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پاسخ الکتروفیزیولوژیکی حشرات کامل مینوز گوجهفرنگی
 به برخی ترکیبهای دورکنندۀ گیاهیTuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)
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 ایتالیا، ترنتینو، سان میکل آل آدیجه، مرکز تحقیقات و فناوری فوندازیون ادموند ماخ، گروه اکولوژی شیمیایی، دانشیار.4
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چکیده
 در ایران و جهان بهSolanum lycopersicum  از مهمترین آفتهای گیاه گوجهفرنگیTuta absoluta Meyrick. مینوز گوجهفرنگی
 امروزه کنترل رفتاری آفات بر.شمار میآید که به دلیل قابلیت تولیدمثل باال و طول نسل کوتاه آسیب اقتصادی باالیی وارد میسازد
 در این بررسی با تکیه بر غربال و شناسایی.پایۀ مواد شیمیایی رابط (سمیوکمیکالها) جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است
 قابلیت پانزده ترکیب از ترکیبهای دورکنندۀ شناختهشدۀ گیاهی در تحریک گیرندههای شاخکی حشرات باکره و،گروهی از ترکیبها
( از هر100 µg/µl(  در این آزمون بیشترین غلظت ممکنه.) ارزیابی شدEAG(  به کمک دستگاه الکتروآنتنوگرام،جفتشده هر دو جنس
 نتایج بهدستآمده از پاسخ. روزه و در ده تکرار بررسی شد4-2 ترکیب روی شاخک سمت راست نرها و مادههای باکره و جفتشده
 همۀ ترکیبهای مورد آزمایش توانایی اتصال به گیرندههای شاخکی حشرات کامل مینوز گوجهفرنگی را،الکتروفیزیولوژیکی نشان داد
 بیشترین میزان پاسخ پس از منظور داشتن میزان تأثیر شاهدMethyl jasmonate  وSalicylic acid ،(-)-Carvone  اما سه ترکیب.دارند
 لذا میتوانند بهعنوان نامزدی، ازآنجاکه ترکیبهای مورد آزمایش باالترین تأثیر را بر مادۀ جفتشده دارند.(هگزان) را نشان دادند
مناسب در جهت مهار رفتاری حشرات مادۀ این آفت همچون ترکیبهای فرمونی در حشرات نر در راهبردهای مهاری و مدیریت تلفیقی
.) مطرح باشندIntegrated Pest Management; IPM( آفات
.Methyl jasmonate ،Salicylic acid ،(-)-Carvone ، گیرندههای شاخکی، الکتروآنتنوگرام:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The tomato leafminer moth, Tuta absoluta, Myrick. (Lep.: Gelechiidae) is an important pest of cultivated tomato,
Solanum lycopersicum in Iran and other countries throughout the world. This pest damages on tomato and other
crops economically due to high fecundity and short generation period. Nowadays, semiochemicallybased
management strategies are developing. We aimed to screen and characterize new deterrent compounds to T.absoluta.
therefor, the stimulating potential of 15 botanical repellent compounds was assayed on antennal receptors of virgin
and mated of both sexes using Electroantennogarame (EAG). In this test, each compound was tested in highest
concentration level, 100 µg/µl, on the right antennae of both sexes, 2-4 days old in two reproductive statues, mated
and virgin, with 10 replications. Electrophysiological responses showed that all of tested compounds could bind to
antennal receptors of tomato leaf miner mothds. (-)-Carvone, Salicylic acid, and Methyl jasmonate were the three
compounds that elicited maximum responses on mated females. As a result, these compounds can be introduced as
suitable candidates for the behavioral control of T. absoluta females as well sex pheromone on males in control
strategies and IPM.
Keywords: Antennal receptor, (-)-Carvone, electroantennogeram, Methyl jasmonate, Salicylic acid.
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مقدمه
حس بویایی بهعنوان یک حس حیاتی و مشترک در
همۀ حشرات است که در میزبانیابی و تعیین محل
تغذیه ،جفتگیری ،تولیدمثل و نیز سازماندهی کلنی
در حشرات اجتماعی و همۀ ارتباطات بومشناختی
(اکولوژیکی) و رفتاری آنها نقش دارد ( & Cardé
 .)Millar, 2004در چند دهۀ اخیر ،بهرهگیری از
تعاملهای بومشناختی موجود در زیستبوم
(اکوسیستم) جایگاه ویژهای را در مدیریت تلفیقی
آفات ) 1)IPMبه خود اختصاص داده است و
راهبردهای کاربردی همچون پیشآگاهی از جمعیت
آفت ،اختالل در جفتگیری ،جلب و کشتن ،کشش و
رانش و نیز شکار انبوه شاهدی بر این مدعا هستند
( .)Reddy & Guerrero, 2010آللوشیمیها
ترکیبهایی هستند که میتوانند بهعنوان دورکننده،
جلبکننده و حتی هشداردهنده عمل کنند ( & Cardé
 .)Millar, 2004; War et al., 2011گروهی از این
ترکیبها همان ترکیبهای ایجادشده از تغذیۀ
گیاهخواران ) 2(HIPVsو نیز ترکیبهای فرار برگ
سبز ( 3)GLVهستند که پاسخ رفتاری متفاوتی را در
سطوح مختلف غذایی به دنبال خواهند داشت ( War
 .)et al., 2011همچنین ،ترکیبهای گیاهی
ساطعشده مربوط به تخمریزی حشرات  T. absolutaو
نیز سطوح آلودگی الروی روی گیاه گوجهفرنگی
میتواند بر رفتار حشرات ماده همینگونه در انتخاب
جایگاه تولیدمثلی اثرگذار باشد ( ;Bawin et al., 2014
 .)Anastasaki et al., 2015ترکیبهایی همچون متیل
4
سالیسیالت ،متیل جاسمونات و گروهی از منوترپنها
و نیز سسکوییترپنهایی 5همچون  Caryophylleneو
 Farneseneبهصورت چندین همپار (ایزومر) بهطور
مشخص  24ساعت پس از آسیب گیاه ساطع
میشوند که در پی جلب دشمنان طبیعی ،خاصیت
دورکنندگی نیز برای بسیاری از آفات راستۀ
بالپولکداران دارند ( .)War et al., 2011میزان ترکیب
1. Integrated Pest Management
2. Herbivore-Induced Plant Volatiles
3. Green Leaf Volatile
4. Monoterpens
5. Sesquiterpens

 (E,E)-α-farneseneدر نتیجۀ آسیب

Spodoptera

) litura Fabricius. (Lep.: Noctoidaeو نیز همراه با
ترکیب  (Z)-3-hexenyl acetateدر آلودگی با کنۀ تارتن
افزایشیافته و با خاصیت دورکنندگی برای آفت و جلب
دشمنان طبیعی ،موجبات حفاظت از گیاه را فراهم
میکنند ( (E)-β-caryophyllene .)War et al., 2011از
گروه سسکوئیترپنهای ترکیبهای  HIPVsبهشمار
میآید که سبب جلب نماتدهای شکارگر در ریشۀ
ذرت آسیبدیده توسط الرو Diabrotica virgifera
) Leconte. (Col.: Chrysomelidaeمیشود ( War et
 .)al., 2011تأثیر دورکنندگی ترکیبهای موجود در
گیاهانی همچون نعناع فلفلی ( & Saeidi
،)Moharramipour, 2013; Wubie et al., 2014
آویشن (،(Faraji et al., 2014; Abtew et al., 2015
میخک ( ،)Yang et al., 2009اکالیپتوس ( & Reddy
.Guerrero, 2004; Hamzavi et al., 2014; Shafiei et
 ،)al., 2014; Abtew et al., 2015زیرة سیاه
( Schlyter et al., 2004; Yoon et al., 2007; Yang
 ،)et al., 2009فلفل سیاه ( )Abtew et al., 2015و
دارچین ( )Uniyal et al., 2014روی گروهی از
حشرات به اثبات رسیده است .بررسیهای انجامشده
گویای آن است که تیمول ،منتول ،اسید سالیسیلیک،
متیل سالیسیالت و متیل جاسمونات تأثیر
دورکنندگی روی Culicoides impunctatus (Dip.:
) Ceratopogonidaeو دو گونه کنه از خانوادة
 Ixodidaeدارند ( Garboui et al., 2007; Stuart et
𝛼-humulene .)al., 2000; Novelino et al., 2007
نیز یکی از هیدروکربنهای سسکوئیترپن
استخراجشده از برگهای تازه و خشک گیاه Hyptis
) suaveolens Poit. (Lamiaceaeاست که باالترین
میزان دورکنندگی در کنههای دامی با بیش از
96درصد را ایجاد کرده است (.)Ashitani et al., 2015
برخی گیاهان همچون رازیانه ،میخک و اکالیپتوس به
دلیل داشتن  Benzyl alcoholخاصیت دورکنندگی
روی شماری از حشرات را دارند که از آن میان
میتوان به سوسک ریشۀ صنوبر Tomicus destruens
) Linnaeus. (Col.: Curculionidaeو سن لوبیا
).Riptortus clavatus Linnaeus. (Het.: Alydidae
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(

;Reddy & Guerrero, 2004; Yang et al., 2009

 )Abdelkader & Halawani, 2014اشاره کرد .تأثیر
دورکنندگی اسانس گیاه سیاهدانه روی Tuta absoluta
) Meyrich. (Lep.: Gelechiidaeبه اثبات رسیده است
( )Adil et al. 2015که حاوی ترکیبهایی همچون
 α-pinene ،Thymolو  β-pineneاست ( & Sarwar
 (E)-β-caryophyllene .)Latif, 2015مهمترین
ترکیب فلفل سیاه و میخک افزون بر خواص ضد
میکروبی خود همراه با چندین گیاه دیگر ازجمله
اکالیپتوس و آویشن سبب دفع تریپس
).Megalurothrips sjostedti (Thys.: Thripidae
میشود ( Abdelkader & Halawani, 2014; Abtew
 .)et al., 2015ترکیبهایی همچون  Eucalyptolو
 Mentholبهترتیب بهعنوان یکی از ترکیبهای اصلی
Eucalyptus
در اسانس گیاه اکالیپتوس
)Özel et ( camaldulensis Dehnh. (Myrtaceae
 )al., 2008; Yin et al., 2014و اسانس نعناع
فلفلی )Scavroni ( Mentha piperita L. (Lamiaceae
.et al., 2005; Vivek et al., 2010; Saharkhiz et al.,
 )2012مطرح هستند .ترکیبهایی همچون Thymol
و  Carvacrolبهعنوان مهمترین ترکیبهای موجود در
اسانس دو گونۀ Zataria multiflora Boiss.
Thymus longicaulis Presl.
) (Lamiaceaeو
) (Lamiaceaeهستند ( ;Eftekhar et al., 2011
 )Ibrahimi et al., 2013که میتوانند در ایجاد خواص
دورکنندگی اسانس این گیاهان نقش داشته باشند.
وجود دو ترکیب  β-pineneو  αدر آویشن شیرازی،
اکالیپتوس ،مرزنگوش ،زیرة سبز و شماری از گیاهان
دیگر به اثبات رسیده است که میزان ) )α-pineneبه
حدود 27درصد در اکالیپتوس Eucalyptus lehmanni
) Benth. (Myrtaceaeنیز میرسد ( Özel et al.,
;.2008; Ravi et al., 2013; Abtew et al., 2015
 .)Sebei et al., 2015در نتایج بررسیهای دیگر ثابت
شده است ،از مؤثرترین ترکیبهای دورکنندة اسانس
روغنی زیرة سیاه روی سن لوبیا R. clavatus ،میتوان
به  eugenol ،limonene ،carvoneو β-caryophyllen
اشاره کرد ( .)Yang et al., 2009بنابر نتایج
بررسیهای انجامشده از چندین اسانس گیاهی
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مشخص شد که ترکیب  β-caryophylleneیکی از
مؤثرترین ترکیبهای اسانس تهیهشده از دارچین است
که پاسخ شاخکی را به دنبال دارد و نیز میتواند دلیلی
بر رفتار دورکنندگی و سقوط حشرات کامل پشه
) Aedes aegypti Linnaeus. (Dip.: Culicidaeباشد
(.)Uniyal et al., 2014
در این تحقیق امکان تشخیص برخی از
ترکیبهای شناختهشده طبیعی در گیاهانی با خاصیت
دورکنندگی توسط گیرندههای بویایی شاخک حشرات
شبپرة مینوز گوجهفرنگی با بهرهگیری از روش
الکتروفیزیولوژیکی بررسی شده است .درک حسی
توسط اندام حسی ( )sensillumموجود در سطح
شاخک انجام میشود که در حقیقت بهعنوان یک
ناحیۀ تخصصیافتۀ پوستی مطرح است که محتوای
یاختههای سازنده و بنیادی ،یاختههای عصب حسی و
در مواردی نیز یاختههای کمکی هستند ( Schneider,
 .)1964تفاوت به لحاظ ریختشناختی سبب دریافت و
درک محرکهای مختلف در حشره و در پی آن رفتار
اختصاصی به منبع بو میشود .اندامهای حسی گیرندة
شیمیایی میتوانند در پیدا کردن جفت در نرها و نیز
موقعیت گیاه میزبان در مادهها ،ترکیبهای بویایی
فرمونی و غیر فرمونی مانند ترکیبهای فرار گیاهی را
تشخیص دهند ( .)Bawin et al., 2017اگرچه
ترکیبهای دورکننده نیز از این قاعده مستثنا نیستند
(.)Floyd et al., 1976; Blackwell et al., 1997
بررسیهای پیشین نشان داد ،ساختار و توزیع
گیرندههای شاخکی در شاخک هر دو جنس حشرة
مینوز گوجهفرنگی متفاوت بوده و در پی آن پاسخهای
متفاوتی را نسبت به ترکیبهای مختلف در پی خواهد
داشت ( .)Bawin et al., 2017این محققان توانستند
با اسکن از شاخک حشرات کامل  T. absolutaوجود
هشت نوع اندام و موی حسی،Böhm )1 :
،Chaetica )4 ،Basiconica )3 ،Squamiformia )2
 Styloconica )7 ،Auricillica )6 ،Coeloconica )5و
 Trichodea )8در هر دو جنس نر و ماده را اثبات
کنند و بهرغم وجود تفاوتهایی در فراوانی و توزیع هر
نوع اندام حسی در شاخک هر دو جنس ،علت اصلی
وجود دوشکلی جنسی در شاخک حشرات کامل نر و
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مادة مینوز گوجهفرنگی را در فراوانی اندام حسی
 Trichodeaدانستند ( .)Bawin et al., 2017بر پایۀ
نتایج بررسی انجامشده اندامهای حسی گروه  1و 2
بهعنوان گیرندههای مکانیکی ،اندامهای حسی گروه ،3
 6 ،5و  8بهعنوان گیرندههای بویایی ،اندامهای حسی
گروه  4بهعنوان گیرندة شیمیایی و تماسی و اندامهای
حسی گروه  7بهعنوان گیرندههای محرکهای دمایی
مطرح شدهاند ( .)Bawin et al., 2017محققان دیگری
در نتایج بررسیهای خود اذعان داشتند ،شرایط
محیطی و فیزیولوژیکی نیز در پاسخ رفتاری حشرات
مؤثر هستند ( Anton et al., 2007; Masante-Roca et
.)al., 2007; Proffit et al., 2011; Saveer et al., 2012
بهعنوان مثال ،برخی بررسیها درزمینۀ تفاوت
حساسیت در شرایط مختلف تولیدمثلی (جفت شده و
باکره) نشان داد ،رفتارهای هماهنگ با سامانۀ بویایی
با وضعیت فیزیولوژیکی تغییر میکنند ( Anton et al.,
 .)2007محققان عنوان داشتند که در شبپرهها و ملخها
عاملهایی همچون سن ،هرمون جوانی و وضعیت
جفتگیری میتواند در پاسخ حشرات نر به فرمون
جنسی و حشرات ماده به ترکیبهای فرار گیاهی مؤثر
باشند ( Vetter & Visscher, 1997; Anton et al.,
 .)2007بهگونهای که سه ساعت پس از جفتگیری
ترجیح به جلب به بوی گلها در حشرات ماده
).Spodoptera littoralis Boisduval. (Lep.: Noctuidae
متمایل به ترکیبهای فرار گیاهی میشود ( Saveer et
 .)al., 2012حشرات نر نیز در این زمان پس از
جفتگیری میزان جلب خود را به ترکیبهای فرمون
جنسی و ترکیبهای فرار گیاهی کاهش میدهند
( .)Kromann, 2012وجود پاسخ جلب حشرات مادة
جفتشده  T. absolutaبه ترکیبهای گیاه
گوجهفرنگی در مقایسه با حشرات باکره نیز خود دلیلی
بر این تفاوت حساسیت در شرایط تولیدمثلی متفاوت
است (.)Proffit et al., 2011
1
بهطورکلی استفاده از الکتروآنتنوگرام ))EAG
بیشتر محدود به بررسی پاسخهای شاخکی نسبت به
ترکیبهای جلبکننده بوده است ( Fraser et al.,

1. Electeroantennogram

 ،)2003; Beck et al., 2014ولیکن در این تحقیق
امکان درک و شناسایی گروهی از ترکیبهای طبیعی
شناختهشده بهعنوان دورکننده بر دیگر حشرات ،توسط
گیرندههای شاخکی حشرات کامل مینوز گوجهفرنگی
بررسی شد .مینوز گوجهفرنگی  ،T. absolutaبومی
آمریکای جنوبی بوده که با گسترش به آمریکای
مرکزی ،اروپا ،آفریقا و آسیا ازجمله ایران ،هماکنون
بهعنوان یکی از مهمترین و خطرناکترین آفات
گوجهفرنگی و نیز دیگر گیاهان خانوادة بادنجانیان
( )Solanaceaeدر جهان بهشمار میآید ( EPPO,
 .)2005ظرفیت تولیدمثلی باال ،قابلیت تولید شمار
نسل زیاد در سال و فعالیت درون میوهای ،توان
آسیبزایی این آفت روی گوجهفرنگی را تا حدود  50تا
 100درصد افزایش داده است ( .)EPPO, 2005برای
مبارزه با این آفت بهرغم انجام کنترل زراعی و زیستی
(بیولوژیک) ،تکیۀ اصلی بر انجام مبارزة شیمیایی است.
متأسفانه سمپاشیهای پیدرپی به علت فعالیت درون
بافتی الروها ناموفق بوده است و ضمن اثرگذاری جانبی
بر حشرات سودمند و آلودگیهای محیطی ،مقاومت
گستردة این آفت را نسبت به بسیاری از آفتکشها در
پی داشته است ( Siqueira et al., 2000; Lietti et al.,
 .)2005بنابراین کنترل رفتاری با استفاده از گروهی از
ترکیبهای طبیعی میتواند بهعنوان بهترین نامزد
مناسب در کنترل این آفت اهمیت داشته باشد ( Hardie
& .et al., 1994; Blackwell et al., 1997; Reddy
 .)Guerrero, 2010در این بررسی برای نخستین بار،
امکان ثبت پاسخهای شاخکی به برخی ترکیبهای
شناختهشده بهعنوان ترکیبهای دورکنندة طبیعی
حشرات توسط گیرندههای شاخکی حشرات کامل مینوز
گوجهفرنگی ارزیابی میشود.
مواد و روشها
پرورش گیاه میزبان

بذرهای گوجهفرنگی
) (Solanaceaدر گلدانهای پالستیکی مستطیلی
( )52×16×13cmحاوی کوکوپیت با نور و آبیاری
کافی در یک اتاقک رشد با حرارت یکنواخت 22±2
درجۀ سلسیوس پرورش داده شدند .پس از رشد ،نشاءها
Solanum lycopersicum Mill.
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در مرحلۀ دو برگی با تراکم باال در گلدانهای جدید
کشت شدند و در شرایط گلخانهای با دمای 24±10
درجۀ سلسیوس و نور کافی پرورش داده شدند.

پرورش همۀ مراحل رشدی حشره در شرایط دمایی
 25±1درجۀ سلسیوس ،رطوبت  60±10درصد و دورة
نوری ( )14L :10Dانجام شد.

پرورش حشره

ترکیبهای مورد آزمایش

شفیرههای پروانۀ مینوز گوجهفرنگی از کشتزارهای
حومۀ شهر زنجان (عرض جغرافیایی شمال ʹ 37°8و
شرق ʹ )47°47گردآوری و به مؤسسۀ تحقیقات و
فناوری فوندازیون ادموند ماخ در شهر ترنتو در کشور
Research & Innovation Centre of
ایتالیا
.Fondazione Edmund Mach (San Michele
) all’Adige, Trentino, Italyمنتقل شدند .حشرات
کامل پس از خروج درون قفسههای توری
( 130×50×50سانتیمتر) حاوی گلدانهای گیاه
گوجهفرنگی مستقر شدند .برای هر گلدان بهطور
میانگین ده جفت حشرة نر و ماده منظور شد .پس از
تخمریزی و تفریخ تخمها ،مراحل الروی درون
داالنهای برگی انجام و برای شفیرگی از کاغذهای
تاخوردة مواج استفاده شد .شفیرهها پس از تعیین
جنسیت ) (Sannino & Espinosa, 2010جداسازی و
به درون جعبههایی با دیوارههای توری
( )20×20×20cm3حاوی پنبۀ مرطوب و ظرفهای
حاوی آب عسل  10درصد منتقل شدند .حشرات
کامل پس از خروج بهصورت جداگانه درون لولههای
فالکن  15میلیلیتر قرار گرفتند .برای آزمایش روی
حشرات جفتگیریشده ،یک حشرة نر به همراه یک
حشرة مادة یک روزه درون لولۀ فالکن قرار گرفت .برای
اطمینان از جفتگیری حشرات با روش Lee et al.
) (2014عمل شد .وجود رفتارهایی چون بی تحرکی،
باز کردن شاخک و باال بردن شکم در مادهها و
حرکتهای جهشی و بال زدن در نرها و ردیابی حشرات
ماده توسط آنها در ساعت اولیۀ دورة روشنایی نشان از
رفتار جفتگیری در این حشره بوده است .با مشاهده و
ردیابی این رفتارها و اطمینان از جفتگیری موفق بر
حسب طول مدت جفتگیری ،این نمونهها برای آزمایش
حشرات جفتشده انتخاب شدند .برای تغذیۀ حشرات
کامل ،درب همۀ فالکنها سوراخ شده و یک لولۀ اپندورف
 2میلیلیتر حاوی آب عسل 10درصد در آن تعبیه شد.

 15ترکیب دورکنندة طبیعی از گروههای مختلف
شیمیایی برای آزمایشهای الکتروفیزیولوژیکی با
دستگاه الکتروآنتنوگرام Syntech, Hilversum, ( EAG
 )Netherlandsانتخاب شد .ترکیبهای عبارتاند از:
.Salicylic acide (SA) (Sigma-Aldrich, MO,
)Methyl jasmonate (MJ) (Sigma-Aldrich, ،USA
)(Z)-3-hexenyl acetate (HA
) MO, USAو
)] (Sigma-Aldrich, MO, USAترکیبهای دفاعی از
 HIPVsو [GLVs؛ (-)-α-pinene (αP) (Merck
 )Schuchardt, Hohenbrunn, Germanyو (R)-(+)-
).β-pinene (βP) (Sigma-Aldrich, MO, USA
]منوترپنها[Merck Schuchardt, Hohenbrunn, ( ،
Merck ( ،(E,E)-α-farnesene (FA) )Germany
(-)-carvone )Schuchardt, Hohenbrunn, Germany
)α-humulene (Sigma-Aldrich, MO, USA) ،(CA
و )β –Caryophellen (Sigma-Aldrich, MO, USA
]سسکوئیترپنها[؛ Carvacrol (CO) (Sigma-Aldrich,
)Thymol (TH) (Sigma-Aldrich, MO, ،MO, USA
) USAو Eucalypyol (EU) (Sigma-Aldrich, MO,
)] USAفنول منوترپنها[؛ Menthol (ME) (Sigma-
) Aldrich, MO, USAو )Benzyl alcohol (BA
).(Merck Schuchardt, Hohenbrunn, Germany
]الکلهای خوشبو یا آروماتیک[؛ و Heptadecane
).(HE) (Merck Schuchardt, Hohenbrunn, Germany
]استر[ .از هر ترکیب غلظت ( 100µg/µlبیشترین غلظت
ممکن در آزمونهای  )EAGدر حالل -nهگزان تهیه
شد .میزان  25میکرولیتر از هر ترکیب روی کاغذ صافی
واتمن شمارة یک ( )1×1/5cm2ریخته شد و پس از
تبخیر حالل درون پیپت پاستور قرار گرفت .دو انتهای
پیپت پاستور با پارافیلم مسدود و تا هنگام آغاز آزمایش
(بیشینه تا  12ساعت) در دمای  -4درجۀ سلسیوس
نگهداری شد .نمونههای شاهد محتوای کاغذ صافی و
حاوی  25میکرولیتر -nهگزان بود (.)Beck et al., 2014
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آزمایش الکتروآنتنوگرافی ()EAG

در این آزمایش از حشرات نر و مادة  2-4روزة باکره
( (Virginو جفتشده ( )Matedاستفاده شد .پاسخ
الکتروفیزیولوژیکی بنابر روش (2014) Beck et al.
توسط دستگاه استاندارد الکتروآنتنوگرام انجام شد.
الکترودهای شیشهای مبنا ( )Referenceو ثبات
( )Recordingبهگونهای که حباب هوا درون آن ایجاد
نشود از محلول فیزیولوژیکی Kaissling, ( Kassling
 )1987پر شدند .پیش از آغاز آزمایش ،حشرات به
مدت  1-2دقیقه در دمای  -4°Cقرار گرفتند و پس
از بیحرکت شدن حشره ،سر آن توسط تیغ جراحی
جدا شد .برای اعمال یکنواختی ( )Hemogenityدر
همۀ آزمایشها ،از شاخک سمت راست حشره استفاده
شد .لذا همزمان با سر ،شاخک چپ حشره نیز حذف
شده و بند آخر انتهای شاخک راست که آزمایش شد
نیز حذف شد تا ارتباط مستقیم همولنف با محلول
فیزیولوژیکی برقرار شود .الکترود شیشهای مبنا از
محل گردن درون سر قرار گرفت .پس از ثابت کردن
الکترود مبنا ،به کمک یک تار ظریف از قلم مو ،انتهای
فالژلوم شاخک به درون الکترود شیشهی هدایت و
تثبیت شد .جریان مرطوب و تصفیهشدة هوا ،به میزان
 0/25 l/minو به مدت دو ثانیه از درون پیپت پاستور
روی شاخک دمیده شد .پاسخ الکتروفیزیولوژیکی
بهصورت جریان الکتریکی ایجادشدة ناشی از اتصال
ترکیب با گیرندههای بویایی شاخک بهحالت
دپالریزاسیون بهصورت ( )mVثبت شد .پیش و پس از
دمیدن هر ترکیب ،جریان هوای تمیز بهعنوان شاهد
مثبت و هوای حاوی حالل (هگزان) بهعنوان شاهد به
شاخک دمیده شد .هر ترکیب در چهار گروه آزمایشی
(نر و مادة باکره ،نر و مادة جفتگیریشده) و در قالب
ده تکرار ارزیابی شد.
تجزیۀ آماری

عادیسازی (نرمالیتۀ) دادههای بهدستآمده از
پاسخهای الکتروفیزیولوژیکی حشرات کامل با آزمون
کلموگروف-اسمیرنوف ()Kolmogorov-Smirnov test
بررسی شد .با توجه به نرمال نبودن دادهها ،همۀ آنها
به ( LN(xتبدیل و سپس تجزیهوتحلیل شد .برای

مقایسۀ تأثیر ترکیبهای مورد آزمایش در مقایسه با
شاهد (حالل) و کنترل مثبت (هوا) ،دادههای تبدیلی
در قالب طرح کامل تصادفی با روش  ANOVAو
مقایسۀ میانگین توکی -کرامر ()Tukey-Kramer tests
تجزیهوتحلیل شدند .دادههای عادیشدهای که
شرط یکسانی واریانسها در آنها برقرار نبود به
روش ناپارامتریک (ناپارامتریک) کروسکال -والیس
( )Kruskal–Wallis testsتجزیه شدند و مقایسۀ
میانگینها بهصورت دوبهدو از روش آزمون یو تست
من-ویتنی ( )Mann-Whitney Uانجام شد .برای
تعیین احتمال تشخیص ترکیبهای مورد آزمایش
توسط گیرندههای شاخکی در دو جنس نر و ماده،
اثرگذاری شاهد (حالل) از پاسخ اصلی کسر شد و
پاسخهای > 0بهعنوان وجود پاسخ و پاسخهای ≤0
بهعنوان نبود پاسخ در شاخک تعیین شد .جدولهای
توافقی بر پایۀ تعیین ارتباط بین جنسیت و ترکیب
مورد آزمایش در نوع پاسخ (وجود و یا نبود پاسخ در
شاخک) به ترتیب با آزمون فیشر ( Fisher's Exact
 )testو پیرسون کای اسکویر ()Pearson Chi-Square
بررسی شد .در تعیین تأثیر عاملهای مؤثر در میزان
پاسخ الکتروفیزیولوژیکی ( ،)mVپس از کسر اثرگذاری
شاهد دادهها در طرح کامل تصادفی با آزمون فاکتوریل
سه متغیره مورد آزمایش ]جنسیت ،مرحلۀ تولیدمثلی و
تیمار (ترکیب دورکننده)[ تجزیه شدند .همۀ آزمونها با
نرمافزار Command Syntax Reference, ( SPSS v.22
 )Chicago, Illinois: SPSS Inc.انجام شد.
نتایج
نتایج بهدستآمده از میزان دپالریزیشن گیرندههای
شاخکی تحت تأثیر ترکیبهای دورکنندة طبیعی
روی شاخک حشرات نر و مادة مینوز گوجهفرنگی در
دو مرحلۀ تولیدمثلی (باکره و جفتشده) در شکلهای
 1و  2ارائه شده است .ترکیبهای دورکننده
پاسخهای معنیداری را در مقایسه با شاهد (حالل) و
نیز کنترل مثبت (هوا) روی شاخک مادههای باکره
( P<0/001و 169(=2/95و )F)16و جفتشده (P<0/001
و 169(=4/83و )F)16ایجاد کرد (شکل  .)1تجزیۀ
واریانس پاسخهای  EAGبهدستآمده از ترکیبهای
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(-)-α- ،Menthol (ME) ،Eucalyptol (EU) ،(CA),

 بیشترینSalicylic acid (SA)  وpinene (αP)
پاسخ را در گیرندههای شاخکی مادهها ایجاد
 حشرات نر بیشتر به ترکیبهای.)1کردند (شکل
Menthol ،(-)-carvone (CA) ،Salicylic acide (SA)
( پاسخ دادهاندZ)-3-hexenyl acetate (HA) ( وME)
.)2(شکل

(A)

 وP<0/001( دورکنندة روی شاخک حشرات نر باکره
) و نیز مقایسههای غیرپارامتریکF)16و169(=4/02
،P<0/05( (کروسکال والیس) در حشرات نر جفتشده
) بیانگر وجود تفاوت معنیدار درχ2=28/81 ،df=16
 به لحاظ گروهبندی.)2 مقایسه با شاهد است (شکل
میانگین پاسخ الکتروفیزیولوژیکی گروهی از
.ترکیبهای در سطوح بینابینی طبقهبندی شدند
(-)-carvone Methyl jasmonate (MJ) ترکیبهای

(B)

 به برخی ازTuta absoluta )B( ) و جفتشدهA(  میانگین پاسخ الکتروفیزیولوژیکی شاخک حشرات مادة باکره.1 شکل
 حرفها نشاندهندة.ترکیب های دورکنندة طبیعی در مقایسه با شاهد (حالل) و کنترل مثبت (هوا) با استفاده از الکتروآنتنوگرام
. درصد است5 کرامر در سطح معنیداری-مقایسۀ میانگین با استفاده از آزمون توکی
Figure 1. Electrophysiological responses (mv) (Mean±SE) of virgin (A) and mated (B) female adults of Tuta absoluta
to some natural repellent compounds in comparison with the control (solvent) and positive control (air) by using
EAG. Means followed by different letters are significantly different in Tukey-Kramer test (P<0.05).
[Salicylic acide (SA), Methyl jasmonate (MJ), (Z)-3-hexenyl acetate (HA), (-)-α-pinene (αP), (R)-(+)-β-pinene (βP),
(E,E)-α-farnesene (FA), (-)-carvone (CA), α-humulene (HU), β-Caryophellen (CY), Carvacrol (CO), Thymol (TH),
Menthol (ME), Eucalyptol (EU), Benzyl alcohol (BA), Heptadecane (HE)]

)A(

)B(
 به برخی از ترکیبهایTuta absoluta )B( ) و جفت شدهA(  میانگین پاسخ الکتروفیزیولوژیکی شاخک حشرات نر باکره.2 شکل
 حرفها نشاندهندة مقایسۀ.دورکنندة طبیعی در مقایسه با شاهد (حالل) و کنترل مثبت (هوا) با استفاده از الکتروآنتنوگرام
. درصد است5 ویتنی (ب) در سطح معنیداری-کرامر (الف) و من-میانگین با استفاده از آزمون توکی
Figure 1. Electrophysiological responses (mv) (Mean±SE) of virgin (A) and mated (B) male adults of Tuta absoluta
to some natural repellent compounds in comparison with control (solvent) and positive control (air) by using EAG.
Means followed by different letters are significantly different by (A) Tukey-Kramer test and (B) Mann-Whitney U
test (P<0.05).
[Salicylic acide (SA), Methyl jasmonate (MJ), (Z)-3-hexenyl acetate (HA), (-)-α-pinene (αP), (R)-(+)-β-pinene (βP),
(E,E)-α-farnesene (FA), (-)-carvone (CA), α-humulene (HU), β-Caryophellen (CY), Carvacrol (CO), Thymol (TH),
Menthol (ME), Eucalyptol (EU), Benzyl alcohol (BA), Heptadecane (HE)]
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با منظور داشتن اثرگذاری شاهد در تعیین رابطۀ
میان دو متغیر جنسیت و ترکیب دورکننده بر نوع پاسخ
(وجود و نبود پاسخ) آزمون جدولهای توافقی انجام شد.
آزمون پیرسون کای اسکویر نشان داد که نوع ترکیبها
میتواند در وجود و نبود پاسخهای شاخکی مؤثر باشد
( .)χ214=47/01, P<0/001همچنین درصد بیپاسخی
(شمار شاخکهای بدون پاسخ/کل شاخکها) در
گروههای مختلف محاسبه شد .بنابراین ترکیب
) Carvacrol (COبا نسبت  0/27درصد ،رتبۀ نخست در
نبود پاسخ در شاخک را به خود اختصاص داده است.
ترکیبهایی همچون )،β-Caryophellen (CY
) Eucalyptol (EUو ) Heptadecane (HEدر همۀ موارد
آزمونشده تحریک گیرندههای شاخکی را به دنبال
داشتهاند (شکل .)3
آزمون فیشر ،نشان داد ،افزون بر نوع ترکیب،
جنسیت پروانۀ مینوز نیز تأثیر معنیداری را بر نوع پاسخ
دارد ( )P<0/05بهطوریکه میانگین بیپاسخی در نرها،
 9/67درصد از کل شمار شاخکهای نر مورد آزمایش
( )n=300و در مادهها برابر با  4/33درصد از کل حشرات
مادة مورد آزمایش ( )n=300بوده است .با توجه به
اهمیت تأثیر ترکیبهای دورکننده بر میزان کمی
غیرقطبی شدن شاخکی ،پاسخ الکتروفیزیولوژیکی
( )mVحشرات ،پس از کسر اثر شاهد بهصورت آزمون
فاکتوریل سه متغیره ]جنسیت ،مرحلۀ تولیدمثلی و

تیمار (دورکننده)[ و در قالب طرح کامل تصادفی
ارزیابی شد .تجزیههای آماری بیانگر تأثیر معنیدار
ترکیبهای دورکننده بر کمیت غیرقطبی شدن
شاخکی بوده است (جدول  .)1همچنین وضعیت
جفتگیری نرها و مادهها و نیز جنسیت آنها تأثیر
معنیداری بر میزان پاسخ داشته است ()P<0/05
(جدول  .)1باالترین میزان غیرقطبی شدن گیرندههای
شاخکی در کل ترکیبهای مورد آزمایش در حشرات
کامل مادة جفتشده مشاهده شد که بهطور میانگین
پاسخ معادل 0/56±0/03 mVبوده است (جدول .)2
اگرچه درزمینۀ اثر متقابل در هر سه متغیر در کنار هم
هیچ تفاوت معنیداری به لحاظ آماری مشاهده نشد
( )P>0/05ولی باالترین میزان پاسخ در حشرات مادة
جفتگیریشده تحت تیمار با )0/89±0/12 mV( MJ
و  )0/79±0/13 mV( MEمشاهده شد و کمترین
میزان مختص حشرات نر جفتگیریشده تحت تیمار
با  )0/08±0/01 mV( THبود.
مقایسۀ تأثیر ترکیبها به لحاظ گروههای عاملی
نشان داد که ترکیب ) (-)-carvone (CAاز گروه
سسکوئیترپنها باالترین و دو ترکیب Methyl
) jasmonate (MJو ) Salicylic acide (SAرتبۀ بعدی
تحریک شاخکی را بهعنوان ترکیبهای دفاعی گیاهی
روی شاخک حشرات کامل مینوز گوجهفرنگی
داشتهاند (شکل .)4

شکل  .3میزان نسبت شمار شاخکهای بیپاسخ به شمار کل شاخکهای مورد آزمایش حشرات کامل  Tuta absolutaبا منظور داشتن
اثرگذاری شاهد (حالل) تحت تأثیر برخی ترکیبهای طبیعی دورکننده با استفاده از الکتروآنتنوگرام.
Figure 3. Ratio of the frequency of no-responded antennae to total antennae of treated adults of T. absoluta without Control
effect (solvent) under influence of some natural repellent compounds by using EAG.
)[Salicylic acide (SA), Methyl jasmonate (MJ), (Z)-3-hexenyl acetate (HA), (-)-α-pinene (αP), (R)-(+)-β-pinene (βP), (E,Eα-farnesene (FA), (-)-carvone (CA), α-humulene (HU), β-Caryophellen (CY), Carvacrol (CO), Thymol (TH), Menthol
])(ME), Eucalyptol (EU), Benzyl alcohol (BA), Heptadecane (HE
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 تجزیۀ واریانس تأثیر برخی از دورکنندهها و عاملهای مؤثر بر میزان پاسخ الکتروفیزیولوژیکی شاخک حشرات کامل.1 جدول
Tuta absoluta
Table 1. ANOVA repellents and other effective factors on the amount of antennal electrophysiological response of
Tuta absoluta adults
Sources
Treatment
Sex
Stages (Reproductive)
Sex × Stage
Treatment × Sex
Treatment × Stage
Treatment × Sex × Stage
Error
Total

df
14
1
1
1
14
14
14
540
599

SS
8.10
4.44
0.86
0.89
2.77
1.64
1.15
77.84
97.69

MS
0.58
4.44
0.86
0.89
2.77
1.64
1.15
77.84
97.69

F
4.01
30.82
5.98
6.21
1.37
0.81
0.57

P
p<0.001
p<0.001
p=0.015
p=0.013
p=0.161
p=0.657
p=0.890

 نسبت به برخی از ترکیبهای دورکننده تحتTuta absoluta ) حشرات کاملmV(  میانگین پاسخ الکتروفیزیولوژیکی.2 جدول
تأثیر جنسیت و مرحلۀ تولیدمثلی
Table 2. The means of electrophysiological responses (mV) of T. absoluta adults to some repellent compounds under
influence of sex and reproductive stages
Main Factors
Sex
Male
Female
Reproductive Stages
Virgin
Mated

Mean±SE (mV)
0.31±0.02 B
0.49±0.03 A
0.36±0.02 B
0.44±0.03 A

Interaction effects
(1)×(2)
Virgin male
Mated male
Virgin female
Mated female

Mean±SE (mV)
0.32±0.03 B
0.31±0.03 B
0.41±0.03 B
0.56±0.03 A

 میانگین تأثیر ترکیبهای مختلف دورکننده از گروههای مختلف عاملی بر پاسخ الکتروفیزیولوژیکی شاخک حشرات کامل.4 شکل
 حرفهای نشاندهندة مقایسۀ میانگین با. با منظور داشتن اثرگذاری شاهد (حالل) با استفاده از الکتروآنتنوگرامTuta absoluta
. درصد است5 کرامر در سطح معنیداری-استفاده از آزمون توکی
Figure 4. The efficacy of some repellent compounds among different functional groups on electrophysiological
responses (mv) (Mean±SE) of T. absoluta adults without control effect (solvent) using EAG. Means followed by
different letters are significantly different (Tukey-Kramer test P<0.05).
[Salicylic acide (SA), Methyl jasmonate (MJ), (Z)-3-hexenyl acetate (HA), (-)-α-pinene (αP), (R)-(+)-β-pinene (βP),
(E,E)-α-farnesene (FA), (-)-carvone (CA), α-humulene (HU), β-Caryophellen (CY), Carvacrol (CO), Thymol (TH),
Menthol (ME), Eucalyptol (EU), Benzyl alcohol (BA), Heptadecane (HE)]

Santos da Silva et (

هواحمل و دوربرد یاری میدهد
 استفاده از الکتروآنتنوگرام1955  از سال.)al., 2015
 در بررسی گیرندههای شیمیایی در شاخکEAG
 از این روش برای شناسایی.پروانهها مرسوم شد
 ترکیبهای فرار گیاهی،ترکیبهای فرمون جنسی
میزبان و غیر میزبان در جهت انتخاب ترکیبهای
Floyd ( اصلی در جلب و دفع حشرات استفاده میشود

بحث
شاخک در حشرات در حقیقت مملو از ساختارهای
حسی چندگانهای است که قابلیت دریافت محرکهای
 دمایی و غیره را دارد، مکانیکی، چشایی،بویایی
 این اندام در حشرات بهعنوان.)Schneider, 1964(
مهمترین محل تمرکز دریافتکنندههای ترکیبهای
 حشره را در تشخیص محرکهای بویایی،بویایی
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 .)et al., 1975در بررسیهای اخیر ،کاربرد فناوری
 EAGو  1GC-EADبرای غربالسازی مؤثرترین
ترکیبهای شیمیایی در بین ترکیبهای مورد آزمایش
و یا مخلوطی از ترکیبهای فرار گیاهی ساطعشده از
گیاه میزبان و غیر میزبان و یا اسانسهای مستخرج از
آنها ،جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است
( ;Beck et al., 2014; Santos da Silva et al., 2015
 .)Uniyal et al., 2015در این زمینه میتوان با تکیه
بر میزان پاسخ الکتروفیزیولوژیکی ،مؤثرترین ترکیب را
در بین مجموعۀ کثیری از ترکیبهای شیمیایی
شناسایی کرد و از حجم آزمایشهای زیستسنجی
رفتاری و صحرایی در مورد همۀ ترکیبهای نامزد
منتخب کاست .اگرچه کاربرد روش الکتروآنتنوگرام
بیشتر محدود به بررسی احتمال پاسخ گیرندههای
شاخکی نسبت به ترکیبهای جلبکنندة میزبان بوده
است (،)Fraser et al., 2003; Beck et al., 2014
ولیکن پژوهشهای محدودی درزمینۀ امکان استفاده
از آن در ارزیابی ترکیبهای دورکننده انجام شده است
( Floyd et al., 1975; Yang et al., 2009; Santos da
 .)Silva et al., 2015در این بررسی مشخص شد که
همۀ ترکیبهای دورکنندة مورد آزمایش در دامنهای
از پاسخ توسط گیرندههای شاخکی هر دو جنس نر و
ماده  T. absolutaقابل شناسایی هستند و در مقایسه
با شاهد پاسخ معنیداری را در پی داشته است
(شکلهای  1و  .)2علت بروز پاسخ به همۀ ترکیبهای
مورد آزمون میتواند دالیل مختلفی داشته باشد .اول
در انتخاب ترکیبها بهگونهای عمل شده است که همۀ
آنها سابقۀ اثرگذاری دورکنندگی را روی دیگر
حشرات داشتهاند .دلیل دوم آن است که کسب عنوان
دورکنندگی روی حشرات متعدد به دلیل وجود
محلهای تأثیر مشترک که همان گیرندههای عمومی
موجود روی شاخک بوده ،است .بنا بر دادههای موجود
در حشرات دادههای بویایی توسط نرونهای
گیرندههای بویایی شاخکی ( ،2)ORNsدر آغاز در
لبهای شاخکی ) (Antennal Lobs: ALsتلفیق
میشود ALs .خود از زیرواحدهایی بهنام کالفکهای
1. Gas Chromatography-Electroantennogram
2. Olfactory Receptor Neurons

بویایی 3تشکیل شدهاند (.)Anton & Homberg, 1999
لبهای شاخکی در نرهای پروانهها از دو زیر سامانۀ
4
بویایی بهنامهای تودة کالفکی درشت (ماکرو)MGC ،
5
و کالفکهای معمولی ) (OGتشکیل شدهاندMGC .
بهطور اختصاصی دادههای مربوط به نرونهای
دریافتکنندة فرمون جنسی را دریافت میکنند،
درحالیکه بوهای عمومی همچون ترکیبهای فرار
گیاهی توسط سامانۀ  OGدریافت و تحلیل میشود
( ;Koontz & Schneider, 1987; Hansson, 1995
 .)Anton & Homberg, 1999اگرچه نتایج برخی از
تحقیقات اخیر به تأثیر بعضی از ترکیبهای فرار
گیاهی توأم با فرمونها و همپوشانی دو سامانۀ
اشارهشده در تلفیق آنها دارد (.)Rouyar et al., 2015
به نظر میرسد پاسخ شاخک پروانۀ مینوز به همۀ این
ترکیبها به دلیل تحریک گیرندههای عمومی در شاخک
این حشره است .بنابر نتایج بهدستآمده در این تحقیق
ترکیبهایی همچون ،(-)-carvone ،Methyl jasmonate
،Salicylic acide ،(-)-α-pinene ،Menthol ،Eucalyptol
،(E,E)-α-farnesene ،(Z)-3-hexenyl acetate ،Menthol
 Heptadecaneو  Benzyl alcoholدر مقایسه با دیگر
ترکیبها پاسخ الکتروفیزیولوژیکی بیشتری داشتهاند
(شکلهای  1و  .)2بخشی از ترکیبهای مورد اشاره
جزو اجزاء موجود در اسانسهای گیاهی هستند.
اسانسهای گیاهی با ظرفیت باالی تخمکشی،
ضدتغذیهای ،اختالل در رشد و نمو ،دورکنندگی و
حتی حشره کشی در برابر بسیاری آفات مطرح است
که از مخلوطی از ترکیبهایی همچون فنولها،
ترپنویید و آلکالویید هستند ( .)Isman, 2006گروهی
از این ترکیبها با نوع پاسخی که در اندام حسی
حشرات ایجاد میکنند میتوانند تأثیر دورکننده یا
جلبکننده داشته باشند ( .)Isman, 2006بسیاری از
ترکیبهای دفاعی گیاه از جمله ،Methyl salicylate
 (Z)-3-hexenyl acetate ،Methyl jasmonateو
گروهی از ترپنوئیدهای همچون  Caryophylleneو
 Farneseneدر پی آسیب آفت تولید میشوند و ضمن
3. Olfactory glumeroli
4. Macro Glomerular Complex
5. Ordinary Glomeruli
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جلب دشمنان طبیعی خاصیت دورکنندگی برای بسیاری
از آفات راستۀ بالپولکداران دارند (.)War et al., 2011
همانطور که اشاره شد ترکیبهای مورد آزمایش سابقۀ
تأثیر بر دیگر حشرات را داشتهاند .در بررسیهای پیشین
از اثرگذاری دورکنندگی گروهی از اسانسهای گیاهی
روی حشرات مختلف گزارش شده است که دلیل اصلی
خواص اسانسهای مورد آزمایش را به مهمترین
ترکیبهای موجود در آن اسانس نسبت دادهاند که
توسط حشره قابل شناسایی و ردیابی هستند ( Santos
 .)da Silva et al., 2015خواص دورکنندگی
 Eucalyptolو  Mentholبهعنوان یکی از ترکیبهای
مؤثر در اسانس گیاه اکالیپتوس ( ;Özel et al., 2008
 )Yin et al., 2014و نعناع فلفلی ( Scavroni et al.,
 )2005; Vivek et al., 2010; Saharkhiz et al., 2012به
اثبات رسیده است .ترکیب  α-pineneیکی از
منوترپنهای موجود در گیاهان دورکننده همچون
اکالیپتوس ،آویشن شیرازی و مرزنگوش است که بهشدت
سبب دفع سوسک Hylurgops palliatus Gyllenhal.
) (Col.: Curculionidaeمیشود ( Debboun et al.,
;.2006; Özel et al., 2008; Abtew et al., 2015
 .)Sebei et al., 2015فعالیت حشرهکشی و
دورکنندگی عصاره و اسانس استخراجشده از برگهای
گیاه  Pelargonium hortorumروی Spodoptera
) littoralis Boisd. (Lep.: Noctoidaeبه اثبات رسیده
است که ترکیب  Heptadecaneاز ترکیبهای اصلی
آن است ( .)Farag et al., 2012وجود ترکیب Benzyl
alcoholدر گیاهانی همچون رازیانه ،میخک و
اکالیپتوس خاصیت دفعکنندگی را به همراه داشته
است ( Reddy & Guerrero, 2004; Yang et al.,
 .)2009; Abdelkader & Halawani, 2014از دیگر
دورکنندهها میتوان به گیاه سیاهدانه اشاره کرد ،زیرا
ترکیبهایی همچون  α-pinene ،Thymolو β-pinene
دارند ( )Sarwar & Latif, 2015که سبب دفع
 T. absolutaمیشود (.)Adil et al., 2015
 (E)-β-caryophylleneمهمترین ترکیب فلفل سیاه و
میخک افزون بر خواص ضد میکروبی خود همراه با
چندین گیاه دیگر از جمله اکالیپتوس و آویشن سبب
دفع تریپس  M. sjostedtiمیشود ( & Abdelkader
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 .)Halawani, 2014نتایج بررسیهای الکتروفیزیولوژیکی
با  GC-EADنشان داد ،شاخک پشه  A. aegyptiتحت
تأثیر دو ترکیب  𝛽-caryophylleneو α-humulene
غیرقطبی شدن شاخکی را در پی داشته و نیز بهعنوان
بازدارندة تولیدمثلی عمل میکنند ( Santos da Silva
 .)et al., 2015همۀ این موارد گویای آن است که
گیرندههای شیمیایی نسبت به ترکیبهای مورد
آزمایش واکنش داشتهاند که در نهایت پاسخ رفتاری
حشره را ایجاد کرده است .در این بررسی نیز نتایج
گویای قابلیت تحریکی ترکیبهای دورکنندة
استفادهشده روی گیرندههای شاخکی پروانۀ مینوز
گوجهفرنگی است همانگونه که محققان در نتایج
بررسیهای خود گزارش کردهاند از هشت گروه اندام
حسی موجود روی شاخک حشرات نر و ماده
 ،T. absolutaپنج گروه آنها شامل اندامهای حسی
 Auricillica ،Coeloconica ،Chaetica ،Basiconicaو
 Trichodeaبهعنوان گیرندههای شیمیایی و بویایی در
هر دو جنس مطرح هستند ( )Bawin et al., 2017که
میتواند پاسخ شاخکی را ایجاد کنند.
در تعیین رابطۀ بین ترکیب دورکننده بر نوع پاسخ
(وجود و نبود پاسخ) ،مشخص شد که ترکیبهایی
و
Eucalyptol
،β-Caryophellen
همچون
 Heptadecaneدر همۀ موارد آزمایششده ،تحریک
گیرندههای شاخکی را در حشرات کامل به دنبال
داشتهاند (شکل  .)3شاید بتوان در این مورد بر
اثرگذاری مستقیم این ترکیبها بر مینوز گوجهفرنگی
و یا گونههایی نزدیک به آن اشاره داشت .نتایج
پژوهشها نشان داده است ،ترکیب Heptadecane
یکی از  9هیدروکربنی است که در ایجاد مقاومت گیاه
گوجهفرنگی به  T. absolutaو کاهش شمار و طول
دورة الروی روی برگ به دلیل کاهش در شمار و
درصد زندهمانی تخم نقش داشته است ( Oliveira et
 .)al., 2009; Shawir et al., 2014نتایج بهدستآمده
از بررسی ترکیبهای فرار از سطح برگهای سه رقم
زراعی (کولتیوار) از گیاه گوجهفرنگی بهعنوان گیاه
میزبان ،وجود ترکیب  β-Caryophellenرا در آن ثابت
کرد ( .)Proffit et al., 2011البته الزم به یادآوری
است این ترکیب از ترکیبهای اصلی گیاهان
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دورکنندة این آفت نیز بهشمار میآید .اسانس گیاه
میخک با تأثیر دورکنندگی روی مینوز گوجهفرنگی
( )Ebadah et al., 2016و توانایی کنترل آسیب با
کاهش داالنهای ایجادشده در برگ و نیز کاهش
جمعیت الروی ( ،)Derbalah et al., 2012ترکیب
 β-Caryophylleneدارد ( ;Derbalah et al., 2012
 .)Abdelkader & Halawani, 2014این موارد بیانگر
توجیهی در حساسیت بیشتر گیرندههای شاخکی مینوز
گوجهفرنگی به این ترکیب است .اگرچه در دفع مینوز
گوجهفرنگی توسط ترکیب اکالیپتول دادههایی در دست
نیست اما نتایج تحقیقات پیشین گویای آن است که
استفاده از پودر برگ گیاه اکالیپتوس سبب دفع گونهای
نزدیک به آن ،شبپرة بید سیبزمینی Phthorimaea
) operculella Zeller. (Lep. Gelechiidaeشده است
و کاهش میزان آسیب را در انبار به دنبال داشته است
( .)Ibrahim & Sisay, 2011همچنین Faraji et al.
) (2014در نتایج بررسی خود تأثیر بازدارندگی
تولیدمثلی اسانس و پودر چندین گیاه از جمله آویشن
شیرازی را روی بید سیبزمینی اثبات کردند که وجود
ترکیبهای β-Caryophylene ،Eucalyptol ،Thymol
و همچنین  α,β-Pineneو  Carvoneدر آن محرز
است (.)Ibrahimi et al., 2013; Gong et al., 2014
نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس با کسر
اثرگذاری شاهد نشان داد ،پاسخ در حشرات ماده
بیشتر از حشرات نر بوده است (جدول  .)2تفاوت پاسخ
بین دو جنس نر و ماده میتواند به دلیل احتمالی
حساسیت بیشتر نرونهای گیرندة بویایی به
ترکیبهای گیاهی روی شاخک مادهها در مقایسه با
نرها در برخی از شبپرهها باشد ( & Szendrei
 .)Rodriguez-Saona, 2010تحریک بویایی شدید در
حقیقت میزان غیرقطبی شدن باال الکتروآنتنوگرامی را
نشان میدهد که بیانگر وجود شمار باالی گیرندههای
بویایی روی شاخک و یا حساسیت آنها به ترکیب
مورد آزمایش است ( .)Yang et al., 2009البته این
مورد به ظاهر در تضاد با نتایج بهدستآمده از دو
شکلی جنسی از نظر شمار و توزیع اندامهای حسی
روی شاخک  T. absolutaاست .چراکه فراوانی آن در
شاخک حشرات نر دو برابر حشرات ماده گزارش شده

است ( )Bawin et al., 2017که البته بیانگر وجود
گیرندههای فرومونی است که بهطور معمول در نرها
بیشتر از مادههاست ولیکن گیرندههای عمومی که در
اصل دیگر بوهای غیر فرمونی را درک کرده و دادههای
مربوطه را به  OGمنتقل میکنند ،بهاحتمالزیاد
فراوانی بیشتری را در مادهها دارند ( & Koontz
& .Schneider, 1987; Hansson, 1995; Anton
.)Homberg, 1999
نتایج این بررسی نشاندهندة پاسخ
الکتروفیزیولوژیکی قویتر در حشرات ماده بوده است
(جدول  .)2ازآنجاکه توزیع و فراوانی در هر یک از
هشت نوع اندام حسی شناختهشده در حشرات کامل
 T. absolutaدر هر دو جنس متفاوت است ( Bawin
 )et al., 2017لذا پاسخ به این پرسش که کدامیک از
گیرندهها حساسیت بیشتری را نسبت به ترکیبهای
دورکننده داشته و چه فراوانی را در دو جنس دارند
منوط به اجرا روش ثبت پاسخ یاختههای گیرنده
1
بهصورت تکی ( )SSRاست .در این تحقیق از EAG
برای ارزیابی امکان ثبت پاسخ گیرندههای شاخکی
نسبت به دورکنندهها بهرهگیری شد و این در حالی
است که هر پالس عصبی (سیگنالی) که در این روش
ثبت میشود محصول واکنش مجموع دپالریزیشن
گیرندههاست ( )Kaissling, 1995درحالیکه میزان
پتانسیل عمل 2و تحریک یک گیرنده تنها هنگامی
ارزیابی میشود که روی یک گیرنده و با استفاده از
روش  SSRبهرهگیری شود (.)Barroza et al., 2011
اگرچه الزم به یادآوری است که بنابر نتایج
بهدستآمده از اسکن شاخک حشرات کامل مینوز
گوجهفرنگی ،بهرغم تفاوت موجود در اندام حسی
 Trichodeaکه در شاخک نرها بیشتر است ،اندامهای
حسی مربوط به دریافت بوهای مربوط به گیاه مانند
 Basiconicaو  Chaeticaبهطور معنیداری در شاخک
حشرات ماده بیشتر است (.)Bawin et al., 2017
اگرچه گروهی دیگر از اندامهای حسی غیر فرمونی ،اندام
حسی  Choeloconicaکه مسئول دریافت ترکیبهای
 ،GLVمنوترپنها ،الکلها و ترکیبهای خوشبو
1. Single Sensillium Recording
2. Action potential
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هستند ،در شاخک حشرات نر و ماده تا حدودی
بهصورت یکسان وجود دارند ()Bawin et al., 2017
که سبب پاسخ شاخکی در هر دو جنس حشرات کامل
 T. absolutaمیشود .در مورد تأثیر مرحلۀ تولیدمثلی،
نتایج در سازگاری با بررسیهای پیشین ،میزان پاسخ
بیشتری در حشرات جفتشده در مقایسه با حشرات
باکره بروز کرده است (( )Faser et al., 2003جدول.)2
بسیاری از عاملها مانند مراحل فیزیولوژیکی و
تولیدمثلی همچون جفتگیری ،تلقیح و ایجاد تخم و
نیز مراحل تخمریزی میتواند بر میزان پاسخ به
ترکیبهای فرار اثرگذار باشد ( Masante-Roca et al.,
 .)2007; Proffit et al., 2011در اصل موجودهای زنده
در طول زندگی تغییر رفتاری متفاوتی را از خود نشان
میدهند که یکی از این تغییرهای رفتاری همان وضعیت
جفتگیری آنهاست بهطور مثال در پروانه Agrotis
) ipsilon Hufnagel. (Lep.: Noctuidaeپس از انجام
جفتگیری در یک مقطع زمانی گذرا رفتار بیپاسخی
نسبت به فرمون جنسی مشاهده میشود بهعبارتدیگر
رفتار پاسخ به فرمون و نیز پاسخ سامانۀ عصبی مرکزی به
فرمون جنسی مهار میشود ( ;Gadenne at al., 2001
 .)Berroza et al., 2010 a,bهمچنین بروز رفتار پرواز
جهتگیری به سمت منبع فرمون در تونل باد متوقف
میشود درحالیکه پاسخ  EAGبه فرمون بیدرنگ پس
از جفتگیری مثبت است .این در حالی است که نرون-
های لب شاخکی ) (ALحساسیتشان پس از جفت-
گیری افت شدیدی میکند اگرچه فاصلۀ زمانی یک شب
باعث برگشت به حالت اولیه میشود .این دادهها بیانگر
آن است که گیرندههای شاخکی نقش هدایت پیامها را
کماکان پس از جفتگیری انجام میدهند ولیکن مراکز
عصبی دریافتکنندة دادهها به آستانۀ تحلیل نمیرسند.
در نتایج تحقیقی دیگر مشاهده شده است که آستانۀ
پاسخ نرونهای  OGبه ترکیبهای فرار گیاهی در
حشرات باکره و جفتشدة پروانه Barroza et ( A. ipsilon
 )al., 2010aو پروانۀ خوشهخوار انگور Lobesia botrana
( )Masante-Roca et al., 2002همسان بوده است .نتایج
تحقیقات دیگری نشان داده است که در نرهای
 A. ipsilonوضعیت جفتگیری تأثیر زیادی بر پاسخ
گیرندههای عمومی به بوی میزبان گیاهی نداشته است
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( .)Barroza et al., 2011محققان دیگری نیز تغییرپذیری
فیزیولوژیکی همچون وضعیت جفتگیری را دلیل بر
تفاوت در سطح پاسخ رفتاری و عصبی حشرات نر و ماده
نسبت به ترکیبهای بویایی فرمونی و گیاهی دانستهاند
( .)Anton et al., 2007; Proffit et al., 2011در حشرات
ماده  S. littoralisدر ساعتهای پس از جفتگیری
حشرات ماده به ترکیبهای گیاه میزبان بیشتر از بوهای
گل که برای حشرات باکره جلبکننده است ،پاسخ نشان
میدهند اگرچه رفتار جلب به ترکیبهای بوی گلها پس
از  24ساعت از زمان جفتگیری دوباره تشدید مییابد
( .)Saveer et al., 2012اگرچه در حشرات نر ،وضعیت
تولیدمثلی بر میزان پاسخ به ترکیبهای فرمون جنسی و
ترکیبهای فرار گیاهی اثرگذار است اما این تغییر
حساسیت نسبت به بوهای گل مشاهده نشد ( Kromann,
 .)2012گروهی از محققان بر این باورند که ایجاد تفاوت
حساسیت در تغییرپذیریهای فیزیولوژیکی و تولیدمثلی
مربوط به سامانۀ عصبی محیطی نیست ،بلکه تفاوت
حساسیت در نرونهای بینابینی در لوب شاخکی در
قسمت سامانۀ عصبی مرکزی رخ میدهد که میتواند
تحت تأثیر هرمون جوانی در درازمدت و یا بیدرنگ پس
از جفتگیری بهدست آید ( .)Anton et al., 2007اگرچه
در بررسیهای دیگری تغییر همسان در پاسخ
الکتروفیزولوژیکی سامانۀ عصبی محیطی نیز در کنار
تغییر حساسیت در لوب شاخکی بر پایۀ شرایط
فیزیولوژیکی متفاوت گزارش شده است ( Kromann,
.)2012
شکل  4نشان میدهد که از بین همۀ ترکیبهای
مورد آزمایش ،حشرات کامل مینوز گوجهفرنگی
باالترین پاسخ را به ترکیب  (-)-Carvoneاز گروه
سسکوئیترپنها نشان دادهاند و در سطوح بعدی دو
ترکیب  Salicylic acidو  Methyl jasmonateاز گروه
هورمونهای گیاهی و  HIPVsقرار دارند .نتایج
بررسیهای پاسخ گیرندههای شیمیایی شاخکی در
).Amyelois transitella Walker. (Lep.: Pyralidae
نشان داد ،بر پایۀ ارتباط کمی بین ساختمان و عمل
( 1)QSAR:وجود گروههای عاملی و زیرواحدهای

1. Quantitative Structure–Activity Relationship
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مختلف در ترکیبهای ،ساختارهای متفاوتی را ایجاد
میکند که میتوانند بر پایۀ سازگاری با گیرنده ،در
نهایت عملکرد و حساسیت متفاوت در گیرندههای
شیمیایی موجود به وجود آورد ( ;Floyd et al., 1975
 .)Beck et al., 2014بهعنوان مثال ،شاخک حشرات ماده
) Manduca sexta Linnaeus. (Lep.; Sphingidaeپاسخ
الکتروفیزیولوژیکی قویتری به ترکیبهای ترپنوئیدها و
نیز استرهای آلیفاتیک و خوشبو دارد ( Fraser et al.,
 .)2003حشرات کامل  T. absolutaباالترین حساسیت
را به این سه ترکیب دارد که در نتایج تحقیقات
پیشین تأثیر آنها بر گروهی از حشرات به اثبات
رسیده است .متیل سالیسیالت و متیل جاسمونات
بهعنوان یکی از ترکیبهای متداول به تنهایی و یا در
کنار دیگر ترکیبهای فرار گیاهی سبب دفاع
غیرمستقیم گیاه میشود و در گیاهان آلوده سویا ،لوبیا
و گوجهفرنگی یافت میشوند (.)War et al., 2011
بررسی پاسخ الکتروفیزیولوژیکی و رفتاری روی
حشرات ماده  ،C. impunctatusمشخص کرد که برخی
Methyl
ترکیبهای دورکنندة طبیعی همچون
 salicylateو مشتقات ایزوتیوسیانات توسط حشره درک
میشود و میتواند میزان جلب به ترکیب جلبکنندة
اصلی گیاه میزبان را کاهش دهند ( Blackwell et al.,
 .)1997اثرگذاری بازدارندگی تغذیهای و دورکنندگی
 (S)-(+)-carvoneبهعنوان یک ترکیب مهم در زیرة سیاه
و آویشن کوهی روی پروانۀ سفیدة بزرگ کلمPieris ،
) brassicae (L.) (Lep.:Pieridaeتأیید شده است
( .)Kordan & Gabryś, 2013دو ایزومر نوری
 (S), (R)-Carvoneبهعنوان ترکیب اصلی زیرة سیاه اثر
Hylobius abietis
دورکننده روی سرخرطومی

) Linnaeus. (Col.: Curculionidaeدارد ( Schlyter et

 .)al., 2004در نتایج تحقیقات انجامشده در سال
 2007مشخص شد ،مخلوط دو مونوترپن  Carvoneو
 Limonenبه نسبتی که در اسانس زیرة سیاه وجود
دارد باالترین تأثیر دورکنندگی بر شپشۀ برنج،
) Sitophilus oryzae (Col. Curculionidaeرا دارند
( .)Yoon et al., 2007همچنین کاربرد این دو ترکیب
در نسبت  ،1:1دفع حشرات ماده و کاهش میزان
تخمریزی را در پروانۀ پشت الماسی در پی داشته است
( .)Ibrahim et al., 2005نتایج بررسیهای GC-EAD
نشان داد ،اسانس روغنی زیرة سیاه و میخک روی
گیرندههای شاخکی سن لوبیا R. clavatus ،اثر
گذاشته و پاسخ الکتروفیزیولوژیکی را ایجاد میکند که
از مؤثرترین ترکیبهای دورکنندة آنها میتوان به
 Carvoneاشاره کرد (.)Yang et al., 2009
گروهی از ترکیبهای گیاهی مانند  HIPVsو
ترپنوئیدها به دلیل وزن مولکولی پایین ،خاصیت
چربیدوستی و فشار بخار باال در دمای محیط،
میتوانند بهعنوان نامزدهای مناسبی در جهت کنترل
رفتاری حشرات مطرح باشند ( Raghava et al.,
 .)2009نتایج بهدستآمده در این تحقیق سه ترکیب
طبیعی متعلق به این گروه را بهعنوان نامزدی
دورکنندة مناسب مدیریت حشرات کامل مینوز
گوجهفرنگی ارائه میدهد که میتوانند در کنترل
رفتاری بر پایۀ پوشاندن ( )Maskingو اختالل در جلب
به ترکیبهای بویایی گیاه میزبان و روش کنترلی
کشش و رانش در بحث مدیریت تلفیقی این آفت
اهمیت دارد ( Hardie et al., 1994; Blackwell et al.,
.)1997; Reddy & Guerrero, 2010
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