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 Falcaria) داسیو علف (Apium graveolens) استاتی و متانولی گیاهان کرفسهگزانی، اتیل هایعصاره و زیستی کشندگیدر این بررسی اثرات 

vulgaris)  کش با حشره چتریاناز تیرهBt گیاهان پس از خشک های هوایی انداممورد مقایسه قرار گرفت. زمینی علیه الروهای سن اول بید سیب

 و کرفس استاتییلعصاره ات سمیت ،ساعت 34 طینشان داد که  نتایجگیری شدند. عصاره ،های اشاره شدهدر حاللبا روش خیساندن  سایه در شدن

( لیتر بر گرمیلیم 84/1) Bt یو حت هاعصاره بقیه از داریمعنی طوربه یتربر ل گرممیلی 38/1و  31/1با  برابر 50LC یربا مقاد ترتیببه داسیعلف

 هایعصاره ،بود. با وجود تاثیر کمتر Btساعت نیز بیشتر از  13و  48 طی حتی استاتی هر دو گیاههای هگزانی و اتیلتاثیر کشندگی عصاره .بود بیشتر

مقایسه سمیت بود که در برابر  16/61بیشترین میزان پتانسیل نسبی محاسبه شده . را داشتنداثر  -متانولی هر دو گیاه بیشترین میزان شیب خط دز

استاتی عصاره اتیلطبق نتایج،  .بود Btدهنده قدرت کشندگی بسیار باالی این عصاره در مقایسه با نشان ودست آمد هب Btاستاتی کرفس با عصاره اتیل

ر غلظت دطوری که داشتند بهاثر مهارکنندگی قابل توجهی کولین استراز الروهای سن اول روی آنزیم استیل هادر مقایسه با سایر عصاره هر دو گیاه

70LC،  70 غلظتتحت تاثیر درصد ظهور حشرات کامل . درصد مهار کردند 61-11بین فعالیت این آنزیم راLC استاتی هر دو گیاه بین اتیل هایعصاره

 در مقایسه با شاهد استاتی و متانولی هر دو گیاهاتیل هایعصارهاستفاده از اثر الروی نیز در نمایی  و نشودرصد کاهش یافت. طول دوره  81الی 68

 روز افزایش یافت.  هشتطور متوسط به

  استرازکولینیلمهارکننده است، نمایی و نشو دوره طول یاهی،گ کشحشره ی،نسب یلپتانسای، تغذیهاثرات ضد :کلیدیهای واژه
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Abstract 

In this study, toxicity of hexane, ethyl acetate and methanol extracts of Apium graveolens and Falcaria vulgaris were 

compared with the microbial insecticide Bt against 1st instars of Phthorimaea operculella. The aerial parts of plants dried 

in shadow, and were extracted using the above mentioned solvents via maceration method. The results revealed that after 

24 hours’ exposure, ethyl acetate extracts of both plants were significantly more toxic than other extracts with LC50 values 

of 0.21 and 0.38 mg/l respectively. These extracts in addition with hexane extracts also were more toxic than Bt after 48 

and 72 hours. The dose-response line slopes of methanol extracts of both plants were more than other agents otherwise 

less toxic than them. The best relative potency calculated as 69.76 fold in comparing toxicity of Bt with ethyl acetate 

extract of A. graveolens which indicates the toxicant potential of this extract against PTM larvae. According to the results, 

Ethyl acetate extracts of both plants showed more AchE inhibitory activity in comparing with other extracts and 60-70% 

inhibition recorded by LC70 concentration of these extracts. Adults emergence reduced by 68-80% in LC70 concentration 

of ethyl acetate extracts of both plants. Life span of PTM larvae which treated with methanol and ethyl acetate extract of 

both plants, increased by 8 days in comparing with controls. 
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 مقدمه

ن در تامی دنیا کشاورزیترین محصوالت زمینی جزو مهمسیب

با این محصول است. در کشور ما نیز  هاغذای مورد نیاز انسان

و عملکرد  یهکتار هزار 151توجه به سطح زیر کشت بیش از 

محصول مهم زراعی  پنجمیلیون تن در سال جزو پنج  نزدیک به

های آفات و بیماری .(Ahmadi et al. 2020آید )شمار میبه

ن دهند که در بیمتعددی عملکرد این گیاه را تحت تاثیر قرار می

 Phthorimaea operculella (Zeller)،زمینیآنها بید سیب

(Lep.: Gelechiidae)، در ویژه هب در مزرعه وزدن خسارت  اب

 این محصول تولید در کاهش بازده زیادی بسیار اهمیت ،انبار

در طول فصل زراعی روی  زمینیبید سیب دارد. حشرات کامل

 .کنندگذاری میها تخمهای هوایی گیاهان و گاهی روی غدهاندام

صورت مینوز از برگ، دمبرگ و ساقه تغذیه کرده، باعث الروها به

خسارت شوند. هر چند این نوع های هوایی میصدمه دیدن اندام

 ها، سببتاثیر زیادی در عملکرد نهایی ندارد، اما آلوده شدن غده

های ثانویه شده و از کاهش کیفیت محصول و آلودگی

کاهد. میزان خسارت در انبارها نیز بسیار ها میبازارپسندی غده

 Alvarez) باال بوده و ممکن است تمام محصول را از بین ببرند

et al. 2005; Rondon 2010; Capinera 2020). 

دلتامترین، آبامکتین،  مانند های متعددیکشحشره

آفت  نای اتیل، اندوسولفان و تیوکلوپرید جهت کنترلآزینفوس

ن ایرویه از بی ستفادهاما ا انددر مزرعه مورد استفاده قرار گرفته

ها و روی شکارگر سوءباعث بروز مقاومت و اثرات  سموم

مکن مدلیل اینکه این حشره به ،از طرفیها شده است. پارازیتوئید

ها شود، کنترل شیمیایی چندان موثر غده وارددر مزرعه است 

ایی با سموم شیمی ویژههنخواهد بود. کنترل شیمیایی در انبارها ب

نی صورت ضدعفوبروماید و فستوکسین بهتدخینی مانند متیل

-Capinera 2020; Rafiee) گیردصورت میانبارها و تدخین 

Dastjerdi et al. 2013.)  مطالعات نشان داده است که در

زمینی به بسیاری از سموم شیمیایی بید سیب ،کشورهای مختلف

ها مقاوم شده تروئیدریها و پایها، کارباماتارگانوفسفات مانند

نند ما این آفت تلفیقی امن در کنترل هایاست. استفاده از روش

ی، گیاه بر پایه هایکشحشره میکربی وکنترل گیاهان مقاوم، 

 براثرات مخرب  از ،کاهش زیان اقتصادی آفت ضمنتواند می

 Alvarez et) بکاهدزیست  انسان، موجودات غیرهدف و محیط

al. 2005; Capinera 2020.) 

آفت  شناسی اینزمینی و نیز زیستدلیل اهمیت بید سیببه

 استفاده از ،کندوارد می در انبار نیز صدمهعالوه بر مزرعه که 

مراحل  های گیاهان مختلف برای کنترلها و اسانسعصاره

ده ش بررسی ن مختلفاتوسط محقق مختلف زیستی این آفت

مطالعات نشان داده است که گیاهان دارای ترکیباتی موثر  است.

 عنوان جایگزین مواد شیمیاییتوانند بهمیکه بر آفات هستند 

های مدیریت تلفیقی ها در برنامهیا همراه با سایر روش مصنوعی

 ،عنوان مثالبه(. Eze & Echezona 2012آفات استفاده شوند )

های و گل هازمینی با برگهای سیبپوشاندن غدهدر یک بررسی 

 Minthostachys spicata (Benth.) Spach انگیاه شده خشک

از تیره  Minthostachys glabrescens (Benth.) Epling و

 ها و کاهش آلودگیماده گذاریباعث جلوگیری از تخمنعناعیان 

ای (. در مطالعهGuerra et al. 2006شد ) زمینیبه بید سیب

 .Myrtus communis L گیاه مورد اثر تدخینی اسانس ،دیگر

(Mytraceae) نوعی آویشن و Thymus syriacus Boiss 

(Lamiaceae) این و حشرات کامل  ها، شفیرهها، الروهاعلیه تخم

حشرات کامل طبق نتایج، مورد بررسی قرار گرفت که آفت 

ها کمترین حساسیت را نسبت به بیشترین حساسیت و شفیره

شده که اسانس گزارش اسانس هر دو گیاه نشان دادند. همچنین 

بود زمینی کشنده های بید سیببرای تخم T. syriacusگیاه 

(Tayoub et al. 2016 در مطالعه دیگری مشخص شد که .)

، Cuminum cyminum L. (Apiaceae)سبز  زیره هایاسانس

و رازیانه  ، Mentha piperita L. (Lamiaceae)نعناع فلفلی 

Feoniculum vulgare L. (Apiaceae)،  روی الروهای سنین

 Sharaby) ندداشتاثر کشندگی مختلف این آفت در مزرعه و انبار 

et al. 2014 .) 

گیاهان تیره چتریان حاوی ترکیبات موثر بر رفتار و اغلب 

اثرات کشندگی، زمینه و در  حشرات هستندشناسی زیست

مطالعات متعددی ها بر حشرات مختلف دورکنندگی و رفتاری آن

 زیرهای تغذیهاثر ضد مثال. (Ebadollahi 2013) است انجام شده

زمینی بر الروهای بید سیب، .Carum carvi Lسیاه 

(Wawrzyniak & Lamparski 2006) عصاره کنندگی اثر دور و

 و Trachyspermum ammi (L.) Sprague استونی زنیان رومی

 Syzygium aromaticu (L.) Merrill & Perry پرمیخک صد

(Myrtaceae)  آرد قرمز  شپشه حشرات کاملعلیهTribolium 

castaneum Herbst (Col.: Tenebrionidae) گزارش شده است 

(Sagheer et al. 2014در مطالعه .)تاثیر کشندگی  ،یدیگر های

 .Brevicoryne brassicae Lروی شته مومی کلم اسانس رازیانه 

(Hem.: Aphididae) (Lucca et al. 2015) شوید اسانس و 

L.Anethum graveolens  سوسری آمریکایی روی Periplaneta 

): Blattidae.Blat( (Linnaeus)americana ، خانگیمگس 

Musca domestica L. (Dip.: Muscidae) آردشپشه قرمز  و T. 
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castaneum شده است اثبات (Babri et al. 2012.) اثرات ضد 

 Falcariaی داسعلفاستاتی خوبی از عصاره اتیل گذاریتخم

vulgaris Bernh (Apiaceae)  کرفسو Apium graveolens L. 

(Apiaceae) ،کشی و تدخینی علیه ثبت شده و اثرات تخم

 اندزمینی نیز خوب گزارش شدهبید سیباول الروهای سن 

(Hatami et al. 2019.) 

یژه وهو ب بیوهای میکرکشحشره ،عالوه بر ترکیبات گیاهی

Bt ،یست ز محیط ،انسانبرای دلیل کارایی و امنیت بسیار باال به

و مقاومت  و موجودات غیرهدف نقش پررنگی در مدیریت آفات

 & Sanchis) دارند های مصنوعیکشآنها نسبت به آفت

Bourguet 2008; Rahman et al. 2014).  تاثیر این باکتری در

ن مختلفی بوده است ازمینی مورد توجه محققکنترل بید سیب

(Sporleder & Kroschel 2013; Salama & Salem 1999) . این

با اختالل در عملکرد است که گوارشی  یکشحشره ،باکتری

حشرات را  ،میانی و فیزیولوژی گوارشروده های پوششی سلول

کریستال  (.Melo et al. 2016برد )دچار بیماری کرده و از بین می

حشره گوارشی  هایسمی پس از خورده شدن، توسط پروتئاز

 نیستوهای متصل شدن به ریزپرزهای سلول باکه  شودمیفعال 

(Microvillar brush-border)  میانی، باعث برهم خوردن روده

 Epithelial)پوششیهای شدن سلولتخریب تعادل اسمزی و 

cells)  و سرانجام مرگ حشره می( شودSansinenea 2012.)  با

در  Btبی وکش میکرگیاهی و حشره هایعصارهتوجه به اهمیت 

ای هگوارشی عصارهسمیت  تحقیقدر این  ،آفات مختلف کنترل

مورد  Btو مقایسه آن با  کرفسی و داسعلفگیاه دو مختلف 

 مطالعه قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

 زمینیسیب بید پرورش
 ،کیپزشاز انسکتاریوم گروه گیاهزمینی بید سیبهای تخم

 برای پرورش الروها، تهیه شدند. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

در ظروف پالستیکی مستطیلی  رقم آگریا زمینیهای سیبغده

 قرار داده شدند.متر( سانتی 35 ×15 × 11 )به ابعاد سفید مات

به مش  41الک استریل الک شده با ماسه از ظروف، این در کف 

 .ه شداستفادگی بستر شفیرتهیه جهت متر سانتی نیمضخامت 

درجه  36±3ی یدمابا شرایط در انسکتاریوم ظروف پرورش 

ساعت )تاریکی: روشنایی( و رطوبت  16:8سلسیوس، دوره نوری 

حشرات  ،گیریبرای تخم. قرار داده شدنددرصد  51 ± 5نسبی 

 31و ارتفاع  15ای پالستیکی به قطر کامل به ظروف استوانه

زیر آن  و همسدود شد مش 41 با توری هامتر که دهانه آنسانتی

 شدند. برایمیمنتقل یک الیه کاغذ روغنی گذاشته شده بود، 

استفاده شد. درصد  11 آب عسل از محلولتغذیه حشرات کامل 

 اهیشبرای انجام آزما ند.شدگیری روزانه تعویض کاغذهای تخم

 & Furong) شداستفاده  ساعته 13 حداکثر الروهای سن اولاز 

Zhengue 2003.) 

 
  زمینییبگیاه س کاشت

 ،Bt و های گیاهیعصاره زیستیاثرات  سمیت و مطالعهبرای 

های هغد ،برای تامین برگ .بود نیاز زمینیسیب تازه هایبه برگ

گذاشته و برای زمینی )رقم آگریا( در داخل پارچه مرطوب سیب

درجه سلسیوس  35 ± 3ژرمیناتور با دمای زدن به داخل جوانه

-سانتی 11عمق در  غده زدن، هر  پس از جوانه .ندمنتقل شد

متر سانتی 31و ارتفاع  35گلدان گرد به قطر دهانه یک متری 

 ،که دارای ماسه، خاک زراعی و کود دامی )به نسبت مساوی( بود

ها در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی گلدانشد. کاشته 

درجه سلسیوس  31 ± 5دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در دمای 

 زنی. پس از جوانهندقرار داده شد درصد 51± 11و رطوبت نسبی 

زمینی جهت انجام های سالم و مشابه سیبگیاهان، از برگ و رشد

 شد.استفاده  هاآزمایش
 

 گیاهی هایعصاره تهیه
کرفس پس از شستشو  وداسی گیاه علفدو های هوایی اندام

درجه  38تا  33 دمایی )دامنهو خرد شدن، در دمای اتاق 

گیری از . برای عصارهسایه خشک شدنددر شرایط  (سلسیوس

 گیاهان استفاده شد. (Maceration method) روش خیساندن

استات هگزان، اتیل -های اناندکی خرد و در حالل هخشک شد

 وزنی -حجمی (گیاه خشک: حالل) 1:5و متانول به نسبت 

و روزانه صورت بهروز 15مدت بهها خیسانده شدند. این مخلوط

ده هم ز( ای دستیهمزن شیشه)با استفاده از مکانیکی به روش 

(. پس از Allahverdizade & Mohammadi 2016شدند )می

 های گیاهی، از دستگاهمنظور تهیه عصارهخیساندن، به دوره اتمام

 :Rotary evaporator; Model) دهنده چرخشی تبخیر

Heidolph) دور در دقیقه  351 درجه سلسیوس و 41دمای با

. پس از بازیافت حالل، مواد استفاده شد هابرای تمام عصاره

آوری، توزین و در عنوان عصاره گیاهی جمعرسوب یافته به

 برای یتاریکدر و  (درجه سلسیوسچهار )شرایط دمایی یخچال 

 (.Handa et al. 2008انجام مطالعات بعدی نگهداری شدند )

 Btو  هاعصاره سنجیزیست
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از روش معمول  Btها و عصاره های کشندهبرآورد غلظتبرای 

 ور کردنها با روش غوطهکشسنجی آفتو استاندارد زیست

استفاده شد  زمینیتازه سیب (Leaf dipping method) هایبرگ

(Paramasivam & Selvi 2017 .)سمیتمنظور بررسی به 

ی و داساستاتی و متانولی علفهای هگزانی، اتیلگوارشی عصاره

 هغلظت کشنددو یین و تع اولیه هایکرفس، پس از انجام آزمایش

و های نهایی با استفاده از حالل استون غلظت، درصد 11 و 11

هیه نهایی ت هایبرای آزمایششرح زیر  بهفرمول فاصله لگاریتمی 

-میلی 35/1 و 5/1، 1، 3، 4، 8 :داسیعصاره هگزانی علف ند:شد

و  15/1، 31/1، 63/1، 35/1 :عصاره هگزانی کرفس ،گرم بر لیتر

، 5/1، 1 :داسیاستاتی علفعصاره اتیل ،گرم بر لیترمیلی 11/1

عصاره  ،گرم بر لیترمیلی 11563/1و  1635/1، 13/1، 35/1

-میلی 131/1و  16/1، 13/1، 35/1، 5/1، 1 :استاتی کرفساتیل

و  13/1 ،35/6، 5/13، 35 :داسیگرم بر لیتر عصاره متانولی علف

، 5/11، 35، 11 :عصاره متانولی کرفسو  ،گرم بر لیترمیلی 16/1

 گرم بر لیتر.میلی 31/4و  15/8

کش )حشرهBt کش گوارشی حشره سمیتبرای بررسی 

® تورینمیکروبی بی
Var Kurstaki Bt ، ساخت شرکت مهر آسیا

و  مقدماتی های(، پس از انجام آزمایش MAB Co؛بیوتکنولوژی

نهایی های ، غلظتدرصد 11 و 11 غلظت کشنده دو تعیین 

گرم بر لیتر میلی563/1و  135/3 ، 35/6، 5/13، 35، 51شامل 

 . ندتهیه شد
 مدت زمینی پس از شستشو با آب مقطر بههای سیببرگ

. پس از ندور شدهای فوق غوطهثانیه در هر یک از محلول 31

 شش پتری پالستیکی به قطرهای تشتکها به تبخیر حالل، برگ

ر سوراخی به قط هااین تشتکروی درب  منتقل شدند.متر سانتی

 .شد مسدودمش  41متر برای تهویه ایجاد و با توری یک سانتی

-انتیس ششبه قطر کاغذ صافی مرطوب نیز یک تکه  هادر کف آن

 .شدده قرار دا (میکرولیتر آب دیونیزه 351با مرطوب شده )متر 

 حداکثر الرو سن اول پنج عدد ی پتریهاتشتکهر یک از  در

رهاسازی شد. جهت  زمینیی سیبهاروی برگبر ساعته  13

پتری با پارافیلم های تشتک اطرافجلوگیری از فرار الروها، 

دمای )ژرمیناتور داخل در ها در نهایت، این تشتک .شدمسدود 

دوره  درصد؛ 51 ± 5رطوبت نسبی  ؛درجه سلسیوس 35  3±

. از ندقرار داده شد ساعت تاریکی( 8ساعت روشنایی و  16 نوری

در  هاتمامی آزمایش .عنوان شاهد استفاده شدبه استون حالل

، 34پس از گذشت  میر الروها و مرگ. ندتکرار انجام شدشش 

 ساعت ثبت گردید. 13و  48

 

 استراز کولیناستیل آنزیم فعالیتشدن  مهار میزان سنجش
  گیاهی هایعصاره توسط

 تکی از استراز کولیناستیل آنزیم فعالیت سنجش برای

. شد هاستفاد فارس بیورکس شرکت ساخت آنزیم، این تشخیصی

 15 حاوی R1 معرف .بود R2 و R1 معرف دو حاوی کیت این

مول بر لیتر میلی 3 و pH = 6/1مول بر لیتر بافر فسفات با میلی

. بود (Potassium hexacyanoferrate) پتاسیم هگزاسیانوفرات

-لریبوتی -اسمول بر لیتر میلی 15 حاوی نیز( R2) دوم معرف

عنوان به (s-butyrylthiocholine iodide) تیوکولین یدید

 به R1) 1 به 5 نسبت هباین دو معرف  .بود واکنش زیرنهشت

R2 )درجه 31 دمای در واکنش. ندشد استفاده واکنش در 

 .شد ثبت نانومتر 415 موج طولانجام و جذب در  سلسیوس

 در موجودتیوکولین بوتیریل :است زیر صورتبه واکنش اساس

 و بوتیرات به استراز کولیناستیل آنزیم حضور در زیرنهشت

اسیانوفرات هگز با شده تولید تیوکولین. شودمی تبدیل تیوکولین

III هگزاسیانوفرات  و دهدمی واکنش رنگ زردII تشکیلرنگ بی 

 ثانیه 11از پس نانومتر 415 موج طول در رنگ تغییرشود. می

 .است گیریاندازه قابل

 نیزمیبید سیب اولبرای تهیه نمونه آنزیمی از الروهای سن 

 زمینی پرورش پیدا کرده بودندسیبهای تازه که روی برگ

 pH)لیتر بافر فسفات الرو به ازای هر میلی 31استفاده شد. تعداد 

و له در فریزر کامال سرد شده  با استفاده از هاون دستی (7 =

طور کامل به (Ultra-Turrax T8) سپس با استفاده از هموژنایزر

ساعت در یخچال چهار  مدتبهحاصل  خلوطمشد. همگن 

دور در دقیقه و  11111با دقیقه  15مدت بهسپس نگهداری و 

-درجه سلسیوس سانتریفیوژ شد. محلول رونشین بهدمای چهار 

درجه سلسیوس  -31در دمای  آوری وجمع عنوان منبع آنزیمی

مورد استفاده قرار گرفت  و در مطالعات بعدیشد نگهداری 

(Hemmatpour 2017.) 

 41 و بافر میکرولیتر 161 ،فعالیت آنزیم بررسی برای

 اخلد در و ریخته آزمایش لوله داخل در آنزیمی نمونه میکرولیتر

 انکوبه دقیقه 15 مدت به سلسیوس درجه 31 دمای در ماری بن

 دستگاه در نانومتر 415 در نمونه جذب میزان ،سپس. شد

 311 ،ادامه در. شد ثبت( Mapada Instrument) اسپکتروفتومتر

 مجدد جذب میزان و اضافه محلول به( R2) زیرنهشت میکرولیتر

 آنزیم فعالیت میزان آمده دستبه اعداد تفاضل. شد یادداشت

 میزان بررسی برای. دهدمی نشان را هانمونه کولیناستیل

 زا یک هرتوسط  استراز کولیناستیل فعالیت مهارکنندگی

 34 هایداده) 30LC و 70LC هایغلظت ،گیاهی هایعصاره
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 41 بافر، میکرولیتر 111 سپس. ندشد تهیهاز هر عصاره ( ساعت

 مقادیر از یک هر از میکرولیتر 61 و آنزیمی نمونه میکرولیتر

70LC 30 وLC ماری بن داخل و ریخته آزمایش لوله درها عصاره 

 وشد  انکوبه دقیقه 15 مدت به سلسیوس درجه 31 دمای در

 میکرولیتر 311در نهایت، . گردید اشتدیاد جذب میزان

 هانمونه جذب میزان ثانیه 11 از پس و گردید اضافه زیرنهشت

ه دارای عصار نمونه و شاهد در فعالیت مقایسه با. شد گیریاندازه

 Ellman et) شد محاسبه هاعصاره مهارکنندگی میزان ،گیاهی

al. 1961.) 

 
 زمینیسیب بید بر هاعصاره زیستی اثرات بررسی

 رویمورد بررسی ی گیاهی هابرای مطالعه اثرات عصاره

زمینی، الروهای سن اول بید سیبزیستی  هایفراسنجه برخی

تکرار با استفاده از  11در  عدد 311تازه ظاهر شده به تعداد 

 30LCهای در معرض هرکدام از غلظت زمینیهای تازه سیببرگ

مطالعات در شرایط کنترل شده . داده شدندها قرار عصاره 70LC و

 ،روز هفت گذشت از پس. ندسنجی انجام گرفتمشابه زیست

زمینی منتقل و تا ظهور های تیمار نشده سیبروی برگبه الروها 

ای هداده ند.زمینی تغذیه شدهای تازه سیببا برگ حشرات کامل

الروی و درصد نمایی  و نشوومیر روزانه، طول دوره مربوط به مرگ

 (.Kay 2006ظهور حشرات کامل ثبت گردید )

 
 آماری هایتحلیل و تجزیه

 16نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار تجزیه پروبیت داده

میر در تیمارهای شاهد از  و انجام شد. در صورت مشاهده مرگ

ها استفاده شد. برای تصحیح داده( Abbott 1925)فرمول آبوت 

رگرسیون پروبیت  برآوردبا  اثر -خطوط دز راستاییتست هم

های مورد استفاده و آزمون توکی درصد تلفات با لگاریتم غلظت

یز با ن پتانسیل نسبی درصد انجام گرفت. پنج در سطح احتمال

 افزار با استفاده از نرمدرصد افراد  51مقایسه مقادیر کشنده 

SPSS ها و نالیز دادهآبرای  .انجام گرفت تجزیه پروبیت با

طح در سافزار و آزمون توکی  نرمهمین از  نیز مقایسات میانگین

 استفاده شد.درصد  پنجاحتمال 

 نتایج 

 Btو  یاهیگ هایعصاره گوارشی سمیت

 سمیت گوارشیهای هر دو گیاه نتایج نشان داد که عصاره 

علیه الروهای سن اول بید  Btقابل قبول و در مواردی بهتر از 

ساعت پس از شروع  34(. 3 و 1 هایجدولزمینی داشتند )سیب

تیب با تربه داسی و کرفسعلفاستاتی سنجی، عصاره اتیلزیست

گرم بر لیتر بیشترین میلی 31/1و  38/1معادل  50LCمقادیر 

ها داشتند و پس از آنها عصاره تاثیر را در مقایسه با سایر عصاره

گرم بر لیتر میلی 61/1و  35/1معادل  50LC ترتیب بابه هگزانی

. عصاره (1)جدول  داشتندتاثیری بهتری  Bt در مقایسه با 

-علفو عصاره متانولی  13/16معادل  50LCبا  کرفس متانولی

گرم بر لیتر کمترین اثر کشندگی را میلی 34/11با مقدار  داسی

سنجی نشان ساعت اول زیست 34در مقایسه با بقیه تیمارها در 

های متانولی دو گیاه اثر کشندگی عصارهدادند. در مجموع فقط 

اثر  -شیب خطوط دزبا وجود این، مقایسه داشتند.  Btکمتر از 

بود  Btکه بیشترین شیب خط مربوط به نشان داد ( 1)جدول 

 اثر عصاره متانولی هر دو گیاه -(. شیب خطوط دز48/3 ± 1/1)

 13/3و  38/3ترتیب )به ندها بیشتر بوددر مقایسه با سایر عصاره

 هایاثر عصاره -(. همراستایی خطوط دزداسی و کرفسعلفبرای 

گونه که مقایسه شده است. همان 4در جدول  Btگیاهی با 

 -خطوط دزتنها ، درصد پنجشود، در سطح احتمال مشاهده می

موازی هستند و بقیه  Btهای متانولی با اثر مربوط به عصاره

پتانسیل نسبی سمیت  ،همچنینراستا نیستند. خطوط هم

خالصه شده است.  4نیز در جدول  Btها در مقایسه با عصاره

بیشترین پتانسیل سمیت در شود، گونه که مشاهده میهمان

-کرفس و علفاستاتی اتیل هایترتیب در عصارهبه Btمقایسه با 

پس از  (.4محاسبه شد )جدول  81/5و  11/1با مقادیر  داسی

پتانسیل  ،برابر 51/1و  53/3هگزانی با مقادیر  هایعصاره ،آنها

 نشان دادند. Btدر مقایسه با را ی ترسمیت نسبتا باال
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 .ساعت 34زمینی پس از بید سیباول سن  هایالروروی  Btو  و کرفس داسیعلف انگیاه هایتاثیر عصاره .1جدول 
Table 1. Effect of Falcaria vulgaris and Apium graveolens extracts and Bt on 1st instar of potato tuber moth, Phthorimaea 
operculella, after 24 hours. 

Plant extracts 
χ2 Parameters 

Slope ± SE 
LC30* 
(CI) 

LC50** 
(CI) 

LC70 
(CI) 

χ2 df p 

F
. vu

lg
a

ris 

Hexane 0.45 5 0.99 0.22   ± 0.9 
0.03 

(0.09-0.70) 
1.35 

(0.69-3.11) 
5.12 

(2.40-28.56) 

Ethyl acetate 0.14 6 1 0.18   ± 0.79 
0.08 

(0.02-0.16) 
0.38 

(0.19-1.06) 
1.76 

(0.71-13.47) 

Methanol 1.11 2 0.57 0.57   ± 2.28 
4.09 

(3.24-8.71) 
10.34 

(7.08-16.28) 
17.55 

(12.02-39.07) 

A
. g

ra
veo

len
s 

Hexane 0.87 3 0.83 0.39   ± 1.43 
0.26 

(0.12-0.44) 
0.61 

(0.37-15.34) 
1.41 

(0.75-7.99) 

Ethyl acetate 0.34 4 0.98 0.28    ± 1.07 
0.07 

(0.01-0.13) 
0.21 

(0.11-0.46) 
0.66 

(0.34-3.34) 

Methanol 1.43 3 0.69 0.43 ±2.12 
9.07 

(4.98-13.08) 
16.03 

(10.84-23.48) 
28.32 

(19.74-50.31) 

Bt 0.12 4 0.93 3.48±0.7 
1.3 

(0.89-1.67) 
1.84 

(1.4-2.43) 
2.6 

(2.01-3.84) 

*Confidence Interval, **Units: mg/l 
 

 Btهای گیاهی در مقایسه با کشندگی عصاره 3 در جدول
ها رهعصاروند تاثیر طبق نتایج، شده است. ارایه ساعت  48پس از 

استاتی اتیل هایو عصاره بودساعت  34ساعت نیز مشابه  48در 
 و 115/1معادل  50LCترتیب با مقادیر به داسیکرفس و علف

ن تاثیر بیشتریها در مقایسه با سایر عصارهگرم بر لیتر میلی 11/1
زمینی نشان دادند. پس از آنها الروهای سن اول بید سیبروی را 

گرم بر میلی 66/1و  33/1ترتیب با مقادیر هگزانی به هایعصاره
داشتند. کمترین اثر  Btبهتری در مقایسه با  سمیت گوارشیلیتر 

های متانولی هر دو گیاه در عصاره Btکشندگی در مقایسه با 
گرم بر لیتر( ثبت میلی 34/3و  13/8ترتیب به 50LC )مقادیر

اثر  -خطوط دزساعت، شیب  34(. همانند 3گردید )جدول 
 61/3ترتیب با مقادیر به داسی و کرفسعلف متانولی هایعصاره

 (4جدول نتایج )(. 3بود )جدول بیشتر ها عصاره سایراز  13/1و 
بی با پتانسیل سمیت نس کرفساستاتی که عصاره اتیلنشان داد 

ت به نسببیشترین سمیت را ها در مقایسه با سایر عصاره 16/61
Bt د. پس از آنا بوزمینی دارعلیه الروهای سن اول بید سیب، 

در  ،43/8با پتانسیل نسبی  داسیعلفاستاتی اتیل هایعصاره
و  کرفس های هگزانی. عصارهندشتداتاثیر بیشتری  Btمقایسه با 

نیز پتانسیل سمیت  41/1و  61/3ترتیب با مقادیر به داسیعلف
نشان دادند. کمترین پتانسیل سمیت  Btدر مقایسه با را بهتری 

 ( بود11/1با مقدار عددی ) کرفس مربوط به عصاره متانولی
جز ه اثر نیز ب -(. در بررسی همراستایی خطوط دز4)جدول 

-هم Btها با عصارهاثر سایر  -خطوط دوز ،استاتیهای اتیلعصاره

 (.4راستا بودند )جدول 
 

 .ساعت 48زمینی پس از بید سیباول سن  هایالرو روی Bt وکرفس  و داسیعلف انگیاه هایتاثیر عصاره .2جدول 
Table 2. Effect of Falcaria vulgaris and Apium graveolens extracts and Bt on 1st instar of potato tuber moth, Phthorimaea 
operculella, after 48 hours. 

Plant extracts 
χ2 Parameters 

Slope ± SE 
LC30* 

(CI) 

LC50** 

(CI) 

LC70 

(CI) 
χ 2 df p 

F
. vu

lg
a

ris
 

Hexane 0.97 6 0.98 0.19   ± 1.08 
0.21 

(0.08-0.38) 

0.66 

(0.37-1.15) 

2.00 

(1.14-4.81) 

Ethyl acetate 0.93 6 0.98 0.19   ± 0.97 
0.03 

(0.009-0.65) 

0.11 

(0.05-.02) 

0.40 

(0.22-1.00) 

Methanol 0.08 2 0.96 0.62   ± 2.67 
2.06 

(1.06-2.9) 

3.24 

(2.15-4.49) 

5.09 

(3.7-8.19) 

A
. g

ra
veo

len
s

 

Hexane 3.90 4 0.41 0.31   ± 1.5 
0.15 

(0.07-0.23) 

0.33 

(0.21-0.59) 

0.75 

(0.45-1.97) 

Ethyl acetate 0.97 7 0.99 0.15    ± 0.79 
0.0032 

(0.00007-0.0074) 

0.015 

(0.0062-0.02) 

0.06 

(0.03-0.18) 

Methanol 1.55 3 0.67 0.42    ± 1.92 
4.77 

(2.45-7.05) 

8.93 

(5.89-13.68) 

16.72 

(11.25-33.32) 

Bt 4.45 4 0.35 1.92 ± 0.35 
0.45 

(0.28-0.64) 

0.84 

(0.58-1.33) 

1.58 

(1.04-3.19) 

*Confidence Interval, **Units: mg/l. 
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بید سن اول بر الروهای  های مختلف گیاهیتاثیر عصاره
ساعت در جدول  13پس از گذشت  Btدر مقایسه با  زمینیسیب

تیب تربه داسیکرفس و علفاستاتی اتیل هایآمده است. عصاره 3
گرم بر لیتر میلی 161/1و  1185/1 معادل 50LCبا مقادیر 

 هایولی عصاره ،علیه الروها نشان دادندبیشترین سمیت را 
 Btبا داری تفاوت معنیهگزانی هر دو گیاه از نظر سمیت 

 هایرهعصااثر استفاده از ومیر در که مرگ نداشتند. با توجه به این
 مقادیر ،نشان ندادرا متانولی دو گیاه روند وابسته به غلظت 

 طوشیب خطقابل محاسبه نبود.  عصارهدو کشندگی برای این 
و پس از آن عصاره هگزانی  85/1با مقدار عددی  Btاثر برای  -دوز

بود )جدول بیشتر ها از سایر عصاره 51/1با مقدار عددی  کرفس
 داسیعلفاستاتی هگزانی و اتیل هایاثر عصاره -(. خطوط دوز3

هر دو عصاره گیاه اثر  -خطوط دوزولی  ندهمراستا بود Btبا 
همراستایی نشان ندادند درصد  5احتمال در سطح  کرفس

 در داسیعلفهای پتانسیل نسبی عصاره ،(. همچنین4)جدول 
ساعت  48و  34ساعت در مقایسه با  13پس از  Btمقایسه با 

 Btکاهش یافت. بیشترین پتانسیل نسبی سمیت در مقایسه با 
قادیر با م کرفساستاتی و هگزانی اتیل هایعصارهبرای ترتیب به

 (. 4محاسبه گردید )جدول  13/4و  34/31نسبی 

 
 .ساعت 13 از پس زمینیسیب بید اول سن هایالرو بر Bt و کرفس و داسیعلف گیاهان هایعصاره تاثیر .3 جدول

Table 3. Effect of Falcaria vulgaris and Apium graveolens extracts and Bt on 1st instar of Phthorimaea operculella, after 
72 hours. 

Plant extracts 
χ2 Parameters 

Slope ± SE 
LC30* 

(CI) 
LC50** 

(CI) 
LC70 
(CI) 

χ 2 df p 

F
. 

vu
lg

a
ris 

Hexane 1.04 6 0.98 0.19   ± 1.05 
0.09 

(0.03-0.16) 
0.29 

(0.16-0.51) 
0.92 

(0.52-2.62) 

Ethyl acetate 0.19 6 1.00 0.19   ± 0.97 
0.02 

(0.006-0.03) 
0.07 

(0.03-0.12) 
0.23 

(0.13-0.63) 

A
. 

g
ra

veo
len

s 

Hexane 2.56 3 0.46 0.39   ± 1.57 
0.13 

(0.04-0.21) 
0.28 

(0.16-0.46) 
0.60 

(0.37-1.52) 

Ethyl acetate 0.74 6 0.99 0.19    ± 0.84 
0.002 

(0.00029-0.0048) 
0.0085 

(0.003-0.016) 
0.036 

(0.018-0.09) 

Bt 6.99 4 0.14 1.85±0.33 
0.14 

(0.03-0.28) 
0.27 

(0.12-0.76) 
0.52 

(0.26-3.41) 
*Confidence Interval, **Units: mg/l. 

 

 در زمینیسیب بید اول سن هایالرو علیه Bt کشحشره با کرفس و داسیعلف انگیاه هایعصاره نسبی پتانسیل و همراستایی مقایسه .4 جدول
 .گذاریمعرض در مختلف هایزمان

Table 4. Parallelism and relative potency of Falcaria vulgaris and Apium graveolens extracts in comparison with Bt 
against 1st instars of potato tuber moth, Phthorimaea operculella, after different exposure times. 

Extract Parallelism test parameters Relative Median Potency (95%) 

Time   Plant** Solvent 
χ2 

(df=1) 

P* 

(α=0.05) 
Parallelism Estimated Lower Upper 

2
4
 H

o
u

r
s 

Fv 

Hexane 13.116 0.000 - 1.51 0.46 9.79 

Ethyl acetate 14.79 0.000 - 5.87 1.06 457.77 

Methanol 1.90 0.168 + 0.18 0.04 0.43 

Ag 

Hexane 7.47 0.006 - 3.52 1.54 15.55 
Ethyl acetate 10.76 0.001 - 9.17 1.63 1205.47 

Methanol 2.86 0.091 + 0.12 0.02 0.33 

4
8
 H

o
u

r
s 

Fv 

Hexane 3.29 0.069 + 1.49 0.76 3.04 

Ethyl acetate 4.67 0.031 - 8.42 3.20 37.61 

Methanol 2.13 0.14 + 0.26 0.063 0.61 

Ag 

Hexane 0.66 0.416 + 2.69 1.40 6.89 
Ethyl acetate 7.55 0.006 - 69.76 12.14 1367.16 

Methanol 0.012 0.913 + 0.094 0.012 0.308 

7
2
 H

o
u

r
s 

Fv 
Hexane 3.50 0.061 + 0.97 0.47 1.89 

Ethyl acetate 0.20 0.65 + 0.97 0.53 1.72 

Ag 
Hexane 4.49 0.034 - 4.12 1.81 13.65 

Ethyl acetate 6.21 0.013 - 29.24 6.59 375.81 

*If χ2 value is statistically non-significant (P = 0.05), the dose-response lines are parallel. **Fv: Falcaria vulgaris and Ag: Apium 
graveolens 
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 استراز کولیناستیل آنزیم بر هاعصاره مهارکنندگی اثر
بر مورد بررسی عصاره گیاهی دو اثر مهارکنندگی بررسی 

-سیب بیدالروهای سن اول استراز  کولینسیستم آنزیمی استیل

عصاره گیاهی قدرت مهارکنندگی این دو زمینی نشان داد که 

آماری تفاوت  و بین تیمارهای مختلف از نظربود  توجه قابل

(. 1( )شکل p = 12,60F ,132.46 > 0.01)شت داری وجود دامعنی

 ،70LCاستاتی و هگزانی هر دو گیاه در غلظت اتیل هایعصاره

میزان  مهار کردند. درصد 11تا  61را بین  استراز کولیناستیل

 هایعصارهمهار شدن این آنزیم توسط هر دو غلظت مورد بررسی 

ها از سایر عصارهو درصد  33الی  11داسی و کرفس متانولی علف

لظت غ مهارکنندگی نتایج نشان داد که تاثیر ،بود. همچنینکمتر 

70LC  30از غلظتLC  ی قدرت مهارکنندگوابستگی که بود بیشتر

 .دهدنشان میرا به غلظت دو عصاره گیاهی 

 

 
کولین استراز الروهای سن اول بید علیه آنزیم استیل داسی و کرفسگیاهان علف هایهای مختلف عصارهغلظت کنندگیمهارفعالیت  .1شکل 

 .: کرفسAgداسی، علف :Fvباشد. توکی میبا آزمون درصد  پنجدار در سطح احتمال دهنده عدم اختالف معنیحروف مشابه نشان .زمینیسیب
Figure 1. Inhibitory activity of different concentrations of Falcaria vulgaris and Apium graveolens extracts on 

acetylcholine esterase in 1st instars of potato tuber moth, Phthorimaea operculella. Means with the same letters are not 

significantly different from each other (P = 0.05 ANOVA followed by tukey test). Fv: Falcaria vulgaris, Ag: Apium 

graveolens. 

 

-ها بر بید سیبهای غیر کشنده عصارهاثرات زیستی غلظت

 زمینی
های غیرکشنده عصارههای در بررسی اثرات زیستی غلظت

 و نشوطول دوره داسی مشخص شد که مختلف کرفس و علف

عنوان دو بهالروی و همچنین درصد ظهور حشرات کامل نمایی 

(. 3 و 3 های)شکل شاخص مهم زیستی تحت تاثیر قرار گرفت

 و بودوابسته ها غلظت عصاره الروی بهنمایی  و نشوطول دوره 

12,52F= ) یافتافزایش داری معنیطور بهدر مقایسه با شاهد 

7.55, p<0.001)  استاتی و متانولی اتیل هایعصاره (.3)شکل

نشوونمایی داری بر طول دوره گیاهان مورد بررسی اثرات معنی

 حدود 70LCدر غلظت  ،الروی نشان دادند و در مقایسه با شاهد

 روز بر طول دوره الروی 5دو الی  نیز 30LCروز و در غلظت  1-8

دوره  طوالنی شدنعصاره هگزانی نیز در مجموع باعث  ند.افزود

اندازه این الروها و همچنین  .شد روز دو الی پنج میزانبه  الروی

 (.4ها نیز بسیار کمتر از تیمار شاهد بود )شکل میزان تغذیه آن

در مقایسه با شاهد درصد ظهور حشرات کامل نیز طبق نتایج، 

. (P 165.14,  = 12,52F> 0.01داد )نشان را داری کاهش معنی

 استاتی کرفسدرصد ظهور حشرات کامل تحت تاثیر عصاره اتیل

)شکل  درصد بود 5/85رسید که در تیمار شاهد درصد  18به 

در مقایسه با غلظت  آنها 70LC غلظتها، در تمامی عصاره (.3

30LC  داری بیشتر طور معنیبهدرصد ظهور حشرات کامل را

ظهور حشرات نیز تحت تاثیر قرار داد. عصاره هگزانی هر دو گیاه 

 کاهش داد. درصد 35الی  41بین کامل را 
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 دهندهنشان مشابه حروف .زمینیسیب بید یالرو نشوونمای دوره طول بر کرفس و داسیعلف گیاهان هایعصاره غیرکشنده هایغلظت تاثیر .2 شکل

 .کرفس: Ag داسی،علف: Fv .باشدمی توکی آزمون با درصد پنج احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم
Figure 2. Effects of sub-lethal concentrations of Falcaria vulgaris and Apium graveolens extracts on larval life span of 

Phthorimaea operculella. Means with the same letters are not significantly different from each other (P = 0.05 ANOVA 

followed by tukey test). Fv: Falcaria vulgaris, Ag: Apium graveolens. 

 

 

 
 هندهدنشان مشابه حروف .زمینیسیب بید کامل حشرات ظهور درصد بر کرفس و داسیعلف گیاهان هایعصاره غیرکشنده هایغلظت تاثیر .3 شکل

 .کرفس: Ag داسی،علف :Fv .باشدمی توکی آزمون با درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم
Figure 3. Effects of sub-lethal concentrations of Falcaria vulgaris and Apium graveolens extracts on adults’ emergence 

of Phthorimaea operculella. Means with the same letters are not significantly different from each other (P = 0.05 ANOVA 

followed by tukey test). Fv: Falcaria vulgaris, Ag: Apium graveolens. 
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 و A) داسی علف هگزانی عصاره غیرکشنده غلظت از کرده تغذیه الروهای و( D و B) شاهد تیمار در الروها اندازه و تغذیه میزان مقایسه. 4 شکل

C )تغذیه ساعت 48 از پس. 
Figure 4. Comparing feeding rate and larval body size in control (B and D) with larvae treated with sub-lethal 

concentration of hexane extract of Falcaria vulgaris (A and C) after 48 hours’ exposure. 

 

  بحث

های گیاهان مختلف کارایی خوبی در کنترل آفات عصاره

حتی در مواردی در شرایط آزمایشگاهی و طوری که به ،رنددا

 ;Giri et al. 2009) نداهبود ترها موثرکشای از برخی آفتمزرعه

Pino et al. 2013; Sablon et al. 2013).  این ترکیبات اثرات

عنوان راهکاری نسبتا های مصنوعی را ندارند و بهکشسوء آفت

 Rahman) آفات قابل استفاده هستند کنترلهای امن در برنامه

et al. 2016; Lengai et al. 2020.) های کشمزایایی متعدد آفت

از جمله امنیت باال نسبت به انسان و محیط زیست، عدم  گیاهی

نها آ های کنترلوجود بقایای مضر و قابلیت تلفیق با سایر روش

های متداول در کشعنوان جایگزین مناسب برای حشرهرا به

 ;Göldel et al. 2020های مدیریت آفات قرار داده است )برنامه

Souto et al. 2021.) اثر که  حاضر مشخص گردید در بررسی

کش میکروبی داسی و کرفس از حشرههای علفالروکشی عصاره

Bt ز اند ابهتر بود. نتایج  مشابهی در برخی منابع گزارش شده

 Btبهتر از که  Acorus calamus (Acoraceae)عصاره گیاه جمله 

زمینی محافظت کرد زمینی را از حمله بید سیبهای سیبغده

(Giri et al. 2009) کارایی مشابهی ریش ساسانس روغنی دانه  و

 & Salamaزمینی نشان داد )علیه بید سیب Btکش با حشره

Salem 1999.)  در مطالعه دیگری تاثیر بهتر عصاره گیاهان در

نیز گزارش  Btکاهش جمعیت بید کلم در مقایسه با دلتامترین و 

 این تاثیرات بهبا وجودی که (. Dadang et al. 2009شده است )

های آزمایشگاهی صورت موردی بوده و سمیت آنها بدون بررسی

تکمیلی قابل تعمیم به آفت یا آفات دیگری نیست، شاید نتایج 

 جهت برای معرفی عاملی موثررا دست آمده مقدمات الزم ه ب

ایی با وجود کار زمینی فراهم کرده باشد.کنترل الروهای بید سیب

 Giri et) فات مختلف از جمله بالپولکداراندر کنترل آ Bt خوب

al. 2009; Sanchis & Bourguet 2008)  نها در آو مزایای متعدد

( Roh et al. 2007های متداول )کشمدیریت مقاومت علیه حشره

مواردی از بروز مقاومت در آفات مختلف گزارش شده است 

(Jurat-Fuentes et al. 2021به .) خوب رسد کارایی نظر می

 ندهآی ،هاآفات و مزایای متعدد آن کنترلهای گیاهی در متابولیت

حتی های مدیریت آفات و در برنامهبرای استفاده را خوبی 

 ترسیم کند Btاز جمله  های متداولکشجایگزینی با آفت

(Kumar et al. 2021.) 

های گیاهی مورد بررسی در عالوه بر سمیت خوب عصاره

های تهیه شده با تفاوت در میزان تاثیر انواع عصاره، Btمقایسه با 

زمینی نیز های مختلف بر الروهای بید سیباستفاده از حالل

د توانمیدر بررسی حاضر ها مشاهده شد. تفاوت کشندگی عصاره

یری گکار رفته برای عصارهه در گونه گیاه و نوع حالل ب به تفاوت

 هایمتابولیتطبیعی است که میزان حاللیت  مربوط باشد.

و هر حاللی گروهی  یستهای مختلف یکسان نگیاهی در حالل

 Dailey & Vuong) کندمیاز ترکیبات با حاللیت متفاوت را جدا 

2015; Abegunde & Ayodele-Oduola 2015; Dhawan & 

Gupta 2017) حاوی ترکیبات غیرقطبی اغلب . عصاره هگزانی

گیاهان  را از بیشتربا قطبیت  یعصاره متانولی ترکیباتو  است،

که هر کدام شامل طیفی  (Nawaz et al. 2020) کندمیاستخراج 

 تاریو رف ، فیزیولوژیکزیستیهایی است که اثرات از متابولیت

های مشخص شده است که حالل .دارند حشراتمتفاوتی بر 

 نبعم یک از شیمیایی را یک ترکیبمختلف میزان متفاوتی از 

 یعنی احتمال حضور یک ترکیب به ،کننداستخراج می یگیاه
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رد وجود دا نیز های با تفاوت قطبیت کممیزان متفاوتی در حالل

(Umar et al. 2013). دو از که در بررسی حاضر  این با توجه به

ست، ا استفاده شدهبا قطبیت متفاوت  یهایحاللگیاه متفاوت و 

 اهعصارهکدام از در هر  یهای مختلفمتابولیتکه  رودانتظار می

-می. این ترکیبات (Lezoul et al. 2020) ه باشندشد استخراج

کامال  تیزیساز نظر ماهیت فیزیکی و شیمیایی و نیز اثرات  توانند

مشاهده سمیت متفاوت در بررسی تاثیر  ،متفاوت باشند. بنابراین

بر الروهای بید داسی و کرفس های مختلف گیاهان علفعصاره

 زمینی دور از انتظار نیست.سیب

قضاوت در مورد  که رسدبا بررسی منابع مختلف به نظر می

های گیاهی با توجه به طیف نسبتا وسیعی عمل عصارهسازوکار 

ا وجود ب باشد.آسان ن موجود در آنها مختلف شیمیایی از ترکیبات

ر را به تاثیر بهای گیاهی عصاره سمیت ،در مطالعات مختلف این،

 Lópezاند )های مختلف فیزیولوژیک حشرات نسبت دادهسامانه

& Pascual-Villalobos 2010; El-Wakeil 2013.) هایعصاره 

 ندسته هاداسی دارای درصد باالیی از مونوترپنکرفس و علف

(Jaberian et al. 2013.) های گیاهیمشخص شده که مونوترپن 

 ریعس استراز سبب مرگ کولینبا مهار آنزیم استیل توانندمی

 Ryan & Byrne 1988; Ul Hassan & Militkyشوند ) اتحشر

 Azadirachta سریش های(. اثرات مشابهی در اسانس دانه2012

indica A.Juss.,1830 (Meliaceae)  و پودر سیر Allium 

sativum L. (Amaryllidaceae) (Sing and Sing 2000)،  نعناع

 M. arvensisو نعناع وحشی  M. aquatic L. (Lamiaceae) آبی

L.( Lamiaceae) ( نیز گزارش شده استMiyazawa et al. 

سرعت باالی تاثیر  ،حاضر تحقیقدر  قابل توجهموضوع (. 1998

 بودزمینی ها بر الروهای سن اول بید سیبو اثرات حاد عصاره

عصبی حشرات را تقویت  دستگاهها بر که تاثیر احتمالی عصاره

و دنشان داد که  نیز بررسی حاضر . نتایج(Rattan 2010) کندمی

ر ب توجهیاثرات مهارکنندگی قابل مورد بررسی عصاره گیاهی 

 مینیزالروهای بید سیب کولین استرازسیستم آنزیمی استیل

استاتی و هگزانی هر دو گیاه اتیل هایخصوص عصارهه ب ،ندشتدا

یکی از دالیل  .دادندرا اثر مهارکنندگی قابل توجهی نشان 

 ولینکمهار آنزیم استیلممکن است  ،هاعصاره کشندگی احتمالی

 به عصبی حشراتدستگاه ترکیبات گیاهی بر  اثراستراز باشد. 

 نادلیل تاثیر و کنترل سریع جمعیت آفات مورد توجه محقق

ر تی امنیعنوان رقبا بهمختلف بوده است و این ویژگی آنها را 

 Shivanandappaهای مصنوعی مطرح کرده است )کشآفت یارب

& Rajashekar 2014 .)هامونوترپن معتقدند محققان از گروهی 

-می( Ge et al. 2008) استراز کولیناستیل آنزیم مهارعالوه بر 

 سببنیز  450P سیتوکروم و اوکتاپامین سیستم بر تاثیر باتوانند 

-احتماال محل ،کلی حالت در(. Enan 2001) شوند اتحشر مرگ

 نداشب شده ذکر هایگروه از یکی توانندمی هامونوترپن هدف های

 تاثیر نیز حشرات بدنهای سامانه از بخش چندین برحتی  و

عمل  سازوکارکه تعیین دقیق  (Tayoub et al. 2016) بگذارند

 El-Wakeil) سازدمیهای گیاهی را مشکل ها و اسانسعصاره

2013; Lengai et al. 2020). عمل  سازوکار ،حتی در مواردی

عصاره یک گیاه نسبت داده شده ترکیب مشخصی از متعدد به 

   (.Walia et al. 2014; Dhra et al. 2018است )

گیاهان تیره چتریان حاوی ترکیبات موثر  هایو اسانس هاعصاره

و در خصوص بررسی این  باشندمیبر بیولوژی و رفتار حشرات 

اثرات  اند.مطالعات متعددی انجام شدهحشرات مختلف  براثرات 

-و عقیمگذاری ضدتخمای، کشندگی، دورکنندگی، ضدتغذیه

 دنشومیحشرات در منابع مختلف مشاهده  یکنندگ

(Wawrzyniak & Lamparski 2006; Babri et al. 2012; 

Sagheer et al. 2014; Lucca et al. 2015) از ترکیبات موثر و .

 ولکارواکرمونوترپن  توان بهمی داسیعلف عصاره با درصد باالی

(Carvacrol)اسپاتولنول ، (Spathulenol) و فیتول (Phytol) 

 لیمونن .(Shafaghat 2011; Jaberian et al. 2013اشاره کرد )

(Limonene) پینن ، (Pinene) کاریوفیلن و (Caryophyllen)  نیز

 دناگزارش شدهکرفس عنوان ترکیبات عمده در عصاره گیاه  به

(Sorour et al. 2015; Hassanen et al. 2015).  و اثرات حاد

برخی از این ترکیبات بر مراحل مختلف زیستی حشرات مزمن 

 ;You et al. 2015; Park et al. 2017) اندشده بررسی و گزارش

Bendre et al. 2018) .ر ببا تاثیر  توانندمی گیاهی هایعصاره

ای نیز باعث اثرات ضدتغذیهدارا بودن های گوارشی و آنزیم

های ای به صورتاثرات ضدتغذیه .شوندحشرات ومیر مرگ

دوره  طوالنی شدن کاهش نرخ رشد الروها، مختلفی مانند

و تغییر در میزان ظهور حشرات کامل خود را نشان نشوونمایی 

مشخص (. Koul 2008; Arivoli & Tennyson 2013د )ندهمی

های گیاهان مختلف حاوی ترکیبات شده است که متابولیت

هستند  های گوارشیو پروتئاز هاآمیالز -مهارکننده آلفا

(Bouayad et al. 2013; Tatun et al. 2014). به  این ترکیبات

موجب مهار نشوونمای  ،گوارشاختالل در فرایند با  نوبه خود

کاهش  ه صورتبمهار نشوونما اثرات جمعیتی شوند. حشرات می

کاهش ، کاهش سنین الروی، نشوونماییدوره  افزایش طولو یا 

میر طی دوره الروی، درصد  و مرگافزایش الروها،  توده زیستی

و حشرات کامل، کاهش  هاها، بدشکلی در شفیرهظهور کم شفیره
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و در نهایت  ،جنسیظهور حشرات کامل و برهم خوردن نسبت 

قابل مشاهده  ،کاهش شدید باروری و حتی عقیم شدن حشرات

 .Devi & Bora 2017; Smith et al. 2018; Tian et al) ندسته

2020; Nisar et al. 2021 .) 

ای های مختلف بر فیزیولوژی تغذیهدر بررسی اثر ترپن

  Leptinotarsa decemlineata،زمینیسوسک کلرادوی سیب

مشخص شد که کارواکرول، لیمونن، ترپینن و پینن اثرات 

با  .(Elguea-Culebras et al. 2017ند )شتای خوبی داضدتغذیه

که این ترکیبات از ترکیبات عمده گیاهان مورد  توجه به این

ی ااحتماال اثرات ضدتغذیه ،هستند نیز بررسی در این تحقیق

این ترکیبات در زمینی به حضور مشاهده شده علیه بید سیب

ها و آلکالوئیدهای موجود ترپن د.نباش مربوط های مختلفعصاره

-را کاهش میهای گوارشی آنزیمفعالیت  ،در بسیاری از گیاهان

 های محرک تغذیهکاهش حساسیت گیرندهاز طریق یا دهند، 

(Phagostimulant)  در نتیجه کاهش وزن باعث کاهش تغذیه و

سایر به دنبال آن کاهش درصد ظهور حشرات کامل و و الروها 

ها بیشترین (. ترپنIsman 2002) شوندای میاثرات ضدتغذیه

 داسی و کرفسعلف هایمقدار ترکیبات تشکیل دهنده در عصاره

 گیکشند شاید توان چنین بیان کرد کههستند، بنابراین می

بر  که با تاثیر باشدها دلیل وجود مقادیر باالی ترپن ها بهعصاره

های گوارشی سبب کاهش تغذیه از گوارشی و آنزیم سامانه

 به ،(Elguea-Culebras 2017) شودمیهای تیمار شده برگ

های تیمار شده با برگایجاد شده در  الرویهای که داالن طوری

ان میز ،ترکوچکخیلی شاهد های برگهای باال نسبت به تغلظ

ری یگشمطور چ بهنیز  شدهاندازه الروهای تیمار کمتر، و تغذیه

 .بودتر از شاهد کوچک

طول دوره نشوونمایی الروهایی که تحت  ،در بررسی حاضر

داسی و کرفس قرار گرفتند در های مختلف علفتاثیر عصاره

مقایسه با شاهد افزایش یافت. مشخص شده که نشوونمای 

ه پذیری آنها، بگوارشحشرات عالوه بر وابستگی به مواد غذایی و 

های فیزیولوژیک هورمونی که فعالیت سیستمکارکرد صحیح 

-اندازی، دگردیسی و متابولیسم را کنترل میمختلف مانند پوست

 .Bodlakova et al. 2017; Wu et alته است )کند نیز وابس

-ها و اسانسگزارش شده که عصاره ،(. در تحقیقات مختلف2020

های گیاهی با اختالل در سیستم هورمونی و تاثیر بر فرآیند 

های هورمون (، مهار گیرندهBreuer et al. 2003انتقال انرژی )

 Maulina etایمنی ) دستگاه(، تاثیر بر Lee et al. 2014جوانی )

al. 2018ش دستگاه گوار های همزیست(، تاثیر بر میکروارگانیسم

(Wu et al. 2016 و چندین )نیزدیگر وابسته هورمونی  سازوکار 

اند داشتهئی اثرات زیستی و فیزیولوژیک سوروی حشرات 

(Bowers 1997; Breuer et al. 2003 .) شاید در بررسی حاضر

 از دالیل های گیاهانبه واسطه تغذیه از عصاره اختالالت هورمونی

ی زمینعالیم مشاهده شده و اثرات زیستی بر الروهای بید سیب

 باشد.

از اثرات  نیز کاهش درصد شفیرگی و ظهور حشرات کامل

های گیاهی است که در مطالعاتی چند گزارش تغذیه از عصاره

(. Tatun et al. 2014; Taha-Salaime et al. 2020شده است )

صورت کاهش سطح انرژی الزم  های گیاهی بهتاثیر متابولیت

 ن برای غیر سمی کردن مواد خارجیآنما و استفاده از  و برای نشو

گزارش شده است نیز  450Pسیستم آنزیمی سیتوکروم  با تاثیر بر

(Breuer et al. 2003; Scapinello et al. 2014.) در  ،همچنین

ر های گیاهی بمهارکنندگی متابولیتتاثیر تحقیقات دیگری 

ا ها، کربوکسیل استرازههای آنزیمی مختلف مانند فسفاتازسامانه

استرازها نیز گزارش شده است و اثرات کشندگی  کولینو استیل

ذکر  زنی هاها بر این آنزیمتاثیر متابولیتدلیل و زیستی را به 

آمیالز، پروتئاز و  -سامانه آنزیمی آلفا (.Ali et al. 2021اند )کرده

لیپاز در دستگاه گوارش حشرات مسئول هضم مواد غذایی خورده 

 یهامینه مختلف و اسیدآشده و تامین نیاز به قندها، اسیدهای 

چرب هستند که در تامین انرژی الزم برای نشوونما و متابولیسم 

واند تمیگوارش گونه اختالل در فرآیند  نقش مستقیم دارند. هر

 و باعث کاهش های زیستی حشرات را تحت تاثیر قرار دهدویژگی

مانند کاهش درصد  اثرات زیستی و فیزیولوژیکبروز رشد و 

 .(Tatun et al. 2014) گردد شفیره شدن و ظهور حشرات کامل

با توجه به کاهش میزان تغذیه و سرعت رشد در الروهای بید 

شاهد، کاهش درصد شفیره شدن و زمینی در مقایسه با سیب

ترین حتی ظهور حشرات کامل قابل انتظار است. یکی از مهم

تاثیر بر کاهش جمعیت  ،کش عالوه بر اثرات حادمزایای یک آفت

حشرات است که در مطالعه حاضر با توجه به کاهش شدید ظهور 

 حشرات کامل مشاهده شده است.

 هاینتایج تحقیق حاضر نشان داد که عصاره ،در مجموع

لیه عی و کرفس اثرات کشندگی و غیرکشندگی داسگیاهان علف

ط در شراینها آو تاثیر  ندداشت زمینیبید سیبالروهای سن اول 

 ،. همچنینبود Btکش قابل مقایسه و رقابت با حشرهآزمایشگاهی 

 عصبی مرکزیدستگاه گیاه بر دو های این احتمال تاثیر عصاره

 نکولیبر مهار آنزیم استیل آنهابه واسطه تاثیر خوب  ،حشرات

-مطالعات تکمیلی برای خالصانجام وجود دارد، هرچند  ،استراز

همی مزیستی بروز اثرات موثر الزم است.  اتسازی و معرفی ترکیب

کاهش بسیار زیاد و  الروینشوونمای طول دوره افزایش مانند 
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