامه، آزمایشکامل میزان تلفات آنها محاسبه شد. 

روی حشراتی دنبال شد که در نسل قبلی خود در مرحلۀ 

های مختلف   ساعت از غلظت 53الرو سن سوم به مدت 

های   برای انجام آزمایشعصاره تغذیه کرده بودند. 

 ةپر شب ةکامل نر و ماد ةجفت حشر 32 از دموگرافیک،

های مختلف عصارة متانولی   که روی غلظتاسی الم پشت

هر جفت از این  استفاده شد. ،پرورش یافته بودند

گیری منتقل شدند.  ها به داخل ظروف جفت  حشره

و هر روز  شدندساعت بازدید  25گیری هر  ظروف جفت

ها قرار گرفت. آزمایش تا مرگ   یک برگ تازه درون ظرف

ین روز تا پایان عمر پره ادامه یافت. از اول آخرین شب

هر یک از حشرات  ةهای گذاشته شد  ها تعداد تخم  ماده

پیش از  ةهمچنین طول دور. تا آخرین روز ثبت شد

ی حشرات بالغ در ریز خمی و پس از تریز خمت ریزی، تخم

های  الروحشرات بالغ محاسبه شد.  ۀاین مرحله برای هم

اگانه روی طور جد شده از تخم در نسل جدید به خارج تازه

آزمایش روزانه  های تیمارنشده پرورش یافتند.  برگ

در  ها الرو شده توسط ی تغذیهها  رگو ب شدبررسی 

صورت لزوم، هر یک الی دو روز با برگ تازه تعویض 

جا مانده و رنگ کپسول سر  الروی به ۀشدند. از پوست 

برای تشخیص سنین مختلف الروی استفاده شد. برای 

رو )تكرار( در نظر گرفته شد و مراحل ال 300هر غلظت 

صورت روزانه تا پایان شفیرگی و  به ها مختلف رشدی الرو

کامل ثبت شد. آزمایش در شرایط ة تبدیل شدن به حشر

درصد و  64±4سلسیوس و رطوبت  ۀدرج 20±3دمایی 

. گرفت)روشنایی و تاریكی( انجام  3:36شرایط نوری 

)مانند نرخ  ها پارامتر ۀو محاسب ها  تجزیه و تحلیل داده

نرخ ذاتی افزایش جمعیت، مدت زمان  ناخالص باروری،

یک نسل، نرخ متناهی افزایش جمعیت( بر اساس روش 

Carey (1993) های تحت محاسبه و برای اینكه پارامتر 

  Jackknifeشوند، از روش آماریتكراردار از لحاظ آماری 

 .(Maia et al., 2000) استفاده شد SAS 6.12افزار  نرمبا 
 

 نتایج
 سنجی زیستآزمایش 

 53به مدت  های سن سوم الروغذای در این پژوهش، 

متانولی سرخس  ةعصارهای مختلف   غلظتبا ساعت 

شد. پس از آن الروها تا تبدیل شدن به تیمار شترمرغی 

شفیره و ظهور حشرات کامل روی غذای سالم نگهداری 

اس میزان بر اس LC50و  LC25مقادیر لذا  شدند.

 55/4و  15/2ترتیب  به ومیر در حشرات کامل مرگ

 ةهمچنین عصار .(3درصد )وزن به حجم( بود )جدول

به دلیل خواص هورمونی در متانولی سرخس شترمرغی 

ی تغییرات شده خارج  اندازه و شكل ظاهری حشرات کامل

 (.3ایجاد کرد )شكل

 

 پرۀ شبرشدی در مراحل مختلف سنی  ۀطول دور

 اسیمال شتپ

الماسی در جدول  پرة پشت طول مراحل مختلف رشدی شب

های مختلف عصارة   نشان داده شده است. بین غلظت 2

متانولی سرخس شترمرغی در طول دورة رشد و تكامل 

 ,F = 2.36; df = 3)تخم اختالف معناداری مشاهده شد 

44; P<0.0001)پرة  . طول دورة رشد جنینی شب

ی مختلف عصارة متانولی سرخس ها  الماسی در غلظت پشت

 36/1درصد تا  63/0روز در غلظت  33/2شترمرغی بین 

درصد متفاوت بود. مرحلۀ الروی در  15/2روز در غلظت 

های مختلف عصارة متانولی سرخس شترمرغی دارای   غلظت

. با (F = 6.97; df = 3, 44; P<0.0001) اختالف معنادار بود

خس شترمرغی، دورة افزایش غلظت عصارة متانولی سر
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درصد به  15/2تر شد و در غلظت  الروی طوالنی

پرة  روز افزایش یافت. دورة شفیرگی شب 36/0±04/6

های مختلف عصارة متانولی   الماسی تحت تأثیر غلظت پشت

. (F=17.71; df = 3, 44; P< 0.0001) سرخس متفاوت بود

درصد،  15/2ترین دورة شفیرگی در غلظت  طوالنی

روز تعیین شد. این مقدار در شاهد  35/0±53/4

 63/0روز بود. طول دورة شفیرگی در غلظت  35/0±36/5

 درصد اختالف معناداری مشاهده نشد. 03/3درصد و 
 

ه یتغذ یالماسپشت ةپرسن سوم شب یالروها یروشدة عصارة متانولی سرخس شترمرغی  محاسبه LC50 و LC25 . مقادیر 3جدول 

 کرده از عصاره
LC50 (%w/v) 

 %(34)حدود اطمینان 

LC25 (%w/v) 

 تعداد Slope ± SE Intercept ±SE P-value 2 (df) %(34)حدود اطمینان 

55/4 

(35/6-13/5) 

15/2 

(06/1-56/3) 

35/3  ± 13/0  64/1  ± 25/0  32/0 (5 )41/3 250 

 

 ب(                    الف( 

  .الماسی پرة پشت . حشرات کامل شب3شكل 

 درصد سرخس شترمرغی 31کرده از عصارة  های سن سوم تغذیه روشده  ال الف( شاهد؛ ب( حشرات کامل خارج
 

های مختلف عصارة سرخس   الماسی در غلظت پرة پشت مختلف سنی شب مراحلخطای معیار(  ±رشدی ). میانگین طول دورة 2جدول 

 ه نمودیساعت از عصاره تغذ 53که الرو سن سوم در نسل قبل به مدت  یزمان شترمرغی
  غلظت )درصد(

 مراحل رشدی شاهد 63/0 03/3 15/2
a32/0±36/1 ab03/0±03/1 ab03/0±33/2 b33/0±30/2 )رشد جنینی )روز 
a36/0±04/6 ab33/0±43/6 bc31/0±24/6 c03/0±33/4 )الرو )روز 
a35/0±53/4 b30/0±00/4 c31/0±24/5 c33/0±36/5 )شفیره )روز 
a35/0±11/34 b33/0±66/35 c33/0±53/31 c22/0±33/32 )مجموع )روز 

 درصد اختالف معناداری دارند. 4آزمون توکی در سطح  های با حروف غیرمشابه در هر ردیف بر اساس  میانگین     

 

مقادیر مربوط به طول عمر حشرات کامل نر و ماده و 

پرة  همچنین دورة رشد و نمو مراحل پس از بلوغ شب

های مختلف عصارة متانولی   الماسی تحت تأثیر غلظت پشت

نشان داده شده است. بر  1سرخس شترمرغی در جدول 

ش، بین میانگین طول عمر حشرات مادة اساس نتایج آزمای

های مختلف عصارة متانولی   الماسی در غلظت پرة پشت شب

سرخس شترمرغی اختالف معناداری مشاهده شد 

(F=9.28; df= 3, 44; P<0.0001)ترین و  . میانگین طوالنی

 15/2ترتیب در غلظت  ترین طول عمر حشرات ماده به کوتاه

چنین بین طول عمر  . همدست آمد درصد به 63/0درصد و 

الماسی اختالف معناداری مشاهده  پرة پشت حشرات نر شب

این نتایج تقریباً  (.F=14.34; df = 3, 44; P<0.0001)شد 

 توسط
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مشابه نتایج مربوط به طول عمر حشرات ماده بود. به نحوی 

درصد با  15/2ترین طول عمر در غلظت  که طوالنی

ین طول عمر در غلظت تر روز و کوتاه 02/3± 31/0میانگین 

روز تعیین شد. در  22/0± 32/0درصد با میانگین  63/0

پرة  های تحت مطالعه، حشرات کامل شب  همۀ غلظت

الماسی بعد از خارج شدن از مرحلۀ شفیرگی شروع به  پشت

گونه که در جدول  کنند. همان ریزی می گیری و تخم جفت

های   غلظتریزی در  شود، طول دورة قبل از تخم دیده می 1

مختلف عصارة متانولی سرخس شترمرغی اختالف 

. در (F=11.31; df=3, 44; P<0.0001)معناداری داشت 

ریزی بسیار کوتاه بود.  ها طول دورة قبل از تخم  اکثر غلظت

طور  درصد به 15/2درصد و  03/3این دوره در دو غلظت 

درصد بود. طول دورة  63/0تر از غلظت  معناداری طوالنی

های مختلف عصارة متانولی سرخس   ریزی در غلظت متخ

 ,F= 45.65; df = 3)شترمرغی دارای اختالف معنادار بود 

44; P<0.0001)ریزی در اوایل زندگی  . بخش عمدة تخم

ریزی در  حشرات کامل صورت گرفت. طول دورة تخم

درصد به  63/0درصد پایین بود، اما در غلظت  15/2غلظت 

رسیده است. همچنین بین دو غلظت حداکثر مقدار خود 

درصد اختالف معناداری در طول دورة  15/2درصد و  03/3

ریزی مشاهده نشد. تغییرات و روند مشابهی برای دورة  تخم

ریزی  ریزی مشاهده شد. طول دورة بعد از تخم بعد از تخم

های مختلف عصارة متانولی سرخس شترمرغی   در غلظت

 .اختالف معناداری نشان نداد

 
های مختلف عصارة   الماسی در غلظت پرة پشت شبخطای معیار(  ±)دورة رشد و نمو مراحل پس از بلوغ های   . میانگین1جدول 

 ه نمودیساعت از عصاره تغذ 53که الرو سن سوم در نسل قبل به مدت  یزمان سرخس شترمرغی

 مراحل رشدی
 غلظت )درصد(

 15/2 03/3 63/0 شاهد

 b36/0±34/6 ab32/0±22/0 ab34/0±04/0 a31/0±02/3 طول عمر حشرات نر )روز(
 b32/0±24/3 ab34/0±06/3 ab33/0±35/3 a23/0±20/3 طول عمر حشرات ماده )روز(

 b51/0±10/0 b51/0±66/0 a56/0±15/5 a51/0±15/5 ریزی )روز( دورة قبل از تخم

 a55/0±58/1 b55/0±66/1 c51/0±10/8 c41/0±56/8 ریزی )روز( دورة تخم

 b41/0±54/4 a15/0±10/1 a15/0±15/6 a11/0±00/6 ریزی )روز( دورة بعد از تخم

 درصد اختالف معناداری دارند. 4های با حروف غیرمشابه در هر ردیف بر اساس آزمون توکی در سطح   میانگین

 

 اسیالم پشت پرۀ شبی تولیدمثلی ها پارامتر

اسی تحت الم شتپ پرة شبنرخ ناخالص و خالص باروری 

آزمون قرار گرفت  تحتی مختلف ها  غلظت تأثیر

روی نرخ ناخالص  عنادارم تأثیر(. غلظت دارای 5ول)جد

 ,F = 137.46; df = 3) بود اسیالم پشت پرة شبباروری 

44; P<0.0001).  بیشترین نرخ ناخالص باروری در

درصد بود. بین میزان نرخ ناخالص باروری 63/0غلظت 

ی عناداراختالف م 15/2درصد و  03/3در دو غلظت 

ری عبارت است از متوسط نرخ خالص بارو مشاهده نشد.

ماده در طول عمر با در نظر  ةی یک حشرها  تعداد تخم

آن فرد و نرخ خالص بارآوری  یگرفتن احتمال بقا

شده از مجموع  ی تفریخها  عبارت از متوسط تعداد تخم

های تولیدشدة یک فرد با در نظر گرفتن احتمال بقای   تخم

پرة  شبآن فرد در طول عمر است. نرخ خالص باروری 

درصد و  3/ 03درصد،  63/0های   در غلظتاسی الم پشت

و  34/4±35/0، 13/25±03/3ترتیب  درصد به 15/2

این باروری  تعیین شد. بین نرخ خالص 13/0±06/1

های مختلف عصارة متانولی سرخس   پره در غلظت شب

 ,F=1.26; df=3)شترمرغی اختالف معناداری مشاهده شد 

44; P<0.0001.) پرة  یزان نرخ خالص بارآوری شببین م

های مختلف عصارة متانولی اختالف   الماسی در غلظت پشت

 ;F=771.04; df=3, 44)معناداری وجود داشت 

P<0.0001) کمترین و بیشترین نرخ خالص بارآوری .

درصد تعیین شد.  03/3درصد و  15/2ترتیب در غلظت  به

یزی به ازای ر گرفته بین میزان تخم های انجام  طبق بررسی

های مختلف عصاره متانولی سرخس   هر فرد ماده در غلظت

 = F=140.36; df)شترمرغی اختالف معناداری مشاهده شد 

3, 44; P<0.0001)ریزی به ازای هر  . بیشترین میزان تخم

درصد مشاهده شد.  63/0فرد ماده در طول عمر در غلظت 

ل غلظت عصارة متانولی سرخس شترمرغی یكی از عوام

ریزی است و افزایش غلظت عصارة متانولی  مهم در تخم

 ریزی شد. سبب کاهش تخم
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 های مختلف عصارة متانولی سرخس شترمرغی  الماسی در غلظت پرة پشت شب خطای معیار( ±) تولیدمثلهای  . میانگین پارامتر5جدول 
 ه نمودیساعت از عصاره تغذ 53که الرو سن سوم در نسل قبل به مدت  یزمان

 پارامتر
 غلظت )درصد(

 15/2 03/3 63/0 شاهد

 a30/3±30/03 b03/2±36/60 c31/3±60/23 c30/3±31/36 )تخم(3نرخ ناخالص باروری

 a51/3±05/63 b61/2±31/43 c03/3±30/20 c40/3±31/35 )تخم(2نرخ ناخالص بارآوری

 a33/0±30/43 b03/3±13/25 c35/0±34/4 c13/0±06/1 )تخم(1نرخ خالص باروری

 a33/3±32/43 b04/3±64/21 c33/0±63/4 c16/0±56/1 )تخم(5نرخ خالص بارآوری

 a23/3±6/33 b16/3±00/30 c14/0±14/6 d24/0±23/1 )تخم/فرد(4میانگین تخم در روز
 درصد اختالف معنادار دارند. 4های با حروف غیرمشابه در هر ردیف بر اساس آزمون توکی در سطح   میانگین

1. Gross fecundity rate, 2. Gross fertility rate, 3. Net fecundity rate, 4. Net fertility rate, 5. Mean eggs per day 

 
 اسیالم شتپ پرۀ شبپارامتر رشد جمعیت 

در  الماسی پشتپرة  های رشد جمعیت شب پارامتر
های مختلف عصارة متانولی سرخس شترمرغی در   غلظت

ترین مقدار  نشان داده شده است. باالترین و پایین 4جدول 
 63/0های   ب در غلظتترتی به (R0)نرخ خالص تولیدمثل 

 32/3 ±20/0و  00/33±33/0درصد برابر با  15/2درصد و 
ها  دست آمد. بنابراین طبق این یافته )ماده/ ماده/ نسل( به

در  تولیدمثلتوان نتیجه گرفت بین نرخ خالص  می

های مختلف عصارة متانولی سرخس شترمرغی   غلظت
 ;F=1.11; df = 3, 44 )اختالف معناداری وجود دارد 

P<0.0001)پرة  . بیشترین مقدار تولیدمثل در شب
درصد است. بین میزان نرخ 63/0الماسی در غلظت  پشت

های   الماسی در غلظت پرة پشت ذاتی افزایش جمعیت شب
مختلف عصارة متانولی سرخس شترمرغی اختالف 

. (F=568.68; df=3, 44; P<0.0001)معناداری مشاهده شد 
الماسی  پرة پشت شده به جمعیت شب ههای اضاف  تعداد ماده
درصد کمترین و در غلظت  15/2در غلظت  (rm)در هر روز 

درصد بیشترین بود. نرخ متناهی افزایش جمعیت 63/0
 که به آن میزان الماسی نشانگر مقداری است پرة پشت شب

 

جمعیت پایدار هر روز نسبت به روز قبل افزایش خواهد 
عیت به طور معناداری تحت یافت. نرخ متناهی افزایش جم

های مختلف عصارة متانولی سرخس شترمرغی   تأثیر غلظت
. مقدار این (F=672.38; df = 3, 44; P<0.0001) قرار گرفت

های تیمارشده در مقایسه با شاهد کاهش   پارامتر در نمونه
پرة  شب (λ)یافت. از نظر نرخ متناهی افزایش جمعیت 

هر روز نسبت به روز  درصد63/0الماسی در غلظت  پشت
 پرة برابر شد. میانگین زمان نسل در شب 23/3قبل 
 =F=8.49; df)تحت تأثیر غلظت قرار گرفت  الماسی پشت

3, 44; P<0.0001) .15/2درصد به 63/0افزایش غلظت از 
پرة  درصد سبب طوالنی شدن زمان نسل در شب

پره  الماسی شد. زمان دو برابر شدن جمعیت شب پشت
درصد  15/2درصد به 63/0اسی با افزایش غلظت از الم پشت

روند افزایشی نشان داد. حداقل و حداکثر زمان دو برابر 
درصد و غلظت 63/0ترتیب در غلظت  شدن جمعیت به

درصد مشاهده گردید. این نتیجه بیانگر این است که  15/2
درصد کمتر بوده  15/2میزان افزایش جمعیت در غلظت 

بیشتری برای دو برابر شدن جمعیت  است. بنابراین زمان
 مورد نیاز است.

 های مختلف عصارة متانولی سرخس شترمرغی  الماسی در غلظت پرة پشت شب( خطای معیار ±) های رشد جمعیت . میانگین پارامتر4جدول 
 ه نمودیساعت از عصاره تغذ 53که الرو سن سوم در نسل قبل به مدت  یزمان

 غلظت )درصد( 

 15/2 03/3 63/0 شاهد پارامتر

 a01/3±50/40 b33/0±00/33 c02/0±04/1 c20/0±32/3 )ماده/ ماده/ نسل( 3تولیدمثلنرخ خالص 

 a003/0±26/0 b002/0±33/0 c000/0±00/0 c006/0±05/0 )ماده/ ماده/ روز( 2نرخ ذاتی افزایش جمعیت

 a02/0±10/3 b06/0±23/3 c04/0±00/3 c00/0±05/3 1نرخ متناهی افزایش جمعیت

 c03/0±63/35 c00/0±63/35 b02/0±23/34 a06/0±33/34 )روز( 5میانگین زمان نسل

 c03/0±43/2 c02/0±41/1 b06/0±31/3 a26/0±05/30 )روز( 4مدت زمان دو برابر شدن
 درصد اختالف معنادار دارند. 4های با حروف غیرمشابه در هر ردیف بر اساس آزمون توکی در سطح   میانگین

1. R0: Net reproduction rate, 2. rm: Intrinsic rate of increase, 3. λ: Finite rate of increase, 4. T: Mean generation time, 5. DT: Doubling time 
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 بحث

متانولی  ةتاکنون گزارشی مبنی بر سمیت گوارشی عصار

ولی  ؛ی روی آفات گزارش نشده استترمرغسرخس ش

 دربارة کاربرد عصاره و ترکیباتی بسیاری ها  پژوهش

آفات وجود دارد. اکدیستروئیدی در رژیم غذایی برخی 

که وجود ترکیبات  دشن مشخص ای محققها  ررسیطی ب

، hydroxyecdysone-20جمله اکدیستروئیدی از 

Polypodin-B  وPonasteron  در رژیم غذایی حشرات

 اختالل در روند مراحل رشدی الروی و شفیرگی وسبب 

 ;Kubo et al., 1983) گردد می ومیر باعث افزایش مرگ

Blackford & Dinan, 1997; Rharrabe et al., 2009) .

 Plodia interpunctellaنتایج مشابه در حشراتی مانند 

Hubner (Lepidopter: Pyralidae) (Rharrabe et al., 

 Acrolepiopsis assectella Zeller (Arnaultو  (2009

& Slama, 1986) هان، یا عصارة حاوی  که از برخی گیا

 اند نیز مشاهده  ه ذیه کردترکیبات اکدیستروئیدی تغ

 ،Agroneemاثر ترکیبات  Liang et al. (2003) .استشده 

Ecozin  وNeemix الماسی  پرة پشت های شب را روی الرو

بررسی کردند. افزایش مدت زمان قرار گرفتن در معرض 

شفیره و حشرات کامل  این ترکیبات، سبب کاهش تعداد

حاضر با نتایج د. نتایج پژوهش شاسی الم شتپ پرة شب

نتایج پژوهش  مطابقت دارد. 2001شده در سال  ذکر

ساعت اول تغذیه از  53و  25د که در کن میفوق بیان 

ی سن ها ی روی الروترمرغمتانولی سرخس ش ةعصار

از لحاظ شكل ظاهری و  ای قابل مالحظهاثر  ،سوم

میر نداشته است. افزایش مدت زمان قرار گرفتن  و مرگ

ومیر در  متانولی سبب افزایش مرگ ةدر برابر عصار

شفیرگی بیشترین  ۀآزمایش شد. در مرحل تحتجمعیت 

 سن الروۀ مرحل در که ییها رهیشفتلفات مشاهده شد. 

 سرخس یمتانولة عصار یباال یها  غلظت با سوم

 با یبارز اریبس یها  تفاوت بودند، شده ماریت یترمرغش

 یها  ونهنم به تنسب ها  رهیشف. داشتند شاهد یها  ونهنم

تغییر  ۀو به واسط ندتر بود چککو اندازه لحاظ از شاهد

 .ندی شاهد قابل تشخیص بودها  آسانی از شفیره رنگ به

 ازشده  حشرات خارج ةتغییرات بارزی در شكل و انداز

متانولی  ةعصار در درصد( 31یی که با غلظت باال )ها الرو

بدشكلی  دیده شد. ،ی تیمار شده بودندترمرغسرخس ش

شده بسیار مشهود  و کاهش اندازه در حشرات کامل خارج

مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که از  ۀبود. نكت

لحاظ باروری و بارآوری حشرات کامل بدشكل نسبت به 

حشرات کامل سالم در همان غلظت بسیار تفاوت وجود 

ساعت پس از  53ی در حشرات بدشكل ریز خمداشت. ت

و از طرفی نرخ تفریخ تخم و  گرفتانجام گیری  جفت

خروج الرو سن اول بسیار پایین بود. این نتایج حساسیت 

متانولی سرخس  ةاسی به عصارالم شتپ پرة شبالرو 

 .دهد میی را نشان ترمرغش

های   تأثیر غلظتیكی از اهداف تحقیق حاضر بررسی 

های دموگرافی  پارامترزیرکشندة عصارة متانولی بر 

نتایج این پژوهش نشان . است الماسی پشت ةپر شب

دهد که افزایش غلظت عصارة متانولی سبب  می

پرة  تر شدن دورة الروی و شفیرگی در شب طوالنی

رسد نامطلوب بودن  گردد. به نظر می الماسی می پشت

مواد غذایی سبب کاهش وزن گردیده است. بنابراین به 

وزن رسد حشرات به دلیل کوچک ماندن به  نظر می

اند و همین عامل سبب طوالنی  بحرانی مورد نیاز نرسیده

های   شدن این دوره شده است. نتایج این پژوهش با یافته

Rharrabe et al. (2010)  که کوتاه شدن طول دورة

 Plodia interpunctellaپرة هندی رشدی شب

(Lepidoptera: Pyralidae)  در اثر تغذیه از ترکیب

را ثبت کردند،  hydroxyecdysone-20اکدیستروئیدی 

رسد که وجود ترکیبات  مطابقت ندارد. احتماالً به نظر می

فراوان دیگری در عصارة متانولی سرخس تحت آزمایش، 

مانع از تأثیر قاطع ترکیبات اکدیستروئیدی بر طول دورة 

بنابراین موضوع الماسی شده است.  پرة پشت رشدی شب

های بیشتری برای   فوق بسیار جالب است و به پژوهش

 بررسی ترکیبات موجود در عصارة فوق احتیاج دارد.

های این پژوهش، نتایج نشان   در ادامۀ آزمایش

های مختلف عصارة متانولی   دهد که استفاده از غلظت می

پرة تحت  سرخس شترمرغی، باروری و بارآوری شب

شدت کاهش داده است. این احتمال وجود  آزمایش را به

ستفاده از عصارة متانولی سرخس شترمرغی در دارد که ا

مرحلۀ الروی سبب ضعیف شدن حشرات کامل و اتمام 

شدت کاهش  ریزی را به ذخایر تخم گردیده و میزان تخم

 .Fujiwara et alو  Sota et al. (1998) داده است.

های  ، گزارش دادند که نرخ خالص باروری در الرو(2002)

تیمار شده   fenvalerateالماسی که با پرة پشت شب
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 یابد. نتایج پژوهش حاضر با بودند، افزایش می

 ۀی ذکرشده مطابقت ندارد. تفاوت در نتیجها  ارشگز

ه رفت رکا بهذکرشده ممكن است به دلیل تغییر در غذای 

 ,.Hamilton et al)الروی قابل توجیه باشد  ۀدر مرحل

2005). 

کرد که چنین استنباط  توان میاز نتایج این پژوهش 

که سمیت  استنی ها از جمله گیای ترمرغسرخس ش

اسی ایجاد الم شتپ پرة شبی روی آفات از جمله زیاد

طور  ی بعد بهها  جمعیت را در نسل استقادر  د وکن می

با توجهی کاهش دهد. بنابراین الزم است  شایان

متعدد و  های  زمایششناسایی ترکیبات مؤثر، انجام آ

ی مناسب در صورت ها  السیونفرمو ۀهمچنین با تهی

ط یاثبات کارایی، امكان استفاده از این ترکیب را در شرا

 د.آورای فراهم  ی و مزرعها هگلخان
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