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چکیده
در این پژوهش . زمینی در مزرعه و انبار استیکی از آفات مخرب سیبZellerPhthorimaea operculellaزمینی، بید سیب

،پـــر؛SchniedMaclura pomifera (.Raf)،اثـــر کشـــندگی و دورکننـــدگی عصـــاره متـــانولی گیاهـــان تـــوت آمریکـــایی
ScopgygriaCotinus cogو علف گربه،L.Valeriana officinalis   زمینـی بررسـی شـد   روي مراحل مختلف زیسـتی بیـد سـیب .

. مـورد بررسـی قـرار گرفـت    Bezdenkoema brassicaTrichogramعصاره روي درصد پارازیتیسم زنبـور ترین مؤثرهمچنین اثر 
سـاعت  16درصـد و دوره نـوري   65±5سیلسیوس، رطوبت نسـبی  درجه 26±1ها در شرایط آزمایشگاهی با دماي کلیه آزمایش

پـی ام بیشـترین اثـر    پـی 74/170و 28/262معـادل  LC50عصاره متـانولی علـف گربـه بـا     . انجام شدندساعت روشنایی8تاریکی و 
33/92دورکننـدگی  عصاره علف گربه همچنین با میـانگین اثـر  . ترتیب روي مراحل تخم و الرو نئونات آفت داشتکشندگی را به

33/83درصـد و تـوت آمریکـایی بـا     66/90بـا  پـر از آن گیاه پسدرصد بیشترین اثر دورکنندگی را روي الرو نئونات نشان داد و 
زمینـی نتـایج پـس از مـدت     حشـرات کامـل بیـد سـیب    تخمریـزي ها روي تـرجیح  در بررسی تأثیر عصاره. درصد، دورکننده بودند

همچنـین دز زیرکشـنده   . دهـد را تـرجیح مـی  هاي تیمار نشـده  روي غدهتخمریزيساعت نشان داد که آفت 72و 48، 24هاي زمان
. دشدرصد برآورد 66/66عصاره علف گربه روي درصد پارازیتیسم زنبور تریکوگراما اثر منفی نداشت و مقدار پارازیتیسم، 

ره گیاهی، زنبور تریکوگرامااثر کشندگی، دورکنندگی، عصا، زمینیبید سیب:هاي کلیديهواژ

مقدمه
Solanum tuberosumزمینــی بــا نــام علمــیســیب L.

ــان   ــره بادنجانی ــه تی ــق ب ــوده و(Solanacea)متعل ــی از ب یک
زي است که در بیشتر نقاط دنیـا  ترین محصوالت کشاورمهم

ارزش غـذایی و صـنعتی کشـت    پـر عنـوان یـک محصـول    به
از گنـدم، بـرنج و   پـس از نظر اهمیت، این محصول. شودمی

زمینی جزو محصـوالتی اسـت کـه    سیب. گیردذرت قرار می
شـود و در نتیجـه بـه    هاي رویشی تکثیر میکه از طریق اندام

& Gebhardt)هـا و آفـات حسـاس اسـت    ري از بیماريبسیا

Valkonen, 2001) .تـوان  زمینی مـی ترین آفات سیباز مهم
زمینی اشاره کرد زمینی و بید سیببه سوسک کلرادوي سیب
(Naimov et al., 2003) .  زمینـی بیـد سـیبPhthorimaea

operculella (Zeller)   زمینـی از خـانواده   یا بیـد غـده سـیب
Gelechiidaeزمینـی در  ترین آفات سیببوده و یکی از مهم

Khorrami)مزارع و انبارهاي دنیا است  et al., 2014) .  ایـن
منـاطق معتـدل، گرمسـیري و    آفت، الیگوفاژ بوده و بیشتر در 
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جازي اسـت  این حشره همه. گرمسیري جهان انتشار داردنیمه
کندزمینی کاري دنیا خسارت وارد میو در تمام نقاط سیب

(Sporleder et al., 2004; Jensen et al., 2005).  گیاهـان
زمینـی،  سـیب (دار و بـدون غـده   سوالناسـه اعـم از غـده   هتیر

و از گیاهان غیر زراعی، گل ) توتونفرنگی، بادنجان، گوجه
. هـاي ایـن آفـت هسـتند    اطلسی، تاجریزي و تـاتوره، میزبـان  

هـاي  هـا و سـاقه  هـا، غـده  زمینـی از بـرگ  الروهاي بید سـیب 
. کننـد زمینی و دیگر گیاهان تیـره سوالناسـه تغذیـه مـی    سیب

ــیب  ــد س ــرا بی ــادي    اخی ــالقوه اقتص ــت ب ــک آف ــه ی ــی ب زمین
ایـــران تبــدیل شـــده اســـت  زمینـــی در اکثــر نقـــاط  ســیب 

)Allahverdizadeh & Mohammadi, 2016 .(   ایـن آفـت
باعث کاهش کیفیت تولید شده و خطر آلـودگی بـه عوامـل    

دهد و در چند سال گذشته خسـارت  زا را افزایش میبیماري
ــت   ــاخته اس ــنتی وارد س ــاي س ــه انباره ــنگینی ب ــارت . س خس

انبارهـاي  زمینـی در اقتصادي ساالنه در اثر آلودگی بید سیب
میلیـون دالر بـرآورد شـده    400زمینـی در دنیـا حـدود    سیب
براي کنترل خسـارت ایـن آفـت در مزرعـه و انبـار از      . است

رویـه  کـاربرد بـی  . شـود هاي مختلفی اسـتفاده مـی  کشحشره
جاي ماندن زمینی موجب بهدر کنترل بید سیبهاکشحشره

بروز پدیده هاي انبار شده و نیزها روي غدهکشبقایاي آفت
بـا توجـه بـه آثـار سـوء      . (Rondon, 2010)شود مقاومت می

بـال اسـتفاده از   هـا، اکثـر کشـورهاي جهـان بـه دن     کـش آفت
دور بــراي) صــورت اســانس و عصــارهبــه(ترکیبــات گیــاهی

و در نتیجه کـاهش خسـارت   تخمریزيکردن، کاهش میزان 
).(Fenemore, 1988این آفت هستند

جـنس تریکوگرامـا بـراي کنتـرل     استفاده از زنبورهاي 
اولین بار در انجمن تـاریخ طبیعـی لنـدن در    ) هاوانهرپ(آفات 

زنبورهـاي  . (Knutson, 1998)ده اسـت  شمطرح 1985سال 
هاي پارازیتوئید در دنیا هستند ترین گونهتریکوگراما از موفق

زیستی آفات در جهان مـورد اسـتفاده   مهارهاي که در برنامه
هـا در ایـران از   تحقیقـات کـاربردي روي آن  . گیرندقرار می

در موسسه تحقیقـات گیاهپزشـکی کشـور انجـام     1353سال 
هـا در مـزارع و   هاي اخیر تولید و رهاسازي آنشد و در سال

اي داشـته اسـت   باغات مختلف کشور گسترش قابل مالحظه
(Jafari et al., 2014) .

آثار منظور حفاظت دشمنان طبیعی از از طرف دیگر به
هـاي  هـا، کنتـرل آفـات بـا اسـتفاده از شـیوه      کـش سوء آفـت 

گیاهان . رسدنظر میهاي شیمیایی ضروري بهایگزین روشج
هاي ثانویه هستند کـه نقـش   حاوي انواع مختلفی از متابولیت

از جملـه  . مهمی را در عملکرد دفاعی گیاهان بر عهده دارند
هــاي کتــونهــا، التــوان بــه مونــوترپنهــا مــیایــن متابولیــت

Barney)هـا اشـاره کـرد    تـرپن ترپن و تريسسکویی et al.,

هـاي گیـاهی منبـع غنـی از ترکیبـات زیسـتی       عصاره. (2005
هـاي رایـج   کـش تواننـد جـایگزینی بـراي آفـت    هستند و می

Daoubi)امروزي باشند  et al., 2005) .
زمینــی یکــی از آفــات مهــم، نظــر بــه اینکــه بیــد ســیب

زمینــی در ایــران ا در انبارهــاي ســیبزاقتصــادي و خســارت
است، کاربرد ترکیبات گیاهی و استفاده از زنبور پارازیتوئید 

از برنامـه مـدیریت تلفیقـی    تواند بخش مهمیتریکوگراما می
در ایـن راسـتا، در ایـن تحقیــق،    . ایـن آفـت را تشـکیل دهــد   

ات کشـندگی و دورکننـدگی عصـاره متـانولی گیاهـان      تأثیر
،Schniedclura pomiferaMa (.Raf)تــوت آمریکــایی 

و علـــــف گربـــــهScopCotinus coggygriaپـــــر
L.Valeriana officinalisچنـین  زمینی و همروي بید سیب

ــأثیر ــؤثرت ــم زنبــور    م ــد پارازیتیس ترین عصــاره روي درص
ــرار    ــورد بررســی ق ــا در شــرایط آزمایشــگاهی م تریکوگرام

ر مدیریت ایـن  تواند دنتایج حاصل از این تحقیق می. گرفت
.آفت مورد استفاده قرار بگیرد

هامواد و روش
زمینیورش بید سیبپر

& Golizadehزمینـی از روش بید سـیب پرورشبراي 

Zalucki (2012)زمینـی از آزمایشـگاه   بید سیب. استفاده شد
گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی تهیـه و در اتاقـک   

±5یوس، رطوبت نسبی درجه سیلس26±1ورش با دماي رپ
ــوري  65 ــد و دوره ن ــاریکی و  16درص ــاعت ت ــاعت 8س س

ورش آفـت از  رپبراي . در آزمایشگاه نگهداري شدروشنایی
زمینی رقم آگریا و ظروف پالسـتیکی نیمـه شـفاف بـه     سیب
در داخل هـر ظـرف   . متر استفاده شدسانتی10×20×30ابعاد 

زمینـــی قـــرار داده شـــد و چنـــد   چنـــدین غـــده ســـیب  
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ــیب   ج ــد س ــل بی ــره کام ــت حش ــا  ف ــی در آن ره ــزمین .دش
ورش سـوراخی  رپبراي تامین تهویه در قسمت درب ظروف 

ــاد   ــه ابع ــانتی15× 20ب ــوري   س ــا ت ــاد و ب ــر ایج ــش50مت م
.پوشانده شد

ورش زنبور تریکوگراماپر
Roknabadiبـراي ایـن منظـور بـر اسـاس روش      et al.

پارازیتوئیـد  با اندکی تغییرات، حشرات کامل زنبـور (2013)
Trichogramma brassicae Bezdenko  ورش رپـ از تـوده

داده شده در مرکز تحقیقات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزي    
هـاي بیـد   ورش زنبور عالوه بـر تخـم  رپدر . ارومیه تامین شد

Ephestia kuehniellaآرد هرپشبهاي زمینی، از تخمسیب

Zell (Lep., Pyrallidae)دشط استفاده عنوان میزبان واسبه .
آرد از گـروه گیاهپزشـکی دانشـگاه    پـره شـب جمعیت اولیه

25×15×10بــه ابعــاد ارومیــه تهیــه و در ظــروف پالســتیکی 
گرم 07/0درصد مخمر و 3گرم آرد، 300حاوي متر سانتی
ــم  ــه آرد رپتخ ــوان ــدرپ ــم. ورش داده ش ــد  تخ ــازه بی ــاي ت ه
تیـار  آرد روي نوارهاي کاغـذي در اخ هرپشبزمینی و سیب

هـا  سـازي زنبورهـا، آن  براي همسان. زنبورها قرار داده شدند
. ورش داده شـدند رپـ زمینی هاي بید سیبسه نسل روي تخم

هـا و همچنـین نگهـداري کلنـی     براي انجام تمـامی آزمـایش  
، رطوبت نسبی 25± 1زنبور، از اتاقک رشد با شرایط دمایی 

ساعت 8ساعت روشنایی و 16درصد و دوره نوري 5±50
. تاریکی استفاده شد

ــه  ــاره تهی ــان عص ــرگیاه پC. coggygria ــوت ، ت
V. officinalisو علف گربه M. pomiferaآمریکایی

ترتیـب در  بـه پـر گیاه گل و دانه،توت آمریکاییمیوه
مهــر مــاه و اردیبهشــت مــاه از محوطــه دانشــگاه ارومیــه       

ی نیــز از بـازار محلــ علـف گربـه  ریشــه آوري شـدند و  جمـع 
گیاهان توسط گروه علـوم باغبـانی دانشـگاه    . تهیه شدارومیه 

متـانولی  در این بررسی، عصاره . ارومیه تشخیص داده شدند
دسـت آمـد   ربا استفاده از دستگاه سوکسله بهگیاهان مورد نظ

)Rafiee-Dastjerdi et al., 2013 .(  30براي این کار هر بـار
رار داده شـد و  قـ گرم از گیاه مورد نظر داخـل کاغـذ صـافی    

لیتر از حالل متانول داخل بالن ریختـه  میلی300سپس حدود 
پس از روشن کردن دستگاه سوکسـله، حـالل بـه نقطـه     . شد

شد و کمی قبل از رسیدن به نقطه جـوش،  جوش نزدیک می
.عمـل آمـد  بهشیر آب از تبخیر حالل جلوگیري با باز کردن 
ــههــر عصــاره ــري ب ــل حــدود گی طــول ســاعت6طــور کام

دست آوردن مقدار مـورد نیـاز از عصـاره،    براي به. کشیدمی
هـا،  دست آمـدن عصـاره  پس از به. دشدو بار این کار تکرار 

تبخیر rotary evaporationها با استفاده از دستگاهحالل آن
.دش

هاي یـک  ها روي تخمبررسی اثر کشندگی عصاره
زمینی روزه و الرو نئونات بید سیب

هـا از  کشـی عصـاره  انجـام آزمـایش اثـر تخـم    منظور به
براي . زمینی استفاده شدهاي هم سن یک روزه بید سیبتخم

این کار، حشرات کامل نر و ماده تازه ظاهر شده در ظـروف  
متر و ارتفاع سانتی10قطر اي بهالستیکی نیمه شفاف استوانهپ

50ها با تـوري  متر قرار داده شدند؛ سپس درب آنسانتی20
همـراه  روي تـوري یـک کاغـذ صـافی بـه     . ده شدش پوشانم

تخمریـزي بـراي تحریـک   (زمینی چندین برش از غده سیب
حشرات کامـل روي کاغـذ صـافی    . قرار داده شد) هاهپرشب

هـا  هاي حاصله براي تیمار بـا عصـاره  کردند، تخمتخمریزي
20در این آزمایش، کاغذهاي صـافی حـاوي   . استفاده شدند

هـا  هاي مـورد نظـر از عصـاره   لظتوزه در غعدد تخم یک ر
محـدوده  . ور شدندثانیه غوطه15مدت صورت جداگانه بهبه

، علـف گربـه و   پرهاي متانولی گیاهان ها براي عصارهغلظت
350-750و 102-475، 320-650ترتیـب توت آمریکایی به

ــود  ــی ام ب ــی پ ــس. پ ــافی  پ ــذهاي ص ــالل، کاغ ــر ح از تبخی
4متر و ارتفاع سانتی8قطر ظرفهایی بهنه درصورت جداگابه

ها با توري پوشانده شده بود و حـاوي  متر که درب آنسانتی
میـزان  . زمینی سالم نیز بودند، قرار داده شدندیک غده سیب

ها پس از هشت روز با اسـتفاده از میکروسـکوپ   تفریخ تخم
.هر آزمایش سه بار تکرار شد. نوري بررسی گردید

ها روي الرو نئونات بـر اسـاس   عصارهأثیرتتعیین براي
Rafiee-Dastjerdiروش  et al. (2013)ــده ــاي ، غـ هـ
هاي مختلـف کـه   غلظت(لیتر عصاره میلی50زمینی در سیب

. ور شـدند غوطـه ) هاي اولیه مشخص شـده بودنـد  با آزمایش
، علف پرهاي متانولی گیاهان ها براي عصارهمحدوده غلظت

ــوت آمری ــه و ت ــهکــاییگرب ــب ب و 65-330، 230-500ترتی
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ل در محــیط پــس از تبخیــر حــال. پــی پــی ام بــود565-265
قطـر  هایی بهصورت جداگانه در ظرفآزمایشگاه، هر غده به

ــانتی8 ــاع سـ ــر و ارتفـ ــانتی4متـ ــه درب آنسـ ــر کـ ــامتـ هـ
سـپس روي هـر   . با توري پوشانده شده بود، قرار داده شـدند 

منتقـل شـد و معیـار نفـوذ     عدد الرو سن اول با قلمو20غده 
ظــاهر شــده حاصــل از نفــوذ الروهــا تعــداد حشــرات کامــل 

.هر آزمایش سه بار تکرار گردید. ها بودداخل غدهالروها به
هـا روي دورکننـدگی الرو سـن    بررسی اثر عصاره

زمینیاول بید سیب
ــن اول از روش   ــدگی الرو سـ ــین دور کننـ ــراي تعیـ بـ

Khorrami et al. یک طـرف از بـرگ   . شداستفاده(2018)
ه لیتـر از عصـار  میلـی 50زمینی از خـط میـانی بـرگ در   سیب

و پس از تبخیر حالل د شورثانیه غوطه10مدت مورد نظر به
در محیط آزمایشگاه، از قسمت دیگر برگ که فقط با حالل 

هـا بـه   گسپس بـر .عنوان شاهد استفاده شدتیمار شده بود به
متري کـه در زیـر آن کاغـذ    سانتی8پتري پالستیکی تشتک 

صافی مرطوب جهت تامین رطوبت قرار داشت، انتقـال داده  
بـه وسـط هـر    مو عدد الرو سن اول با قلم20در ادامه . شدند

هـا بـراي الرو سـن    کنندگی عصـاره برگ منتقل و میزان دور
) میزان نفوذ در هر یـک از نیمـه هـاي بـرگ    با توجه به(اول 

سـه تکـرار   داراي آزمایش هر. ساعت بررسی شد72پس از 
صـورت جداگانـه انجـام    ها بهد و براي هر عصاره آزمایشبو

.شد
تخمریــزيهــا روي تــرجیح بررســی اثــر عصــاره

زمینیحشرات کامل بید سیب
تخمریـزي هـا روي تـرجیح   منظور تعیین اثـر عصـاره  به

ــیب    ــد ســ ــل بیــ ــرات کامــ ــابق روش حشــ ــی مطــ زمینــ
Rafiee-Dastjerdi et al. (2013) جفت حشره کامـل  10از

این حشرات . زمینی استفاده شدنر و ماده یک روزه بید سیب
متر قـرار داده  سانتی32×32×32به ابعاد در یک قفس توري

زمینی با وزن و شکل تقریبا یکسـان  شدند و از سه غده سیب
50را درهــاآزمــایش، هــر یــک از غــدهبــراي. دشــاســتفاده

ور کـرده و  ثانیه غوطـه 10دتمبهه مورد نظر لیتر عصارمیلی
ــالل در محـــــیط آزمایشـــــگاه،     ــس از تبخیـــــر حـــ پـــ

ها به سه گوشه قفـس تـوري منتقـل شـدند و در گوشـه      غده

اي که بـه جـاي عصـاره در آن فقـط از     چهارم قفس نیز غده
ــود   ــرار دا)شــاهد(حــالل اســتفاده شــده ب ــزان . ده شــد، ق می

ه آزمایش سـ .ساعت ثبت شد72و 48، 24پس از تخمریزي
درجـه سلسـیوس،   26±1بار در شرایط آزمایشگاهی بادمـاي  

ساعت تاریکی 16درصد و دوره نوري 65±5رطوبت نسبی 
از آنجـا کـه بیشـترین میـزان     . انجام شدساعت روشنایی 8و

ایـن حشـره مربـوط بـه سـه روز اول بـود علیـرغم       تخمریزي
ــزان  ــالغ،  تخمریــزيثبــت می ــا مــرگ آخــرین فــرد مــاده ب ت

هـا اسـتفاده   روز اول براي تجزیه و تحلیل دادهسهتخمریزي
.شد

ــد     ــه روي درص ــف گرب ــاره عل ــر عص ــی اث بررس
پارازیتیسم زنبور تریکوگراما

تخم یـک روزه بیـد   عدد 20، آزمایشبراي انجام این 
کشـنده  ز زیرلیتـر د میلـی 30ثانیـه در  10مدتبهزمینی سیب

)LC25=131.06 ppm (   عصاره گیاه علـف گربـه) ن تریمـؤثر
ور شدند و پس از تبخیر حالل و خشک شدن غوطه) عصاره

ــهکاغــذ حــاوي تخــم،آن ــههــا ب ــهلول قطــر هــاي آزمــایش ب
جفت زنبور تریکوگرامـا کـه درب   10متر و حاوي دوسانتی

. ساعت قرار گرفتنـد 24مدتبهها با پنبه مسدود شده بود آن
هـر . ل استفاده شدجاي عصاره علف گربه از حالّدر شاهد به

ــد    ــرار ش ــار تک ــه ب ــار س ــس از . تیم ــم8پ ــر  روز تخ ــا زی ه
هاي پارازیته میکروسکوپ بررسی شدند و تعداد تخماسترئو

. ثبت شدو تفریخ شده 
هاتجزیه داده

هـا در صـورت   ها و تبدیل دادهآزمون نرمال بودن داده
افـزار  آماري مربوطه بـا اسـتفاده از نـرم   تجزیه. نیاز انجام شد
Version 16SPSSــا ــا اســتفاده از   و عملی ــباتی ب ت محاس

هـا از روش  براي مقایسـه میـانگین  . انجام شدExcelافزار نرم
One-Way ANOWA  5و آزمون توکی در سطح احتمـال %

.دشاستفاده T-testو همچنین 
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نتایج
هاي یـک روزه و  ها روي تخماثر کشندگی عصاره

زمینی الرو نئونات بید سیب
عصاره گیاهان روي الرو نئونـات  تأثیرنتایج حاصل از 

زمینـی نشـان داد کـه عصـاره     هاي یک روزه بید سیبو تخم
نسـبت بـه دو گیـاه دیگـر     LC50علف گربه با کمترین میزان 

). 1جدول(بیشترین اثر را روي این دو مرحله زیستی آفت دارد 
و الرو نئونـات بیـد   عصاره این گیـاه روي تخـم  LC50میزان 
پـی پـی ام   74/170و 28/262ترتیـب برابـر بـا    هزمینی بسیب
ــود ــه . ب ــایج ب ــابق نت ــده،  مط ــت آم ــوت  LC50دس ــاره ت عص

ــد     ــک روزه بیـ ــم یـ ــات و تخـ ــایی روي الرو نئونـ آمریکـ
) پـی پـی ام  93/544و 52/414به ترتیب برابر با (زمینی سیب

LC50مقـدار . بـود پـر دست آمده براي عصاره بیشتر از مقادیر به

در برابـر  پـر ن علف گربـه، تـوت آمریکـایی و    عصاره گیاها
دهنـده حساسـیت   زمینـی نشـان  الرو نئونات و تخم بید سـیب 

. باشدهاي یک روزه میبیشتر الرو نئونات نسبت به تخم
ها روي دورکنندگی الرو سـن اول بیـد   اثر عصاره

زمینیسیب
هـاي تـوت آمریکـایی،    مقایسه اثر دورکنندگی عصاره

پی پـی ام روي الرو نئونـات بیـد    80ر غلظت و علف گربه دپر
در سـطح  پـر هاي علف گربـه و  زمینی نشان داد که عصارهسیب

داري ندارنـد  معنـی با یکدیگر اختالف(P≤0.01)%1احتمال 
، گیاه علف گربـه بـا میـانگین اثـر     2طبق جدول ). 2جدول (

ــدگی  ــدگی را   33/92دورکنن ــر دورکنن ــترین اث ــد بیش درص
درصـد و تـوت   66/90بـا  پـر از آن گیـاه  سپداشته است و 

.انددرصد دور کنندگی، مؤثر بوده33/83آمریکایی با 

زمینـی در شـرایط   هاي یـک روزه بیـد سـیب   هاي گیاهی روي الرو نئونات و تخموبیت سمیت برخی از عصارهرپتجزیه . -1جدول
آزمایشگاهی

Table 1. Probit analysis of toxicity of some plant extracts to neonate larval penetration and one-day-old eggs of

Phthorimaea operculella under laboratory conditions.

Plant extract Growth stages LC25 (ppm) LC50 (ppm) LC90 (ppm) Slope±S.E χ2(df)
Cotinus coggygria neonate larvae 254.47

(211.89-283.54)
374.58
(344.09-414.94)

780.83
(631.55-1170.90)

3.99 ± 0.27 1.39 (3)

egg 348.15
(295.70-383.92)

489.64
(454-533.19)

936.06
(783.28-1302.60)

5.22 ± 0.73 3.21 (3)

Valeriana officinalis neonate larvae 75.08
(49.86-95.26)

170.74
(142.41-210.05)

613.28
(523.64-987.08)

4.68 ± 0.31 1.47 (3)

egg 131.06
(94.08-159.87)

262.28
(224.92-312.00)

979.98
(681.76-1921.04)

4.41 ± 0.36 1.86 (3)

Maclura pomifera neonate larvae 290.00
(245.96-320.79)

414.52
(382.96-453.40)

817.28
(679.47-1143.71)

4.98 ± 0.68 1.41 (3)

egg 364.56
(295.82-410.35)

544.93
(498.63-602.91)

1169.56
(940.19-1791.08)

5.03 ± 0.66 1.90 (3)

95% fiducial limit (FL) is shown in parenthesis

زمینی به داخل برگ در شـرایط  هاي متانولی گیاهی روي نفوذ الرو نئونات بید سیبدرصد دورکنندگی برخی از عصاره-2جدول 
ساعت72شگاهی و بعد از مدت زمان آزمای

Table 2. Percentage of repellencies caused by some methanolic extracts against neonate larval penetration of

Phthorimaea operculella into potato leaves under laboratory conditions after 72h

Plant extract Concentration (ppm) Mean repellency (%) ± SE

Cotinus coggygria 80 92.33a ± 5.68

Valeriana officinalis 80 90.66a ± 5.59

Maclura pomifera 80 83.33b ± 5.00

Different letter showed significant difference (P≤0.01)
F (2, 9) =13.74
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تخمریـزي روي تـرجیح  ي گیـاهی هـا اثر عصاره
زمینیامل بید سیبحشرات ک
پـی پـی ام و در   143هـا در غلظـت   عصـاره تأثیرنتایج 

ذاري نشـان  گـ ساعت بر ترجیح تخـم 72و 48، 24هاي زمان
داري بین تیمارها و شاهد ساعت اختالف معنی24داد که در 

تیمار زمینی هاي سیبروي غدهتخمریزيوجود دارد و هیچ 
تخم گذاشته شده در کمترین میزان میانگین. نشدانجامشده
سـازي حشـرات کامـل    ساعت پس از رها72و 48هاي زمان

گربه بوده است که این مقـادیر  مربوط به تیمار عصاره علف
ــا بــه انــد و اخــتالف تخــم بــوده25/4و 33/3ترتیــب برابــر ب

تعـداد تخـم گذاشـته شـده در     (انـد  داري با شاهد داشتهمعنی
و 30ترتیـب برابـر بـا    سـاعت بـه  72و 48یمار شاهد پس از ت

تـأثیر نیـز  پـر عصاره گیـاه  ). 3جدول ) (باشدتخم می33/33
هاي گذاشته شـده داشـته اسـت    تخمخوبی در کاهش تعداد 

که میانگین تعداد تخم گذاشته شده در مـدت زمـان   طوريبه
معادلساعت 72و در 22/5ساعت براي این گیاه برابر با 48

ره گیاه تـوت آمریکـایی در   عملکرد عصا. تخم بوده است6
ساعت نسبت به دو عصـاره گیـاهی   72و 48هاي مدت زمان

مقـادیر میـانگین تخـم    کـه  طـوري بـه دیگر کمتر بـوده اسـت   
و 66/6ترتیب برابـر بـا   ذاشته شده براي دو زمان مذکور بهگ

و پـر داري با عصـاره  تخم بوده است و اختالف معنی33/12
عصــاره داراي اخــتالف هــر ســه . علــف گربــه داشــته اســت

اند و آفـت تـرجیح داده اسـت روي    داري با شاهد بودهمعنی
.نمایدتخمریزيزمینی تیمار نشده هاي سیبغده

اثر عصاره علف گربه روي درصد پارازیتیسم زنبور 
تریکوگراما

دسـت آمـده از بررسـی اثـر غلظـت      با توجه به نتایج بـه 
ه روي تخـم  مؤثرترین عصـار (کشنده عصاره علف گربه زیر

روي درصد پارازیتیسـم زنبـور تریکوگرامـا   ) زمینیبید سیب
روز، میــانگین درصــد پارازیتیســم در 8پــس از مــدت زمــان 

.دار داشــتندتیمــار و شــاهد بــا یکــدیگر اخــتالف معنــی     
میزان درصد پارازیتیسم تیمـار عصـاره علـف گربـه برابـر بـا       

دهد که درصـد پارازیتیسـم در   درصد بود و نشان می66/66
مقایسه با شاهد با توجه به درصد تخم مـرده در اثـر اسـتفاده   
ــه      ــل توج ــه، قاب ــف گرب ــاره عل ــنده عص ــت زیرکش از غلظ

.بوده است

از مـدت  پـس گیـاهی هـاي  هاي تیمـار شـده و نشـده بـا تعـدادي از عصـاره      غدهزمینی رويمیانگین تعداد تخم بید سیب-3جدول 
.ساعت72و 48، 24هاي زمان

Table 3.The mean number of laid eggs of Phthorimaea operculella on treated and non- treated tubers with some

plant extracts after 24, 48 and 72 hours (oviposition preference).

Tested Plant extract The mean number of eggs ± S. E
Concentrations (ppm) 24 h 48 h 72 h

Cotinus coggygria 143 0b 5.22b ± 0.45 6c ± 0.59
Valeriana officinalis 143 0b 3.33b ± 0.23 4.25c ± 0.32
Maclura pomifera 143 0b 6.66b ± 0.64 12.33b ± 1.03
Control - 23.33a ± 2.45 30a ± 3.00 33.33a ± 3.02
* Means in columns with the same letter are not significantly different (p < 0.05)
F (3, 32) =23.09

زمینـی  هـاي یـک روزي بیـد سـیب    تخموي میانگین درصد پارازیتیسمبه رکشنده عصاره متانولی علف گراثر غلظت زیر-4جدول 
توسط زنبور تریکوگراما در شرایط آزمایشگاهی 

Table 4. Effect of sub-lethal concentration (LC25) of Valeriana officinalis methanolic extract on parasitism rate

of Trichogramma brassicae on one-day-old eggs of Phthorimaea operculella under laboratory conditions

Plant extract Concentration (ppm) % Mean dead eggs±S. E % Mean hatched eggs±S. E % Mean parazitism±S. E

Valeriana officinalis 131.06 23.33* ± 2.71 10.01 ± 0.71 66.66 ± 3.52

Control - 5.00 ± 0.49 10.00 ns ± 0.72 85.00* ± 4.76

*: Significant difference (P ˂  0.05).
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ns: No significant difference (P ˂  0.05).

بحث
کشـی  در تحقیق حاضر نتایج حاصل از بررسی اثر تخم

و علـف  پرهاي گیاهان توت آمریکایی، و الروکشی عصاره
ه عصاره گیاهی زمینی نشان داد که هر سگربه روي بید سیب

اند اما عصاره گیاه علف گربه بودهمؤثرزمینی روي بید سیب
روي هـر دو مرحلـه زیسـتی    LC50با داشـتن کمتـرین میـزان    

ــت  ــاهی دیگــر بــوده اســت    مــؤثرآف .تر از دو عصــاره گی
Dua et al. (2008)کشــی خاصــیت الروکشــی و حشــره

زاعصاره حاصل از ریشه گیاه علف گربه را روي چند گونه 
مورد بررسی قرار دادند و نتایج آزمـایش  زا خسارتدوباالن 

ــأثیرهــا آن ــل توجــه ایــن حشــره ت ــاهی را روي قاب کــش گی
بـودن  مـؤثر هاي آفت مـورد بررسـی نشـان داد کـه در     گونه

کشی باالي آن بـا نتـایج   عصاره علف گربه و خاصیت حشره
Filip. سـو اسـت  تحقیـق مـا هـم    et al. (2015)  در بررسـی

عصاره حاصل از میوه گیاه توت آمریکایی دریافتنـد  خواص 
که عصاره حاصل منبع غنی از تري گلیسریدها، فسـفولیپیدها  

ها بوده و خواص مختلفی از جملـه خـواص ضـد    ترپنو تري
کشی دارد که در تحقیـق مـا نیـز خاصـیت     میکروبی و حشره

تحقیقات . کشی میوه توت آمریکایی اثبات شده استحشره
سـط محققـین مختلـف در بررسـی اثـر کشـندگی       مشابهی تو

هاي مختلف گیاهی روي مراحل مختلف زیسـتی بیـد   عصاره
ــیب ــت س ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــی . زمین ــه در تحقیق از جمل

Teimouri Bileh Savar et al. (2016)  هـاي  اثـر عصـاره
ــالیپتوس  ، Dehn.Eucalyptus camaldulensisاکـــ

بــــــک ، چوLMelissa officinalis.بادرنجبویــــــه 
Boiss.Acanthophyllum bracteatumــو گل رپــــ
Desf.Heracleum persicumزمینی مورد را روي بید سیب

نتایج حاصل از تحقیق این محققـین نشـان   . مطالعه قرار دادند
اثـر  رپـ عصاره گیاهان مزبور از جمله اکالیپتوس و گلداد که 
ــم ــتند تخــ ــوبی روي آفــــت داشــ ــی خــ ــین. کشــ همچنــ

Sharaby et al. 2009 ــاره ــر عصـ ــاه را روي 11اثـ گیـ
زمینـی بررسـی کردنـد و نتـایج     پارامترهاي مختلف بید سیب

ــاه تحقیـــق آن ــاره حاصـــل از گیـ ــه عصـ ــان داد کـ ــا نشـ هـ
Desf.Pithuranthos tortosus وCassiniscabraIphiona

. انـد زمینـی داشـته  را روي مرحله تخم بید سیبتأثیربیشترین 
Rafiee-Dastjerdiدر تحقیــق دیگــري  et al. (2013) در

ــانولی اســطوخودوس   ــر عصــاره مت Lavandulaبررســی اث

angustifolia L.  مرزنجـوش ،Origanum vulgare Mill. ،
Fumaria officinalisشـــاه تـــره   L. بیـــان  و شـــیرین

Glycyrrhiza glabra L.زمینی، به این نتیجـه  روي بید سیب
% 5ر غلظت دبیان شیرینرسیدند که عصاره اسطوخودوس و 

ــأثیربیشــترین  ــه   ت ــت ب ــوذ الرو ســن اول آف ــه نف را در مرحل
نتایج این محققین در خاصیت . اندزمینی داشتههاي سیبغده
کشـی و الروکشـی عصـاره گیاهـان مختلـف روي بیـد       تخم

توان باشد که میسو میزمینی با نتایج تحقیق حاضر همسیب
ل در هــر دو ایـن خــواص بــاال را بــه اسـتفاده از حــالل متــانو  

.تحقیق نسبت داد
عالوه بر این، در این تحقیق بررسـی اثـر دورکننـدگی    

و علـف گربـه روي الرو   پرعصاره گیاهان توت آمریکایی، 
ان داد کـه هـر سـه عصـاره نتـایج      زمینی نشـ نئونات بید سیب

کننـدگی قابــل تــوجهی روي ایــن مرحلــه زیســتی آفــت  دور
Petersonتحقیقـات  . انـد داشـته  et al. در بررسـی  (2000)

خاصــیت دورکننــدگی عصــاره حاصــل از میــوه گیــاه تــوت 
Sitophilus zeamiasآمریکـــــایی روي شپشـــــه ذرت، 

Motschulsky  به این نتیجه رسیدند که دورکنندگی عصـاره
تواند مربوط بـه ترکیبـات موجـود در    حاصل از این گیاه می

کیب ها دریافتند که ترها باشد همچنین در این بررسی آنآن
اساجین و پومیفرین در عصـاره گیـاه عامـل دورکننـده روي     

ایشان گزارش کردنـد کـه در غلظـت    . اندآفت مذکور نبوده
از گذشت پسگرم از ترکیبات فوق در هر محفظه، میلی50
بیشــتر از درصــد 18و 7ترتیــب ســاعت دورکننــدگی بــه48

حقیق کنندگی باالیی را در مقایسه با تنتایج ما دور. شاهد بود
تواند استفاده از حالل متانول و ایشان نشان داد و علت آن می

در تـوت آمریکـایی و در   استخراج تمامی ترکیبات موجـود 
زمینـی  کنندگی بیشتر آن براي الروهاي بیـد سـیب  نتیجه دور

Petersonنتـایج بررسـی   . باشد et al. (2002)   نشـان داد کـه
ــوت آمریکــایی   ــوه ت داراي اســانس و عصــاره حاصــل از می

ــانی   ــري آلمــــ ــدگی روي سوســــ ــواص دورکننــــ خــــ
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Blattella germnnica (L.) اســـت کـــه ایـــن خاصـــیت
سـاجین  اُها مربوط بـه ترکیـب   دورکنندگی در تحقیقات آن

(osajin)عنوان یـک ترکیـب فالونوئیـدي در نظـر گرفتـه      به
ــیلن کلرایــدي  ایــن محقــق عصــاره. شــد هــاي هگزانــی و مت
سـی نمـود کـه در دز یـک     را بررهاي تـوت آمریکـایی  میوه
درصـد بـراي آفـت مـورد     6/22و 8/41ترتیـب  بـه لیتـر میلی

هاي اسـتخراج شـده داراي   عصاره. کننده بودندآزمایش دور
دورکنندگی کمتري نسبت بـه تحقیـق حاضـر بودنـد و     تأثیر
توان اینگونه اسـتنباط کـرد کـه متـیلن کلرایـد و هگـزان       می

کنندگی دورتأثیرو کنند ترکیبات محدودي را استخراج می
توانـد  ها میهاي استخراج شده توسط این حاللکمتر عصاره

در تحقیق مشابه دیگري توسط . به این مورد نسبت داده شود
Peterson (2001)   ــاره ــاالي عص ــدگی ب ــیت دورکنن خاص

هگزانی حاصل از ریشه علـف گربـه روي سوسـري آلمـانی     
ــد ــاهده شـ ــه در د . مشـ ــد کـ ــزارش کردنـ ــان گـ 800ز ایشـ

درصـد دورکننـدگی در   6/55متـر مربـع،   سـانتی /میکروگرم
شد کـه در مقایسـه بـا نتـایج مـا      آفت مورد آزمایش مشاهده 

ــل آن    دور ــی از دالی ــت و یک ــته اس ــري داش ــدگی کمت کنن
هـا و اسـیدهاي   تواند به استفاده از هگزان که تنهـا چربـی  می

البته با توجه . کند نسبت داده شودچرب گیاه را استخراج می
ها نیز متفـاوت بـوده اسـت و    گیري آناینکه روش عصارهبه

منطقه و شرایط رویش گیاه نیـز در میـزان ترکیبـات گیـاهی     
را بـه ایـن مـوارد    کنندگی توان این میزان دوراست، میمؤثر

هـاي  گیـري، حـالل  طور کلی، روش عصـاره به.نیز نسبت داد
طـور زمـان   ورش گیاهـان و همـین  رپمتفاوت، شرایط رشد و 

تواننــد سـبب بــروز نتـایج متفــاوتی در   داشـت گیاهــان مـی  بر
.حشرات مختلف شوند

هـا بـر   نتایج حاصل از این تحقیق در بررسی اثر عصاره
زمینی نشان داد که عملکـرد ایـن   بید سیبریزيترجیح تخم

و 48هـاي  سه عصاره روي کاهش تعداد تخم در مدت زمان
<پر<یتوت آمریکای: ساعت به این صورت بوده است72

Rafiee-Dastjerdiنتایج تحقیـق  . علف گربه et al. (2013)

ــی  ــأثیردر بررسـ ــطوخودوس  تـ ــانولی اسـ ــاره متـ .Lعصـ

angustifolia ــوش ــرهO. vulgare، مرزنجـ ــاه تـ .F، شـ

officinalis   و شــــــــــیرین بیــــــــــانG. glabra

زمینـی نشـان   حشرات کامل بید سیبتخمریزيروي ترجیح 
هاي غیر تیمار شـده  روي غدهآفتتخمریزيداد که ترجیح 

& Ajamhassaniهمچنـین . باشـد بـا عصـاره گیاهـان مـی    

Salehi (2004)عصــاره گیاهــان آقطــیتــأثیرSambucus

ebulus L. ــدواش Artemisia annua، گنـ L. ــاه و گیـ
Pterocarya fraxinifolia Lam. تخمریــزيروي تــرجیح

گیاهـان  زمینی آزمایش کرده و دریافتند که عصاره بید سیب
. باالیی در کاهش تعداد تخم حشره دارندتأثیرمذکور 

ها بر درصد پارازیتیسمی در این عصارهتأثیردر بررسی 
د کـه عصـاره علـف گربـه آزمـایش شـده       شتحقیق مشاهده 

قابل توجه آن، روي درصد پارازیتیسمی زنبور تأثیرعالوه بر 
ــوجهی نداشــــت      ــل تــ ــر منفــــی قابــ ــا اثــ . تریکوگرامــ

Jafarinodooshan et al. (2012)عصاره آنغوزه را بـر  تأثیر
میزان پارازیتیسـم و تلفـات زنبـور تریکوگرامـا، پارازیتوئیـد      

نتــایج . تخــم کــرم گلوگــاه انــار، مــورد بررســی قــرار دادنــد
آزمایش این محققین نشـان داد کـه بـین درصـد پارازیتیسـم      

داري وجود داشت و اسـتفاده از  شاهد و تیمار اختالف معنی
اره آنغوزه نه تنهـا درصـد پارازیتیسـم را کـاهش نـداده،      عص

رصـد  بلکه موجب افزایش آن شده بود که در نتایج ما نیـز د 
ــال دز زیر  ــا اعم ــم ب ــاهش  پارازیتیس ــه ک ــف گرب ــنده عل کش

.نداشت
دسـت آمـده از ایـن تحقیـق  نشـان      در مجموع نتایج به

و پـر دهد که عصاره حاصل از سه گیاه توت آمریکـایی،  می
کنندگی قابـل تـوجهی   گربه خاصیت کشندگی و دورعلف

در بـین  . زمینـی دارنـد  روي مراحل مختلف زیستی بید سـیب 
این سه عصاره گیاهی نیـز اثـرات قابـل توجـه بیشـتر متوجـه       

همچنین در بررسـی کـارایی عصـاره    . عصاره علف گربه بود
مـــذکور بـــر میـــزان درصـــد پارازیتیســـمی توســـط زنبـــور  

توانـد  دست آمد که مـی اي بهمالحظهنتایج قابلتریکوگراما
هاي کنترل تلفیقـی ایـن آفـت مـورد اسـتفاده قـرار       در برنامه

زمینـی  گیرد و به مدیریت جمعیت و خسارت آفت بید سیب
. کمک کند
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Abstract

Phthorimaea operculella Zeller (PTM) is one of the most destructive pests of potato both in the field and

store. The present study was conducted to assay lethal and deterrent activities of methanolic extracts of Maclura

pomifera (Raf.) Schnied, Cotinus coggygria Scop and Valeriana officinalis L. on different growth stages of P.

operculella. The most effective extract was also investigated on parasitism rate of Trichogramma brassicae

Bezdenko. The experiments were carried out under laboratory conditions at 26 ± 1 °C, 65 ± 5 RH and a

photoperiod of 8:16 (L:D). V. officinalis exhibited the highest efficacy against eggs and neonate larval

penetration of potato tuber moth, which elicited LC50 values equivalent to 262.28 and 170.74 ppm, respectively.

The most repellent extract against neonate larval penetration was V. officinalis followed by C. coggygria and M.

pomifera (% repellency= 92.33, 90.66 and 83.33%, respectively). Oviposition preference trials after 24, 48 and

72 h demonstrated that the three methanolic extracts showed anti-ovipostional activity against PTM females and

they preferred to oviposit their eggs on non-treated tubers. Additionally, there was no adverse effect of sub-lethal

dose of V. officinalis on percent parasitism of T. brassicae (66.66%).

Keywords: Phthorimaea operculella, lethal effect, repellency, plant extract, Trichogramma brassicae


