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تأثیر عصارۀ گیاهان شاتره و کلپوره و آفتکش پیمتروزین بر کشندگی و تغییرات آنزیم
استراز سفیدبالک پنبه  Bemisia tabaciروی رقم حساس و مقاوم گوجهفرنگی
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 .1استادیار گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت
 .2دانشیار گروه گیاهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 .3گروه بیوشیمی بالینی ،مرکز تحقیقات فیزیولوژي ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 .4استادیار گروه حشرهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 .5استادیار گروه علوم و تکنولوژي محیطی ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 1333/2/14 :تاریخ تصویب)1333/3/23 :

چکیده
در این پژوهش تأثیر عصارۀ گیاهان شاتره ) ،Fumaria parviflora (Lam.کلپوره )Teucrium polium (L

و آفتکش پیمتروزین روي کشندگی و فعالیت آنزیم استراز عمومی حشرات کامل سفیدبالک پنبه
) Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidaeدر دماي  22±2درجۀ سلسیوس ،رطوبت نسبی
 55±5درصد و دورۀ نوري  11ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی ارزیابی شد .براي آزمایشهاي
زیستسنجی ،بوتههاي دو تا چهار برگی گوجهفرنگی رقم مقاوم کالجیانتري و حساس ارگون در
غلظتهاي مختلف عصارهها غوطهور گردید و  22ساعت بعد از تیمار کردن ،مرگومیر محاسبه شد.
این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  3تکرار براي هر تیمار انجام گرفت و آب مقطر و متانول
به عنوان شاهد استفاده شد .براي ارزیابی اثر تیمارها بر فعالیت آنزیم استراز ،بوتههاي دو تا چهار
برگی گوجهفرنگی ارقام ذکرشده آغشته به غلظت  LC25عصارهها و حشرهکش شد .نتایج نشان داد که
میزان  LC50عصارۀ گیاهان شاتره و کلپوره و آفتکش پیمتروزین براي حشرات کامل پرورشیافته
روي رقم حساس بهترتیب  33/88 ،12/21و  5/521و براي رقم مقاوم بهترتیب  18/31 ،13/21و
 5/513گرم بر لیتر بود .آثار زیرکشندگی عصارهها و آفتکش روي میزان فعالیت آنزیم استراز نسبت
به شاهد معنا دار بود .میزان آنزیم استراز ،براي شاهد و حشرات کامل تیمارشده با عصارۀ گیاهان
شاتره و کلپوره ،آفتکش پیمتروزین روي رقم حساس بهترتیب  5/553 ،5/5581 ،5/55111و
 5/5538و روي رقم مقاوم  5/5532 ،5/5518 ،5/522و  5/5543میکروگرم آلفانفتیل استات در دقیقه
بر میلیگرم پروتئین بود؛ بنابراین میزان سمیت عصارهها و آفتکش در حشرات پرورشیافته روي
رقم مقاوم بیشتر از رقم حساس بهدست آمد .آفتکش پیمتروزین بیشترین سمیت را به خود
اختصاص داد و از میان عصارهها سمیت شاتره بیشتر از کلپوره تعیین گردید .میزان فعالیت آنزیم
استراز در حشرات تیمارشده روي رقم مقاوم کمتر از رقم حساس بهدست آمد .با توجه به این نتایج،
کاربرد توأم رقم مقاوم گیاهی با عصارههاي گیاهی یا آفتکش میتواند به عنوان راهکار مناسب علیه
سفیدبالک پنبه در برنامههاي  IPMبهکار رود.
واژههای کلیدی :اثرات کشندگی و زیرکشندگی ،ارقام مقاوم ،زیستسنجی ،غلظت .LC50
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مقدمه

عصاره را افزایش میدهند( Torrecillas & Vendramim,

سفیدبالک پنبه B. tabaci 3یکی از آفات مهم
گوجهفرنگی است که با مکیدن شیرة گیاهی ( Husain
 )& Trehan, 1940سبب کاهش کمی و کیفی تولید
میشود ( .)Gerling, 1990کشت گیاهان مقاوم یکی از
روشهای مبارزه با این آفت است .ژنوتیپ مقاوم با اثر
روی مورفولوژی ،بیولوژی و فیزیولوژی آفت سبب کاهش
جمعیت آن میشود ( Toscano et al., 2002; Fancelli

 .)2001; Vendramim & Thomazini, 2001تاکنون اثر
حشرهکشی عصارة بسیاری از گیاهان بررسی شده است.
عصارة برگ و بذرهای چریش Azadirachta indica A.
 ،Jussمیوة زیتون تلخ Sterculia ،Melia azedarach L.
 ،foetida L.بادام ،شاهی ،Lepidium sativum L.
استبرق ،اکالیپتوس ،سیر ،داتوره ،آلوئهورا ،شاتره،
آویشن ،رزماری و رازیانه روی سفیدبالک پنبه اثر
حشرهکشی دارند ( ;Souza & Vendramim, 2005

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

 .)et al., 2007قسمتهای مختلف یک گیاه و سن برگ
( ،)Mound, 1965a; Ohnesorge et al, 1980پرزدار
بودن برگ ( ،)Bethke & Henneberry, 1984در تغذیه،
تخمگذاری ،انتخاب و تغییرات جمعیت سفیدبالکها
مؤثر است ( .)Hassell & Southwood, 1978پرزها و
کرکها میتوانند یک سد فیزیکی ( )Duffy, 1986و
همچنین یک میکروکلیمای مناسب برای گیاهخواران
بهوجود آورند ( .)Willmer, 1986کاربرد توأم گیاه مقاوم
و آفتکش علیه حشره (به دلیل احتمال افزایش یا
کاهش حساسیت حشره به روش دیگر) اثرات مستقل،
1
2
افزایشی و متضاد ایجاد میکند ( & Quisenberry
Schutzko, 1994; Janini et al., 2011; Sarbaz et al.,
 .)2013گیاهان مقاوم پراکندگی حشره را هم در مزرعه

و هم روی گیاه تغییر میدهند که این عامل ممکن است
سبب تأثیر کمتر حشرهکشها شود .همچنین
حشرهکشها ممکن است بهطور بالقوه توانایی ارقام
مقاوم را در برابر آفت (تراکم و مراحل انتخاب میزبان)
تغییر دهند .برای بهرهبرداری مؤثر از هر دو روش
مدیریت آفات (آفتکش و ارقام مقاوم) در تولید
محصول ،الزم است نوع اثر متقابل (اثرات مستقل،
افزایشی و متضاد) بین آنها بررسی شود تا از پرهزینه
شدن راهبرد انتخابی برای مدیریت تلفیقی آفت
جلوگیری شود (.)Quisenberry & Schutzko, 1994
گیاهان به دلیل اینکه منبع غنی از مواد شیمیایی
فعالاند ،میتوانند جایگزینی برای آفتکشهای متداول
باشند ( .)Kim et al., 2005بین عصاره و ژنوتیپ یک
نوع گیاه تأثیر متقابل وجود دارد و برخی ژنوتیپها تأثیر
1. Cotton whitefly
2. Synergist
3. Antagonist

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

استرازها (نوع  Aو  Bو  )Cمهمترین گروه آنزیمهای
هیدرولیزکنندهاند ( .)Hodgson and Levi, 1997تاکنون
پژوهشهای گوناگونی مبنی بر اثر عصارههای گیاهی و
آفتکشها روی فعالیت آنزیم استراز در حشرات انجام
گرفته است ( ;Mahdavi Moghadam et al., 2011
Khosravi et al., 2011; Liu et al., 2003; Ahmadi,
 .)2009پژوهش  (1992) Bloch & Woolنشان داد که

بین فعالیت استراز و مقاومت  B.tabaciبه حشرهکشها
ارتباط وجود دارد .بررسیهای  (2010) Helmiروی
تغییرات الکتروفورتیکی ایزوزیمهای استراز در میان
جمعیتهای  B.tabaciکه از روی  3میزبان جمعآوری
شده بود ،نشان داد که گونههای  B.tabaciممکن است
در ارتباط با میزبانهای مختلف ژنوتیپهای مختلفی
داشته باشند .فعالیت استراز در جمعیت B. tabaci
پایههای ژنتیکی دارد و آللهای غالب مربوط به ژن
آنزیم استراز ممکن است در دو جمعیت متفاوت باشد
) .)Shchukin & Wool, 1994تغییرات در فعالیت استراز
در  B. tabaciممکن است بهشدت توسط فاکتورهای
غیرژنتیکی مانند آفتکشها تحت تأثیر قرار گیرد
(.)Dittrich et al., 1990
کلپوره یا مریم نخودی )Teucrium polium (L.
گیاهی از خانوادة  Lamiaceaeاست .عصارة گیاه کلپوره
محتوی ترکیبات آلکالویید ،گلیکوزید ،تریترپن،
استرول ،فالونویید ،ترکیبات ترپنوییدی ،تانن ،مشتقات
تلخ فوران و ساپونین است (.)Amir Heidari, 1994
بیشترین مواد تشکیلدهندة اسانس آن بتاپینن،
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بتاکاریوفیلن و فارنسن است ( .)Mirza, 1991اسانس و
عصارة گونههای مختلف این گیاه خاصیت حشرهکشی
دارند ( & Koschier & Sedy, 2003; El-Shazly
;Hussein, 2004; Mahdavi Arab et al., 2007
 .(Irannejad et al., 2012aعصارة این گیاه روی رشد و

زادآوری بالتوری سبز کماثر است (
.)2012b
شاتره ) Fumaria parviflora (Lamarkاز گیاهان
دارویی خانوادة  Fumariaceaeاست .قسمت هوایی گیاه
حاوی حدود یک درصد آلکالویید است که بیشتر این
آلکالوییدها از مشتقات بنزیل ایزوکنیولیناند .مهمترین
این آلکالوییدها شامل فومارین (پروتوپین) ،فوماریلین و
سیناکتیناند .از دیگر ترکیبات شاتره میتوان فالونوییدها،
اسیدهای گیاهی بهویژه اسید فوماریک و موسیالژ را نام
برد ( .)Zargari, 1992عصارة شاتره سمیت زیادی روی
سوسک چهارنقطهای حبوبات ( Mahdavi Arab et al.,
 )2007و سفیدبالک پنبه دارد ( Jafarbeigi et al.,
 .)2011پیمتروزین ،از مشتقات پیریدین آزومتین یک
حشرهکش جدید با خاصیت انتخابی علیه آفات مکنده از
جمله شتهها و سفیدبالکها است (.)Li et al., 2001
پیمتروزین بهلحاظ نحوة تأثیر نیز منحصربهفرد است
( .)Nicholson et al.,1995; Lawson et al., 1999این
آفتکش از نفوذ استایلتها به درون بافتهای گیاهی
جلوگیری میکند ( .)Fluckiger et al., 1992حساسیت
آفات در برابر پیمتروزین به گیاه میزبان بستگی دارد
( .)Talebi Jahromi, 2006کارایی پیمتروزین علیه
سفیدبالک پنبه روی گوجهفرنگی توسط Nicholson et
 (1995) al.و  (1997) Schuster & Polstonگزارش
شده است .پیمتروزین بیشترین سمیت را برای بالغها و
پورههای سن اول و آخر دارد و پورههای سن دو ،سه و
چهار سفیدبالکها حساسیت کمتری دارند ( Li et al.,
Irannejad et al.,

;2001; Bi et al., 2002; Polston & Sherwood, 2003
.)Jafarbeigi et al., 2012

با نگرش به استفادة زیاد از حد آفتکشها بهوسیلۀ
کشاورزان گلخانهدار برای کنترل آفات گلخانهای بهویژه
سفیدبالکها و خطرات زیستمحیطی و مقاومت
ایجادشده نسبت به برخی آفتکشها بهوسیلۀ آفات و
اهمیت محصوالت تازهخوری ،بهویژه گوجهفرنگی در
سبد غذایی خانوادهها ،این پژوهش روی گوجهفرنگی
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متمرکز شده است .با این انگیزه ،در این پژوهش اثرهای
عصارة گیاهان کلپوره و شاتره به همراه آفتکش
پیمتروزین (که اثر کشندگی خوبی روی سفیدبالک
پنبه دارد ) )Jafarbeigi et al., 2012روی تلفات ،و
تغییرات آنزیم استراز عمومی سفیدبالک پنبه روی ارقام
حساس و مقاوم گوجهفرنگی ارزیابی شد.
مواد و روشها
پرورش گیاهان میزبان و سفیدبالک

حشرات کامل سفیدبالک پنبه از جمعیت موجود در گلخانه
به نام VRU sours 3برداشت شد .به منظور شناسایی دقیق
گونه ،شفیرهها تحت مطالعات تاکسونومیکی قرار گرفتند
که این توده ،گونۀ  B. tabaciشناسایی شد ( Samih et al.,
 .)2006گیاهان پنبه به منظور نگهداری منبع حشره و
ارقام گوجهفرنگی شامل رقم مقاوم (کالجیانتری )2و
حساس (ارگون )1برای انجام آزمایشهای این پژوهش
کشت شدند ( .)Samareh Fekri et al., 2013رقم ارگون
متوسطرس و بوتهای نسبتاً قوی (که میوه را از
آفتابسوختگی در امان نگه میدارد) و میوة بلوکی به
وزن  330-350گرم دارد .رقم کالجیانتری با رشد
محدود و عملکرد باال ،دارای میوة تخممرغی شکل،
پوست نسبتاً ضخیم ،میوهای سفتبافت بوده و از قابلیت
مناسب برای حمل و انتقال به نقاط دوردست برخوردار
است .این رقم در مزارع مناطق جنوب کشور در سالهای
اخیر در سطح وسیعی استفاده شده است .حشرات کامل
سفیدبالک پنبه بهصورت انبوه روی پنبه و دو رقم
گوجهفرنگی در قفسهایی به ابعاد  60×40×30سانتیمتر
پرورش داده شدند .پرورش در دمای  23±2درجۀ
سلسیوس ،رطوبت نسبی  44±4درصد و دورة نوری 36
ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی صورت گرفت.
عصارۀ گیاهی و آفتکش

در آزمایشهای زیستسنجی از عصارة گیاهان شاتره و
کلپوره استفاده شد .نمونههای گیاهی در این پژوهش با
توجه به بررسی منابع مختلف مبنی بر داشتن اثر
حشرهکشی انتخاب شدند ( Mahdavi Arab et al.,
1. Vliasr Rafsanjan University source
2. Cal-Jn3
3. Ergon
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.2008; Jafarbeigi et al., 2011 & 2012; Irannejad et
 .)al., 2012aگیاهان مورد نظر از برخی مناطق استان
کرمان در اردیبهشت و خرداد  3130جمعآوری و بخش
ردهبندی گیاهی دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت (وکیلی)
آنها را شناسایی کرد .در این پژوهش مخلوط گل ،برگ،
ساقه و ریشۀ شاتره و قسمتهای شاخه ،برگ و گل
کلپوره برای تهیۀ عصاره بر اساس روش شرح داده شده
توسط  (2006) Kesmati et al.بهکار رفت .همچنین از
حشرهکش پیمتروزین (شرکت سینجنتا Chess®, WP
 ،)25%,که سازمان حفظ نباتات در ایران برای کنترل
برخی آفات سبزی ،جالیزی ،پنبه و درختان میوه
( )Sheikhi Garjan et al., 2009آن را توصیه کرده
است ،به عنوان تیمار کنترل مثبت و آب مقطر به عنوان
تیمار کنترل منفی استفاده شد.
تعیین غلظتهای مناسب عصارههای گیاهی و آفتکش
انتخابی

جهت تعیین غلظت آفتکشهای انتخابی به منظور
بررسی اثر کشندگی  40درصد آنها روی سفیدبالک
پنبه ،یکسری آزمایشهای مقدماتی روی حشرات کامل
سفیدبالک پنبه انجام گرفت .در این مرحله غلظتهای
مختلفی از هر عصارة گیاهی شاتره و کلپوره و آفتکش
روی حشرات کامل در سه تکرار (برای هر رقم جداگانه)
آزمایش شد ( .)Jafarbeighi et al., 2011برای تیمار
کردن حشرات کامل از روش غوطهورسازی برگ در
آفتکش و عصارهها استفاده شد (.)Wang et al., 2008
برای تهیۀ غلظت مشخص ،ابتدا وزن مورد نظر از عصارة
خشک در  2میلیلیتر حالل متانول حل شد .حالل
متانول بر اساس آزمونهای پیشتست انتخاب گردید.
برای تهیۀ همۀ غلظتها ،از حجم یکسان حالل متانول
استفاده شد و بعد از حل کردن در متانول با آب مقطر به
حجم رسانده شد .مثالً ،برای تهیۀ غلظت  3گرم بر لیتر
از عصارة شاتره مقدار  0/25گرم از عصارة خشک در 2
میلیلیتر متانول حل شد و تویین  30به عنوان مادة
همراه به میزان  0/02درصد اضافه شد و با آب مقطر به
حجم  10میلیلیتر رسانده شد.
شاهد با  2میلیلیتر از متانول  30درصد به اضافۀ آب
مقطر تهیه شد .نشاهای  2-5برگی گوجهفرنگی از دو رقم

ارگون و کالجیانتری انتخاب و بعد از فرو بردن در
محلول آفتکش و عصارهها به مدت  34ثانیه ،در داخل
لیوانها قرار داده شد .تعداد  20حشرة کامل همسن
سفیدبالک پنبه که کمتر از  25ساعت از عمرشان گذشته
بود ،از منبع پرورش حشرات همسن بهطور تصادفی
برداشته شد و با استفاده از ویال شیشهای به آرامی از طریق
دریچۀ روی در قفس به محیط داخل آن تکانده شد و
حشرات تلفشده بعد از گذشت  32ساعت شمارش شد.
دلیل انتخاب این زمان ،برقراری هماهنگی بین زمان
آزمایش زیستسنجی و آزمایش تعیین آنزیم استراز بود که
طی آن بتوان زمان کافی برای مشاهدة تغییرات را داشت.
بر این اساس ،زمانهای  32 ،53 ،25و  36ساعت بررسی
شد .در دو زمان  25و  53ساعت مرگومیر کافی رخ نداد و
اختالف معنادار بین دو زمان  32و  36ساعت دیده نشد.
بنابراین زمان  32ساعت مالک قرار گرفت .مرگومیر
بهصورت درصد حشرات کامل مرده به تعداد اولیه در هر
تکرار محاسبه شد .سپس درصد مرگومیر اصالحشده
محاسبه گردید ( .)Abbott, 1925این آزمایش چندین بار
انجام گرفت تا دامنۀ غلظتهای مورد نظر بهدست آمد .با
انجام آزمایشهای مقدماتی ،غلظت پایین (مربوط به تلفات
 24درصد) و غلظت باال (مربوط به تلفات  34درصد)
عصارهها مشخص و سپس در فاصلۀ لگاریتمی تعداد 4
غلظت انتخاب شد .با استفاده از نتایج این آزمایش،
غلظتهای مورد نیاز برای انجام آزمایشهای زیستسنجی
تعیین گردید (.)Robertson & Preisler, 1991
آزمایشهای اصلی برای حشرهکش پیمتروزین در 4
غلظت ( ،)0/06 ،0/051 ،0/013 ،0/021 ،0/033عصارة
شاتره در  4غلظت (،25/200 ،36/311 ،33/430 ،3
 )14و عصارة کلپوره در  4غلظت (،35/36 ،63/33 ،40
 )330 ،310/63بر حسب گرم بر لیتر در سه تکرار روی
رقم کالجیانتری و آزمایشهای اصلی برای حشرهکش
پیمتروزین در  4غلظت (،0/023 ،0/020 ،0/035
 ،)0/061 ،0/051عصارة شاتره در  4غلظت (،30
 )50 ،23/23 ،20 ،35/35و عصارة کلپوره در  4غلظت
( )334 ،313/32 ،303/23 ،36/34 ،45بر حسب گرم
بر لیتر روی رقم ارگون انجام گرفت .روش تیمار کردن و
تعداد حشرات استفادهشده مشابه آزمونهای مقدماتی
(که در باال شرح داده شد) بود و از دادهها به منظور
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برآورد منحنیهای غلظت -پاسخ (مرگ) استفاده شد.
ارزیابی اثر عصارهها و حشرهکش پیمتروزین بر فعالیت
آنزیم استراز سفیدبالک پنبه

ابتدا سفیدبالکها روی ارقام گوجهفرنگی کالجیانتری و
ارگون به مدت سه نسل در قفسهای پرورشی در گلخانه
پرورش یافت و از این حشرات برای ارزیابی آنزیم استراز
استفاده شد .از هر یک از عصارههای گیاهی و همچنین
آفتکش پیمتروزین غلظت  LC25تهیه شد .بوتههای دو تا
چهار برگی گوجهفرنگی ارقام ذکرشده به روش غوطهوری
به حشرهکشها آغشته شدند و در قفسهای لیوانی قرار
داده شدند .تعداد  320حشرة کامل سفیدبالک روی آنها
رهاسازی شده و بعد از  32ساعت حشرات زنده از داخل
قفسهای لیوانی جمعآوری شدند و برای هر تیمار  1تکرار
در نظر گرفته شد .بوتههای شاهد در آب مقطر همراه با
متانول غوطهور شدند.
ارزیابی آنزیم استراز بر اساس روش Lee et al.
) (2000انجام گرفت 200 .حشرة کامل سفیدبالک
تیمارشده با هر یک از عصارهها و آفتکش (که زنده
مانده بودند) در  300میکرولیتر بافر فسفات سدیم 0/02
موالر ( )PH=7.4حاوی تریتون  X-100به نسبت یک
صدم درصد ( )W/Vهموژنیزه شدند .سپس نمونهها با
 35000دور در دقیقه در دمای  5درجه سلسیوس به
مدت  30دقیقه سانتریفیوژ شدند .مایع رویی به عنوان
منبع آنزیم برای ارزیابی استفاده شد ( & Rauch
 .)Nauen, 2003مقدار  40میکرولیتر از مایع رویی
مربوط به هر یک از نمونهها به چاهک مربوط به خودش
در میکروپلیت انتقال داده شد .سپس  40میکرولیتر
سوبسترا آلفا نفتیل استات ( 0/06گرم در  30میلیلیتر
استون در  400میکرولیتر بافر) به آن اضافه شد40 .
میکرولیتر محلول رنگی فست بلو آر آر (فولکا ،سوئیس)
رنگ 0/034 3گرم  0/334 +گرم  SDSدر  40میلیلیتر
آب مقطر به عنوان نشانگر رنگ اضافه شد و به مدت 30
دقیقه در دمای اتاق ( 23±2درجۀ سانتیگراد) قرار داده
شد .شدت رنگ حاصل بهطور کمی ( )ODدر طول موج
 540نانومتر با استفاده از دستگاه میکروپلیت ریدر مدل
) (ELX808 Bio-Tekخوانده شد .مقدار نفتول تولیدشده
1. Dye
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در مخلوط واکنش با استفاده از منحنی استاندارد تولید
نفتول در مقادیر مختلف بهدست آمد .برای تهیۀ این
منحنی طبق روش  (2000) Lee et al.عمل گردید .ابتدا
محلولهایی با غلظتهای مختلف نفتول بهصورت
سریالهای رقیق شده تهیه شد .سپس جذب آن در
طول موج  540نانومتر خوانده شد.
روش تجزیۀ اطالعات و آمار

دادههای بهدستآمده از آزمایشهای زیستسنجی با
استفاده از نرمافزار  Polo- Plusو  Probit Analysisو
روش تجزیۀ پروبیت تجزیه شد و روابط غلظت -پاسخ
برای عصارهها روی سفیدبالک پنبه تعیین گردید .تجزیۀ
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 16.0انجام گرفت.
قبل از تجزیۀ دادهها برقراری شرایط آنالیز واریانس از
جهت نرمال بودن و تصادفی بودن خطاها ،همگنی
واریانسها و همبستگی واریانسها با میانگین با استفاده
از نرمافزار  Minitab 14.0بررسی و تبدیلهای الزم انجام
گرفت .مقایسهها و گروهبندی میانگینها با استفاده از
آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد
انجام گرفت .منحنیها و نمودارها به کمک نرمافزار
 Sigmaplot 12.0رسم گردید.
نتایج و بحث
غلظت کشنده  40درصد و نتایج تجزیۀ پروبیت دادههای
زیستسنجی عصارههای گیاهی و آفتکش در جدول 3
آورده شده است .نتایج نشان میدهد که آفتکش
پیمتروزین با مقدار  0/023و  0/026گرم بر لیتر
بیشترین و عصارة کلپوره با مقدار  36/63و  31/33گرم
بر لیتر کمترین سمیت و بیشترین  LC50را بهترتیب
روی رقم کالجیانتری و ارگون دارد .کشندگی عصارة
شاتره روی رقم مقاوم کالجیانتری و حساس ارگون
بهترتیب  6/41و  4/51برابر عصارة کلپوره است .نتایج
نشان داد که در هر دو رقم سمیت عصارة شاتره
بهصورت معنادار بیشتر از عصارة کلپوره است .با توجه
به نتایج زیستسنجی در دو رقم گوجهفرنگی تیمارشده
با عصارههای کلپوره و شاتره (جدول  )3در رقم مقاوم
کالجیانتری مقدار  LC50کمتر از رقم حساس ارگون و
همچنین شیب خط غلظت -پاسخ در رقم مقاوم بیشتر
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از رقم حساس بهدست آمد .نتایج نشان میدهد که رقم
مقاوم ،سمیت هر دو عصاره (شاتره و کلپوره) را افزایش
داده است .نتایج نشان داد که در دو رقم گوجهفرنگی
تیمارشده با آفتکش پیمتروزین مقدار  LC50در رقم

حساس اندکی کمتر از رقم مقاوم است (غیر معنادار)
درحالیکه شیب خط غلظت -پاسخ در رقم مقاوم بیشتر
از رقم حساس است .بنابراین رقم گیاهی سمیت
آفتکش را تغییر نداده است.

جدول  .3غلظت کشندة  40درصد جمعیت (بر حسب گرم بر لیتر) و شیب خطوط غلظت -پاسخ آفتکش پیمتروزین و دو عصارة
گیاهی علیه حشرات کامل سفیدبالک پنبه روی دو رقم گوجهفرنگی
رقم گوجهفرنگی

تیمار

خطای معیار ±شیب خط

LC50

حدود اطمینان  34درصد

X2

کالجیانتری

شاتره
کلپوره
پیمتروزین

1 ±0/54
2/34±0/53
1/43±0/43

31/26b
36/63a
0/023c

3/23-36/62
63/16-305/16
0/033-0/012

2/32
3/34
3/33

ارگون

شاتره

2/32±0/54

33/26b

31/03-23/31

2/53

کلپوره

2/30±0/51

31/33a

34/33-331/23

2/03

پیمتروزین

2/30±0/50

0/026c

0/022-0/013

3/45

درجۀ آزادی برای تمام تیمارها  31است.

یکی از اثرات عمومی مقاومت آنتیبیوز روی حشرة
آفت این است که باعث کاهش توانایی متابولیسم ،اندازه
و وزن بدن حشرة گیاهخوار میشود ( Van Emden,
 ،)1986از آنجایی که میزان سمیت حشرهکشها تابعی
از وزن بدن موجود زنده است ،انتظار میرود حشراتی که
روی رقم مقاوم تغذیه کردهاند ،حساسیت بیشتری به
غلظت معینی از حشرهکش نشان دهند .به عبارت دیگر،
برای ایجاد تلفات معین در جمعیت حشراتی که روی
رقم مقاوم تغذیه میکنند ،در مقایسه با رقم حساس به
غلظت کمتری از حشرهکش نیاز است ( Van Emden,
 .)1990تغییرات حساسیت شتهها نسبت به حشرهکشهای
شیمیایی در اثر تغذیه از ارقام مقاوم و حساس توسط
 (1994) Khalghaniبه اثبات رسیده است .تأثیر سم
ایمیداکلوپراید علیه سفیدبالک پنبه روی دو رقم حساس
و مقاوم پنبه در منطقۀ کاشمر بررسی شد ( Sarbaz et
 )al., 2013و میزان  LC50در رقم مقاوم کمتر از رقم
حساس گزارش شد و همچنین شیب خط غلظت -پاسخ
در رقم مقاوم بیشتر از رقم حساس بهدست آمد .تأثیر
رقم مقاوم روی افزایش سمیت عصارههای گیاهی روی
سفیدبالک پنبه توسط  (2007) Baldin et al.و پروانۀ
مینوز گوجهفرنگی )Tuta absoluta (Meyrick
 (2001) Vendramim & Thomaziniگزارش شد که با
نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
بررسیهای  (2012) Jafarbeighi et al.مبنی بر

تأثیر عصارة اتانولی گیاهان شاتره و کلپوره که بر اساس
روش سوکسله تهیه شده بود ،علیه سفیدبالک پنبه به
روش غوطهوری نشان داد که سمیت عصارة کلپوره
بیشتر از عصارة شاتره است؛ درحالیکه در تحقیق حاضر
سمیت عصارة شاتره بیشتر از کلپوره بهدست آمد و این
شاید به دلیل کاربرد حاللهای متفاوت (متانول و
اتانول) در عصارهگیری ( )Samih & Nejati, 2014و
همچنین روشهای متفاوت عصارهگیری (ماسراسیون و
سوکسله) باشد (.)Gholami et al., 2013
پژوهشهای  (2008) Mahdavi Arab et al.مبنی
بر اثر حشرهکشی عصارة متانولی گیاهان کلپوره و شاتره
علیه سوسک چهارنقطهای حبوبات نشان داد که سمیت
عصارة شاتره بیشتر از کلپوره است که با نتایج این
پژوهش هماهنگ است .کارایی پیمتروزین در برخی
محصوالت از جمله گوجهفرنگی علیه سفیدبالک پنبه
گزارش شده است ( Nicholson et al., 1995; Schuster
 .)& Polston, 1997سمیت حشرهکشهای پیمتروزین
و دیازینون علیه حشرات کامل سفیدبالک پنبه روی
گوجهفرنگی رقم باکرز به روش غوطهوری برگ بررسی و
 LC50پیمتروزین  0/33گرم بر لیتر گزارش شد
( )Samih et al., 2011درحالیکه در تحقیق حاضر
 LC50روی رقمهای گوجهفرنگی کالجیانتری و ارگون
بهترتیب  0/023و  0/026گرم بر لیتر بهدست آمد که
علت این اختالف میتواند به دلیل رقمهای متفاوت
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گیاهی ،نژاد متفاوت حشره و شرایط متفاوت آزمایشگاهی
باشد.
نسبت تغییرات اثر یک آفتکش در رابطه با یک واحد
تغییر در غلظت بهوسیلۀ شیب خط بیان میشود ( Talebi
 .)Jahromi, 2006شیب خط بیانکنندة تنوع در تغییر
حساسیت یک جمعیت مشخص از حشرة تحت آزمایش
است .خط با شیب تند 3بیانگر تغییرات کم و افزایش
شدید در حساسیت جمعیت است (عصارة شاتره)
درحالیکه خط با شیب کم 2نشاندهندة تغییر زیاد و
کاهش در حساسیت جمعیت مورد آزمایش است (عصارة
کلپوره) ()Alizadeh et al., 2011؛ (جدول 3و شکلهای 3
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و  .)2به عبارتی تفاوت بین غلظتهای باال و پایین عصارة
شاتره کم است و در واقع حساسیت جمعیت سفیدبالک
پنبه به این عصاره همگن است و با اندکی افزایش در
غلظت ،میزان مرگومیر شدیداً افزایش مییابد .درحالیکه
دربارة عصارة کلپوره با افزایش زیاد در غلظت ،میزان
مرگومیر بهطور شایانتوجهی افزایش مییابد ( Robertson
 .)& Preisler, 1992این موضوع در کنترل آفات بسیار مهم
است و بایستی در استفاده از این حشرهکشها دقت زیادی
داشت؛ چرا که اشتباه در تنظیم غلظت سبب میشود که
با استفاده از غلظتهای باالتر ،جمعیت را تحت فشار قرار
داده و انتخاب افراد مقاوم تسریع شود.

شکل  .3منحنی غلظت -پاسخ (میلیگرم بر لیتر) دو عصارة گیاهی و آفتکش پیمتروزین
روی سفیدبالک پنبه روی گوجهفرنگی رقم ارگون

شکل  .2منحنی غلظت -پاسخ (میلیگرم بر لیتر) دو عصارة گیاهی و آفتکش پیمتروزین
روی سفیدبالک پنبه روی گوجهفرنگی رقم کالجیانتری
1. Steep line
2. Flat line
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با توجه به اینکه شیب خط ،اثر متغیرهایی را که در
بروز پاسخ و چگونگی اندازهگیری آن دخالت دارند نشان
میدهد ،وقتی دو خط موازیاند ،یعنی شیب خط
یکسانی دارند ،دو ترکیب احتماالً نحوة تأثیر یکسانی
دارند (البته درست بودن قاطع این داوری ،به شواهد
آنزیمی نیاز دارد) .در این پژوهش مشخص شد که
عصارهها شیب خط یکسان دارند (جدول  3و شکلهای
 3و  .)2بنابراین احتمال یکسان بودن نحوة اثر این
عصارهها وجود دارد .وقتی پاسخ اثر متقابل یا برهمکنش
مربوط به یک ترکیب یا یک محل تأثیر باشد (مثالً با
یک آنزیم یا یک واکنش متابولیکی خاص) یعنی آفتکش
جایگاه اثر اختصاصی داشته باشد ،در این صورت شیب
خط زیاد خواهد بود و بر عکس وقتی ترکیب جایگاه
تأثیر عمومیتری داشته باشد ،شیب خط کم میشود
( .)Talebi-Jahromi, 2006در این صورت ممکن است
شیب خط اطالعاتی راجع به نحوة تأثیر ترکیب نیز
بدهد .بنابراین عصارة کلپوره که دارای شیب کمتری
است و میتواند دارای چند نقطه اثر باشد .عصارة شاتره
دارای شیب خطی بیش از کلپوره است ،لذا احتمال این
وجود دارد که این عصاره دارای محل اثر محدودتری
باشد .عالوه بر این حتی این احتمال نیز وجود دارد که
عصارة شاتره تنها یک جایگاه اثر داشته باشد .همچنین
از شیب خط برای مقایسۀ سمیت نیز استفاده میشود.
چون محاسبۀ  LC50بهتنهایی نمیتواند برای اندازهگیری
سمیت کافی باشد .دو خط ممکن است  LC50یکسانی
داشته باشند ،ولی در خط اول بروز سمیت برای آفتکش
در غلظت پایینتری اتفاق افتاده باشد ،درحالیکه در خط
دوم کمترین تا بیشترین تأثیرها در محدودة کوچکتری
از تغییرات غلظت اتفاق افتاده باشد ( Talebi-Jahromi,
 .)2006چون  X2محاسبه شده از  X2جدول کمتر است،
در نتیجه خطوط غلظت-پاسخ برای همۀ عصارهها و
آفتکشها تأیید میشود.
نتایج سنجش میزان استراز حشرات کامل سفیدبالک
پنبه روی دو رقم گوجهفرنگی با سوبسترای آلفا نفتیل
استات نشان داد که در فعالیت آنزیم استراز بین تیمارها
روی رقم ارگون ( )F3,11=61.87, P=0.0000و
کالجیانتری ( .)F3,11=26/19, P=0.0000اختالف
معنادار وجود دارد .با توجه به مقایسۀ میانگینهایی که

در جدول  2آورده شده است ،تیمار پیمتروزین فعالیت
آنزیم استراز را روی هر دو رقم کاهش داده است و
تیمارهای عصارههای کلپوره و شاتره روی هر دو رقم
تفاوت معناداری در فعالیت آنزیم استراز با هم نداشتند
ولی نسبت به شاهد باعث کاهش فعالیت آنزیم شدهاند.
برخی استرازها خواص کاتالیتیکی محدودی دارند،
اما بهطور مؤثر طی فرایند منزوی کردن و بهواسطۀ
ترکیب شدن با حشرهکشها و مواد سمی آنها را از مکان
هدفشان دور میکنند و به این وسیله در دسترس بودن
آنها را کاهش میدهند) .)Dittrich et al., 1990استرازها
به دو صورت در سمزدایی نقش دارند ،ممکن است این
آنزیمها مواد سمی را هیدرولیز کنند ،یا اینکه باعث
منزوی کردن مواد سمی شده و بهطور موقت سموم را از
همولمف خارج کنند و فرصت کافی برای بقیۀ آنزیمهای
سمزدا فراهم آورند ( .)Stark & Banks, 2003نتایج
نشان میدهد که احتماالً استرازهای موجود در کل بدن
سفیدبالک نقش مهمی در غیرسمی کردن یا منزوی
کردن عصارهها و آفتکش دارد .احتماالً آنزیمهای
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.
البته این موضوع باید در تحقیقات آینده بررسی شود.
در حشرات جمعآوریشده از روی گوجهفرنگی رقم
کالجیانتری تیمارشده با عصارة شاتره میزان فعالیت
آنزیم استراز عمومی  3/3برابر نسبت به شاهد کاهش
نشان داد .درحالیکه در حشراتی که از روی رقم ارگون
تیمار شده و با عصارة شاتره جمعآوری شده بودند،
میزان فعالیت آنزیم نسبت به شاهد  1/3برابر کاهش
نشان داد .در حشرات تیمارشده با عصارة کلپوره روی
گوجهفرنگی رقم کالجیانتری میزان فعالیت آنزیم
استراز حدود  3/3برابر نسبت به شاهد کاهش نشان داد،
ولی در حشرات تیمارشده با عصارة کلپوره روی
گوجهفرنگی رقم ارگون حدود  2/3برابر نسبت به شاهد
کاهش نشان داد .همچنین در حشرات تیمارشده با
آفتکش پیمتروزین روی گوجهفرنگی رقم
کالجیانتری میزان فعالیت آنزیم استراز عمومی نسبت
به شاهد  5/2برابر کاهش نشان داد ،درحالیکه در
حشرات تیمارشده با آفتکش پیمتروزین روی
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گوجهفرنگی رقم ارگون حدود  6/2برابر نسبت به شاهد
کاهش نشان داد.
در اثر توأم تیمارهای شاهد ،کلپوره و پیمتروزین با
رقم مقاوم ،فعالیت آنزیم استراز کاهش یافته (جدول )2
و کشندگی (جدول )3افزایش یافته است که نشاندهندة
تشدیدکنندگی اثر آفتکش روی رقم مقاوم است .در اثر
توأم تیمار شاتره و رقم مقاوم رفتار متفاوت از آنچه در
باال گفته شد رخ داده است .به این صورت که رقم مقاوم
و عصاره سبب افزایش فعالیت آنزیم استراز شده است.
با نگرش به اینکه بین کشندگی این عصاره روی دو رقم
حساس و مقاوم گوجهفرنگی اختالف معناداری وجود
ندارد ،بنابراین گاهی استفادة توأم عصاره و رقم مقاوم
سبب کاهش اثر آفتکشی عصاره شده و در بحث کنترل
بیولوژیک و استفاده از دشمنان طبیعی این پدیده مثبت

164

خواهد بود .نقطهای که در آن استفادة توأم عصاره و رقم
مقاوم اثر کشندگی را روی دشمن طبیعی کم کرده و
روی آفت افزایش دهد ،نقطۀ مطلوب خواهد بود .پیدا
کردن این نقطه نیازمند بررسیهای چهارجانبه و هم
زمان روی عصارة گیاهی ،آفت ،دشمن طبیعی و رقم
مقاوم است .از کنار هم گذاشتن نتایج این پژوهش و
پژوهش  (2012a) Irannejad et al.در بررسی آثار
جانبی عصارة شاتره و کلپوره روی بالتوری سبز ،این
مدل چهارگانه بهدست میآید .اما با نگرش به سمیت
شاتره روی آفت بر اساس این پژوهش و بالتوری سبز در
پژوهش فوق نقطۀ مطلوب بهدست نیامده است.
اما با تغییراتی که در پازلهای این مدل چهارگانه
ایجاد میشود ،پیدا کردن این نقطه دور از دسترس
نیست.

جدول  .2مقایسۀ میانگینهای مربوط به اثر دو عصارة گیاهی و آفتکش روی دو رقم گیاهی روی
فعالیت آنزیم استراز عمومی با سوبسترای آلفا نفتیل استات در حشرات کامل سفیدبالک پنبه
تیمار

خطای معیار ±میانگین فعالیت

استراز (برحسب میکروگرم آلفا نفتیل در دقیقه به ازای هر میلیگرم پروتئین)

کالجیانتری

ارگون

شاهد

0/0010 ±0/0000a

0/0233 ±0/00022a

شاتره

0/0001±0/000b

0/0063±0/003b

کلپوره

0/0000±0/0000b

0/0033±0/0006b

پیمتروزین

0/0000±0/0000c

0/0051±0/0006c

حروف مشابه در ستون نشاندهندة نبود اختالف معنادار در سطح احتمال  %4برای هر پارامتر است.

رقم مقاوم ممکن است سبب تغییرات فیزیولوژیک در
داخل بدن حشره شود ( .)Van Emden, 1990این محقق
همچنین معتقد است که مواد شیمیایی انتقالیافته از گیاه
به داخل بدن حشره میتواند اثر منفی روی تغییرات آنزیم
داشته باشد ( .)Van Emden, 1990بررسیهای Helmi
) (2010نشان داد که ایزوزیمهای استراز در میان
جمعیتهای  B. tabaciکه از روی  3میزبان جمعآوری
شده بودند ،تغییرات الکتروفورتیکی دارند ،او بیان کرد
که گونههای  B. tabaciممکن است در ارتباط با
میزبانهای مختلف ژنوتیپهای مختلفی داشته باشند.
مقاومت به پیرتروئید و فعالیت استراز در دو جمعیت
 B.tabaciتوسط  (1994) Shchukin & Woolبررسی
شد .آنها بیان کردند که فعالیت استراز در یک جمعیت
افزایش یافت ،درحالیکه در جمعیت دیگر افزایشی نشان

نداد و هیچ تغییری در مقاومت و فعالیت استراز در
نمونههای شاهد تشخیص داده نشد .آنها پیشنهاد دادند
که فعالیت استراز پایههای ژنتیکی دارد و آللهای غالب
فعالیت استراز ممکن است در دو جمعیت متفاوت باشد.
در تحقیق حاضر اختالف در میزان فعالیت آنزیم استراز
در حشرات جمعآوریشده از روی دو رقم گوجهفرنگی
نیز ممکن است پایۀ ژنتیکی پیدا کرده باشد .با توجه به
اینکه گزارشهای متعددی از سمیت ترکیبات آلکالوئیدی و
ترپنوئیدی روی حشرات وجود دارد و براساس پژوهشهای
انجامگرفته گونههای گیاهی فوق نیز مقادیر زیادی از
ترکیبات ثانویۀ گیاهی دارند ;(Amir Heidari, 1994
) ،Zargari, 1992بنابراین خاصیت حشرهکشی عصارههای
این پژوهش روی سفیدبالک پنبه نیز احتماالً مربوط به این
ترکیبات است .با در نظر گرفتن آثار مخرب زیستمحیطی

3131  پاییز و زمستان،2  شمارة،54  دورة،دانش گیاهپزشکی ایران

 مشخص شد افزایش،( انجام دادند2010) Matowo et al.
 در سمزدایی پرمترینB  و استرازهای نوعMFO فعالیت
. مؤثر استAnophele arabiensis (Patton) روی
نتیجهگیری کلی این پژوهش این است که حساسیت
سفیدبالک پنبه تغذیه کرده از رقم مقاوم گیاهی نسبت به
 عصارة کلپوره و شاتره افزایش یافته و،آفتکش پیمتروزین
این افزایش در عصارة شاتره بیشتر از دیگر تیمارها بوده
 ولی فعالیت آنزیم استراز را تنها در تیمار شاتره،است
 حال اینکه چگونه این دو موضوع کنار.افزایش داده است
 نیاز به،هم گذاشته شده و بین آنها هماهنگی ایجاد شود
.پژوهش بیشتر دارد
سپاسگزاری
این تحقیق با استفاده از امکانات پژوهشی دانشگاه
ولیعصر(عج) رفسنجان و دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 بدین وسیله از معاونت پژوهشی این.انجام گرفته است
.دانشگاهها سپاسگزاری میشود
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سموم شیمیایی و کمخطرتر بودن ترکیبات گیاهی برای
 به نظر میرسد از اینگونه ترکیبات،انسان و محیط زیست
پس از انجام مطالعات بیشتر و تعیین غلظت مناسب آنها
میتوان در کوتاهمدت به عنوان جایگزین مناسبتری در
.کنترل آفات استفاده کرد
امروزه تحقیقات زیادی در زمینۀ اهمیت استرازها و
درگیر بودن این آنزیمها در سمزدایی بین جمعیتهای
 یافتههای پژوهشگران روی.حشرات دیگر انجام گرفته است
Cacopsyllid  وPsylla pyricolla (Foerster) پسیل گالبی
 درگیر بودن استرازها را در سمزدایی آفتکشهاpyri (L.)
Van de Baan & Croft, 1990; Barata et ( نشان میدهد
 ترکیبات بیوشیمیایی و میزان فعالیت آنزیم.)al., 2004
 بعد از استفادهC. montrozieri استراز در بدن کفشدوزک
از دو حشرهکش آبامکتین و ایمیداکلوپراید کاهش یافت
 بنابراین نتایج این تحقیق از لحاظ.)Ahmadi, 2009(
کاهش فعالیت آنزیم استراز در اثر کاربرد آفتکشها با
 در بررسیهایی که.نتایج محققان دیگر همخوانی دارد
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