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قرار داده و به طور قابل مالحظه ايي توليد را به شدت کاهش مي دهد .حشره کشهای مصنوعي کاربرد وسيعي
دارند و استفاده فراوان از آنها تخريب محيط زيست ،مقاومت آفات ،اثرات مضر بر موجودات غير هدف و اثرات سمي
روی مصرف کنندگان را در پي خواهد داشت .از اين رو استفاده از حشره کش های طبيعي مشتق شده از گياهان
جایگزين مناسبي برای کنترل آفت مي باشند .ترکيبات گياهي در کاهش هزينه توليد ،عدم آلودگي محيط زيست
و حفظ سالمتي نقش مهمي ايفا مي کنند .به همين منظور ،حشره کش های گياهي به دليل نحوه اثرشان و کاربرد
آسان گسترش يافته اند .در اين تحقيق اثرات عصاره های متانولي زيتون تلخ ( )Melia azedarach L.و اسفند
( )Peganum harmala L.روی طول دوران پورگي و پوپاريومي سفيد بالک در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت.
روش تحقيق :در انجام هر دو آزمايش ،قطع اتي از برگ لوبيا واجد پوره ها يا پوپاريوم های تازه تفريخ شده روی
سطح آگار ژل در داخل پتری هايي به قطر  5سانتي متر قرار گرفتند .پوره ها و پوپاريوم ها به طور مجزا با غلظت
 01ميلي گرم بر ميلي ليتر عصاره زيتون تلخ و اسفند تيمار شدند ،در حاليکه در تيمار شاهد از آب مقطر استفاده
شد.
نتايج و بحث :نتايج نشان داد که هر دو عصاره گياهي به طور معني داری طول دوران پورگي را در مقايسه با شاهد
افزايش مي دهند .در حالي که طول دوران پوپاريومي در دو تيمار شاهد و عصاره گياهي هيچ اختالف معني داری
نداشتند .دو عصاره مورد بررسي با تأثير روی طول دوران پورگي مي توانند جمعيت اين آفت را کنترل کنند .چنين
ترکيباتي باعث به تعويق انداختن بلوغ در حشره مي شوند .همچنين به عنوان ابزاری روی بيولوژی آفت موثر بوده و
پتانسيل الزم را در کنترل آفات به عنوان جایگزين سموم شيميايي خواهد داشت.
توصيه کاربردي /صنعتي :با توجه به نتايج حاصل مي توان عصاره متانولي زيتون تلخ و اسفند را به عنوان
يک جای گزين برای سموم رايج مصنوعي عليه آفت مذکور معرفي کرد .البته الزم به توجه است که جهت
استفاده از اين ترکيبات گياهي و فرموله کردن آن ها نياز به بررسي های عل مي بيش تری در سطوح
بيوشيميايي و تکنيکي ميباشد.

 .1مقدمه

( ،)Russell, 1977ترشح عسلک و انتقال برخي از ويروس های

سفيد بالک گلخانه يک آفت مهم محصوالت کشاورزی در

گياهي خسارت وارد مي کند ( .)Wisler et al., 1998کاربرد

سراسر جهان است .اين آفت از طريق مکيدن شيره گياهي

وسيع حشره کش های شيميايي سبب ايجاد مقاومت و طغيان اين
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آفت شده است ( .)Palumbo et al., 2001به همين منظور امروزه

خانواده ميلياسه شامل ليمونوئيدهايي مي باشد که خواص حشره-

حشره کش های مشتق شده از ترکيبات گياهي جایگزين مناسب

کشي ،ضد تغذيهايي ،کاهش باروری ،به تعويق انداختن رشد و

برای حشره کش های شيميايي به شمار مي آيند ( Schumtterer,

اختالل در پوست اندازی در آن ها به اثبات رسيده است

 .)1990اين تر کيبات گياهي برای موجودات غير هدف بدون خطر

(.)Wandscheer et al., 2004

بوده و اثرات سو زيست محيطي اندکي به همراه دارند

گياه اسفند گياهي چندساله يا پايا متعلق به تيره قيچ يا

( .)Rembold, 1994از اين رو در اين زمينه تحقيقات مختلف

زيگوفيالسه 9بود .ميوه اين گياه حاوی دانههای متعدد سياه رنگي

صورت گرفته است .در ميان ترکيبات مختلف گياهي ،دو عصاره

است که دربردارنده مواد ضدميکروبي از نوع فالونوئيدها و

گياهي سنجد تلخ و اسفند از اقبال فراواني برخوردار بوده است .به

آلکالوئيدها ميباشد ،که اين مواد در بخشهای مختلف گياه به

طور مثال ،از عصاره سنجد تلخ به صورت يک ترکيب ضد تغذيه،

مقدار زياد يافت ميشود .الزم به ذکر است که گياه اسفند دارای

دور کننده و تنظيم کننده رشد در حشرات استفاده مي شده است

ترکيباتي با اثرات حشره کشي ،بازدارندگي رشد ،کاهش باروری و

( .)Reed et al., 1982همچنين فعاليت ضد تغذيه ايي ليمونوئيد

اختالل در تکامل مي باشد.

آزاديراختين  0موجود در دانه های زيتون تلخ عليه الرو برگخوار

نظر به اينکه عوامل موثر روی افزايش طول دوران قبل از بلوغ

چغندرقند به اثبات رسيده است ( .)Hung et al., 1995فعاليت

آفت و به تعويق انداختن بلوغ حشرات اين توانايي را دارند که روی

حشره کشي عصاره متانولي حاصل از گياه اسفند روی الرو و

جمعيت اوليه آفات و روند کاهشي جمعيت آن ها موثر باشند ،لذا

حشرات کامل آفت شپشه آرد بررسي شده است ( Jbilou et al.,

در آزمايش حاضر اثرات عصاره متانولي گياه زيتون تلخ و اسفند بر

 .)2006در تحقيق ديگر تأثير عصاره الکلي اسفند روی الرو کرم

روی طول دوران پورگي و پوپاريومي سفيد بالک گلخانه

برگخوار پنبه مورد مطالعه قرار گرفته است ( El- Gengaihi et

(  ) Trialeurodes vaporariorumمورد بررسي قرار گرفت.

 .)al., 1996عباسي و همکاران ( )Abbassi et al., 2003اثرات

 .2مواد و روشها

سمي گياه اسفند روی تغذيه ،رفتار و توليد مثل ملخ صحرايي

 .1-2پرورش حشرات

بررسي کردند ،دريافتند که ترکيبات آلکالوئيدی موجود در ساختار

حشرات بالغ سفيد بالک گل خانه ای از گل خانه دانشکده

گياه اسفند در کاهش باروری و تفريخ تخم های اين آفت نقش

کشاورزی دانشگاه شهيد باهنر کرمان جمع آوری و سپس روی

قابل توجهي دارند.
از گياهان مورد استفاده در اين تحقيق مي توان به گياه زيتون

گياه خيار در داخل قفسي به ابعاد  01×01×01سانتيمتر پرورش

تلخ ( )M. azedarach L.و اسفند ( )P. harmala L.اشاره کرد.

داده شد .حشرات مورد نياز آزمايش از قفس جمع آوری و استفاده

گياه زيتون تلخ بومي شمال غربي هند و چين است و متعلق به

شد.

تيره ميلياسه 9مي باشد .زيتون تلخ به عنوان گياه زينتي در فضای

 .2-2عصاره گيري

سبز به کار مي رود .ميوه های اين گياه در موقع خام بودن به رنگ

بذر گياه اسفند ( )P. harmala Lو ميوه زيتون تلخ

سبز بوده و در اثر فشردن يک ماده شيری رنگ از آن خارج شده و

( )M. azedarach Lبه ترتيب از نواحي اختيار آباد و ماهان در

به هنگام رسيدن ،زرد رنگ ميشود .اين گياه به عنوان يک منبع

اطراف کرمان جمع آوری و سايه خشک شدند .سپس توسط

حاوی حشرهکش تشخيص داده شده است ،اما هنوز نياز به

آسياب برقي استيل به مدت  5دقيقه پودر شد 911 .گرم از پودر

مطالعات بيشتری در اين زمينه است .اکثر گياهان متعلق به

Azadirachtin
Meliaceae

حاصله از هر گياه در يک ارلن شيشه ايي با  511ميلي ليتر

1
2

Zygophyllaceae
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متانول31( 4درصد) مخلوط شد .درب ارلن شيشه ايي را با پارافيلم

با عصاره های سنجد تلخ و اسفند با غلظت  01ميلي گرم بر ميلي

بسته و بعد از  05دقيقه هم زدن ،محتويات موجود در ارلن به

ليتر به صورت همگن اسپری شدند ،در حاليکه در شاهد از آّب

مدت  94ساعت در يخچال داخل يک فويل آلومينيومي نگه داری

مقطر استفاده شد .با ظهور حشره کامل ،شمارش به صورت روزانه

شد .پس از چندين ساعت در زير هود آزمايشگاه عمل تبخير شدن

آغاز گرديد .پوسته های شفيرگي به عنوان شاخص شمارش در نظر

حالل صورت گرفت و عصاره خشک و خالص گياهي فراهم گرديد.

گرفته شد و طول دوران پوپاريومي محاسبه گرديد.

عصاره جامد برای مدت زمان کوتاهي در دمای  4 °Cدر يخچال
نگه داری و برای انجام هر آزمايش ،عصاره حاصل با آب مقطر رقيق
سازی (غلظت  01ميلي گرم در ميلي ليتر) و مورد استفاده قرار
گرفت.

 .5-2تجزيه آماري
تجزيه داده ها به روش تجزيه واريانس يک طرفه به روش
 Fisher LSDبا نرم افزار ) StatPlus (version 4.9, 2007صورت گرفت.

 .3نتايج و بحث

 .3-2اثر عصاره بر طول دوران پورگي
به منظور بررسي تأثير عصاره متانولي سنجد تلخ و اسفند روی

نتايج آزمايش نشان داد که دو عصاره متانولي اسفند و سنجد

طول دوران پورگي سفيد بالک گل خانه ،به مدت  94ساعت گلدان

تلخ طول دوران پورگي اين آفت را به طور معني داری افزايش

های لوبيا در داخل کلني پرورش قرار گرفتند ،سپس گلدانها از

ميدهد (( )p<0.05شکل  .)0در حاليکه نتايج به دست آمده از

کلني خارج شده و در قفس عاری از هر گونه آلودگي قرار گرفت .با

تأثير اين دو عصاره روی مرحله پوپاريومي در مقايسه با شاهد

سپری شدن دوره انکوباسيون تخم و ظهور اکثر پوره ها (31

اختالف معني داری نشان نداد (شکل  .)9بنابراين دو عصاره

درصد) ،دوايری از برگ به قطر  9سانتي متر تهيه شد و در سطح

متانولي روی مرحله پورگي تأثير داشته و مي تواند طول دوران

آگار ژل  1/7درصد در داخل پتری ديش هايي به قطر  5سانتي

پورگي را افزايش دهد و بدين ترتيب در کنترل جمعيت اين آفت

متر در شرايط آزمايشگاهي قرار گرفت .سپس تعداد پوره های

موثر واقع شود.

ظاهر شده شمارش شد و به طور مجزا با عصاره متانولي اسفند و

از اين رو نتايج اين تحقيق با تحقيقات مختلفي که توسط ساير

سنجد تلخ به غلظت  01ميلي گرم بر ميلي ليتر به صورت همگن

محققين در ارتباط با تأثير دو عصاره گياهي زيتون تلخ و اسفند

اسپری شدند ،در حاليکه در شاهد از آّب مقطر استفاده شد .با

روی افزايش طول دوران قبل از بلوغ حشرات انجام گرفته است،

ظهور پوپاريوم ها ،شمارش به صورت روزانه آغاز و طول دوران

مطابقت دارد .به طور مثال ،طبق بررسي های انجام شده توسط

پورگي محاسبه شد.

جيبلو و همکاران ( )Jbilou et al., 2008عصاره متانولي گياه
اسفند روی شپشه آرد منجر به افزايش طول دوران الروی اين آفت

 .4-2اثر عصاره بر طول دوران پوپاريومي

شده و بدين ترتيب با کاهش روند افزايش جمعيت اين حشره،

در اين آزمايش به منظور بررسي تأثير عصاره متانولي سنجد

خسارت ناشي از اين آفت کاهش پيدا مي کند .مطالعه ی ديگری

تلخ و اسفند روی پوپاريوم مانند آزمايش قبل گلدان های لوبيا در

توسط جيبلو و سياح ( )Jbilou & Sayah, 2007نشان داد که

داخل کلني قرار گرفت 94 .ساعت پس از خروج از کلني در داخل

عصاره متانولي اسفند روی شپشه آرد منجر به اختالل در رشد

قفس عاری از هر آلودگي قرار گرفت .زماني اکثر پوپاريوم ها (31

الروی شده و ميزان جذب غذا در اين آفت کاهش مي يابد .اين

درصد) ظاهر شدند دوايری از برگ به قطر  9سانتي متر تهيه و در

کاهش تغذيه ناشي از عصاره گياهي اسفند مي تواند با

سطح آگار ژل  1/7درصد در داخل پتری ديش هايي به قطر 5

آلکالوئيدهای مختلف موجود در ساختار اين گياه ارتباط داشته

سانتي متر قرار گرفت و شمارش انجام شد .سپس به طور جداگانه

باشد .از مهمترين آلکالوئيدهای موجود در عصاره گياهي اسفند به

Merck

4
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هارمال ،5هارمين ،0هارمالين 7و هارمالول 0مي توان اشاره کرد .هم-

است که دارای خواص متفاوتي هستند (.)Biswas et al., 2002

چنين در تحقيق ديگری توسط ناتهان و سهون ( & Nathan

بنا براين کاهش تغذيه ناشي از اين ترکيبات گياهي ممکن است با

 ،)Sehoon, 2006عصاره متانولي برگ و ميوه زيتون تلخ روی شب

افزايش طول دوران الروی مرتبط باشد .از اين رو در آزمايش ما نيز

پره (  3)Hyblaea pureaاثرات سويي روی فعاليت الروی داشته و

افزايش طول دوران پورگي سفيد بالک ممکن است به دليل تأثير

مي تواند ميزان رشد و نمو الروی را کاهش دهد.

ضد تغذيه ای ترکيبات گياهي باشد.
نتايج تحقيقات انجام شده ديگر ()Abbasipour et al., 2010

نشان مي دهد که عصاره گياهي اسفند روی بيولوژی حشرات نيز
موثر است .به طور مثال ،آزمايش عصاره اتانولي اسفند روی شب
پره پشت الماسي نشان داد که اسفند سبب تلفاتي در مرحله الروی
شده و از تخمگذاری و ظهور حشره کامل جلوگيری مي کند.
عباسي و همکاران ( )Abbassi et al., 2003اعالم کردند که
عصاره اتانولي اسفند سبب ايجاد مرگ و مير و کاهش باروری در
ملخ صحرايي مي گردد .همچنين عصاره اسفند روی پروانه برگ-
خوار سبب ايجاد مسموميت حاد مي گردد ( (Hummelbrunner
شکل  .1تأثير عصاره متانولي اسفند و زيتون تلخ روی طول دوران پورگي سفيد

 .& Isman, 2001اثرات حشره کشي اين عصاره ی گياهي روی

بالک گل خانه ( )Trialeurodes vaporariorum

پروانه برگخوار ميتواند ناشي از آلکالوئيدهای موجود در ساختار
گياه اسفند باشد .عالوه بر اين ،در ارتباط با اثرات دورکنندگي،
کشندگي و ضد تغذيه ايي اين دو عصاره ی گياهي روی آفات ديگر
نيز تحقيقات زيادی توسط متخصصين صورت گرفته است .به طور
مثال ،واالداراس و همکاران ( )Valladares et al., 1997دريافتند
که عصاره اتانولي زيتون تلخ از تغذيه الرو و حشرات کامل سوسک
برگخوار نارون جلوگيری مي کند .بررسي اثر دورکنندگي عصاره
های متانولي و آبي زيتون تلخ روی حشرات کامل سفيدبالک از
تحقيقات ديگری است که در اين زمينه صورت گرفته است

شکل  .2تأثير عصاره متانولي اسفند و زيتون تلخ روی مرحله قبل از بلوغ سفيد

( .)AbouFakhar–Hammad et al., 2000کاروالهو و فريرا

بالک گل خانه ( )Trialeurodes vaporariorum

( )Carvalho & Ferreira, 1990متوجه شدند که عصاره زيتون

بررسي های انجام شده نشان مي دهد که عصاره ميوه زيتون

تلخ مانع از تغذيه سوسک برزيلي برگ سيب زميني مي گردد.

تلخ حاوی ترکيبات مختلفي است .مهمترين ترکيبات اين عصاره

بنابراين باتوجه به اين نتايج مي توان اثر ضد تغذيه ايي اسفند

گياهي شامل :نيم بين ،01نيم بواليد ،00گدونين 09و آزاديراختين

و زيتون تلخ را با تأثير آن روی مرحلهی پورگي آفت مرتبط
دانست .از طرفي با عنايت به اين که ميزان تغذيه سفيد بالک گل-
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 نظر به اين که.گياهي روی مرحله پورگي مي بايست بيشتر باشد
بررسي اثر ضد تغذيه ايي مواد شيميايي روی حشرات مکنده بسيار
مشکل است لذا اين روش مي تواند اثر ضد تغذيه ايي ترکيبات
گياهي روی سفيد بالک گل خانه را به صورت غير مستقيم مورد
.ارزيابي قرار دهد

 نتيجه گيري.4
 نظير عصاره ی گياهي،در نهايت برخي از عصاره های گياهي
زيتون تلخ و اسفند باعث افزايش طول دوران قبل از بلوغ حشرات
 همچنين مي توانند با به تعويق انداختن مرحله قبل از،مي گردند
بلوغ آفت و در نتيجه کاهش جمعيت آفت به عنوان ابزاری در کنترل
-جمعيت سفيد بالک گل خانه مطرح گردند و جایگزين حشره کش
 از طرفي در صورتي که اثر ضد تغذيه ايي اين.های شيميايي شوند
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