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  چکیده

روي   Calotropis procera Aitonاستبرق اتانولی درختچه ي اي عصارهتغذیهکشی و ضدبراي ارزیابی خواص حشره 
هاي به روش اثرات کشندگیهاي آزمایش  Thiacidas postica Walkerپروانه برگخوار کنار و  .Tribolium sppهاي آرد شپشه

نتایج  شد.تکرار انجام  5تیمار از عصاره و  4ها در قالب طرح کامال تصادفی با دیسک غذایی و ساندویچی انجام شد. آزمایش
ر شدند. د میکرولیتر در دیسک 120و  90غلظتهاي در  هاهشفیر درصد 100مرگ و میر ي اتانولی سبب عصارهنشان داد که 
مرگ و میر الروهاي دار از نظر وزن و رشد داشتند. حشرات بالغ ظاهر شده نسبت به شاهد نیز اختالف معنیبقیه تیمارها 

هاي دار با شاهد نشان داد. تاثیر تغذیه الروهاي سن سوم و پنجم از برگها اختالف معنی در تمام غلظتکنار  برگخوارنئونات 
استفاده  تایج نشان داد که مقدار غذايدار با بقیه نشان داد. نانتی متر مربع، اختالف معنیمیکرولیتر بر س 60و  30با غلظت 

هاي کم خاصیت ها بود و در نتیجه در غلظت میکرولیتر بر سانتی متر مربع بیشتر از سایر غلظت 60و  30هاي شده در غلظت
 30عصاره اتانولی استبرق در تمام تیمارها به جز غلظت اي بوجود آمد. تغذیههاي باال یک رفتار ضدحشره کشی و در غلظت

اند. همچنین در غلظت داري با شاهد داشتهتفاوت معنی ،نرخ مصرف نسبی غذاو  نرخ رشد نسبیاز نظر  میکرولیتر بر دیسک
بازدارندگی  و بازدهی تبدیل غذاي بلعیده شدههاي شاخص میکرولیتر بر دیسک به ترتیب بیشترین تاثیر را روي  120و  60

  تغذیه داشت. 
  

  .، اثر حشره کشی، شاخص تغذیهCalotropis procera  ،Tribolium spp. ،Thiacidas postica: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
حفظ محصوالت و فرآورده هاي کشاورزي از خسارت 

هاي هاي گیاهی همواره یکی از چالشآفات و بیماري
این موضوع از بدو  دایمی بین انسان و این عوامل بوده و

پیدایش جوامع کشاورزي روي کره زمین وجود داشته 
است. مقاومت آفات گیاهی و عوامل بیماري زا در مقابل 
تعدادي از سموم، آلودگی محیط زیست به مواد شیمیایی 

اي دام ها به سموم و در پایدار، آلودگی آب و منابع تغذیه
کننده نهایی که ها به مصرف نهایت انتقال این باقی مانده

به طور غالب انسان است، این حقیقت را آشکار ساخته که 
براي  يکاربرد سموم شیمیایی راه حل مناسب و پایدار

باشد. رابطه متقابل گیاهان با آفات و کنترل آفات نمی
، ها سالعوامل بیماریزاي گیاهان مختلف طی میلیون

یه کننده (ترکیبات ثانوترکیبات کنترل سبب پیدایش 
ها، استیلنها، آلکالوییدها، پلیترپنوییدکی) شامل: یمتابول

در بسیاري از گیاهان شده است. فالوونوییدها و غیره 
کنش گیاهان با عوامل توان گفت که بر همبنابراین می

زنده زیستگاه، باعث بوجود آمدن ترکیبات ثانویه گیاهان 
، Malcolm 1991جهت دفاع از خود شده است (

Meshram 1995 .( 

و  Calotropis procera Aitonاستبرق با نام علمی 
 تیره ياز  Asclepias procera Aitonنام مترادف 

Asclepiadaceae ي است از گیاهان کائوچویی ادرختچه
که رویشگاه آن در ایران در نقاط گرمسیر و سواحل 
جنوبی دریاي عمان از خوزستان تا مکران بلوچستان است 

متري از سطح دریا پراکنش دارد  1100اع و تا ارتف
)Sabeti 1994 اگر چه استبرق داراي دامنه پراکنش .(

وسیع در سطح استان بوشهر بوده، مهمترین و عمده ترین 
رویشگاه ها، آبپخش، سمل و کاکی است. محدوده 
رویشگاه آبپخش که مهمترین آن است در حد فاصل 

 9درجه و  51ا دقیقه ت 2درجه و  51هاي جغرافیاییطول
دقیقه تا  22درجه و  29دقیقه و عرض هاي جغرافیایی 

واقع شده که ارتفاع آن از سطح دقیقه  37درجه و  29
متر متفاوت بوده و مساحت این   85 تا   30دریا از 

). Hossini et al. 2000هکتار است ( 2000رویشگاه حدود 
وپین داراي کالوترگیاه استبرق هاي جوان ها و شاخهبرگ

)Calotropin) و کالوتروپاگنین (Calotropagenin .است (
 45) گیاه داراي موادي به میزان حدود Latexشیرابه (

درصد کالوتوکسین  Uscharin( ،15درصد اوشارین (
)Calotoxin درصد کاالکتین ( 15) و در حدودCalactin (

). ماده سمی کالوتروپین که در Zargary 1991است (
هاي این گونه وجود دارد از قویترین اخهها و شبرگ

سمومی است که تا به حال شناسایی شده و سمیت آن 
باشد ) میStrychninبرابر بیشتر از استریکنین ( 20 تا 15

)Zargary 1991( .  
روي حشرات اثرات ضد تغذیه اي عصاره گیاه استبرق 

 :.Rhizopertha dominica F. (Colکامل سوسک

Bostrichidae) سط توSharma (1983)  و روي شب پره
Eutectona machaeralis Walker (Lep.: Pyralidae) 

گزارش شده است. اثرات  Meshram (1995)توسط 
کشی عصاره استبرق در پاکستان روي الرو پروانه حشره

Pieris brassicae (L.) (Lep.: Pieridae) توسطKhan et 

al. (1993)  پره   و روي الرو شبSpodoptera litura (F.) 
) انجام شد Ben Jannet et al. 2000از خانواده نوکتوییده (
درصدي را ثبت کردند. اگر چه در  50و مرگ و میر حدود 

، سم Ahmed et al. (2005)تحقیقات صورت گرفته توسط 
ها داشت اما روي موریانهرا کنترل ایمیداکلوپراید بهترین 

مرگ و میر داري طور معنی ي استبرق توانست بهعصاره
. کنترل )Ahmed et al. 2005(ایجاد نماید ها یانهدر مور

به  (Parihar 1994( موریانه ها با استفاده از عصاره استبرق
گیاه معتقد است  Sharma (1983). ثبت رسیده است

استبرق بعنوان گیاه دارویی ضد درد، ضد تومور، آنتی 
ا شناخته اکسیدان، ضد تشنج، ضد میکروب وضد ماالری

هاي  الروهاي پشه تواند با کنترل . استبرق میشده است
ماالریا در آب باعث کاهش ها به خصوص  ناقل بیماري

در هند با استفاده از . (Shahi et al. 2010)ها شود  بیماري
برگ پودر شده خشک استبرق و چند گیاه دیگر موفق 

گذاري روي  شدند اثراتی در کاهش رشد و تخم
Tribolium castaneum (Herbst) ) به اثبات برسانندBen 

Jannet et al. 2000 .(Srivastava et al. (2000)  در
رسیدند که گیاه استبرق  هاي خود به این نتیجه  بررسی

)C. procera داراي اثرات ضد قارچی روي (Fusarium 

moniliforme Sheldon  .است  
 .Poecilocerus bmtonius Fمثل گونه تولید

(Acridoidea: Pyrogomorphidae)  که تحت تاثیر عصاره
 .C. procera ،Zygophyllum simplex Lسه گونه گیاهی 

قرار داده شد، مورد بررسی   Pulicaria crispa (Forssk.)و
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 .Pقرار گرفت و نتایج این تحقیق نشان داد که تغذیه 

bomtonius  ازC. procera مثل این آفت را نسبت به تولید
 Elsayed andدار کاهش داد (ه دیگر به طور معنیدو گون

Al-Otaibi 2006 .( تاثیر عصاره آلکالوییدي برگ استبرق
سن الروي و رشد تخمدان ملخ دریایی  چهارروي بقاي 

درصدي را پس  100مطالعه شد و نتایج نرخ مرگ و میر 
ي آبی عصاره). Abbassi et al. 2003داد (روز نشان  15از 

الرو سن چهارم روي پی پی ام  1000لظت با غاستبرق 
باعث  C. gelidusو Culex tritaeniorhynchusدوباالن 

 ).Kumar et al. 2012شد (میر درصد مرگ و  100
 .Begum et alتوسط خواص حشره کشی گیاه استبرق 

روي تعدادي از گونه هاي حشرات نیز به اثبات  (2013)
در مقایسه با برق عصاره ي اتانولی گیاه است رسیده است.

میر وباعث مرگ Annona Squamosa Linnي گیاه عصاره
 ).Begum et al. 2010( شدالرو مگس خانگی بیشتر 

Maroof et al. (2002) اي عصاره الروکشی و ضدتغذیه اثر
آبی استبرق را روي شپشه هاي آرد بررسی کردند و نتیجه 

ا در غلظت آبی استبرق روي الروه گرفتند که تاثیر عصاره
ایجاد  هابیشترین مرگ و میر را در شفیرهدرصد  7

ه هاي کند. با توجه به پتانسیل خوب توسعه رویشگا می
استان بوشهر، در این تحقیق  درختچه هاي استبرق در
 اي عصاره اتانولی استبرقتغذیهاثرات حشره کشی و ضد
 .Tribolium confusum Duv. ،Tروي دو گونه شپشه آرد 

castaneum Herbst  به عنوان آفات عمومی انباري خرما و
 Thiacidas postica برنج و الرو پروانه برگخوار کنار

Walker  ،مورد یکی از آفات مهم درختان کنار در استان
    .گرفتبررسی قرار 

  
  هامواد و روش

  پرورش حشرات مورد آزمایش
از   T. castaneumو   T. confusumهاي آردشپشه

آوري شد و محلی، آلوده در استان بوشهر جمع هايتوده
آرد و گندم با مخمر نان به مخلوط روي غذاي طبیعی 

 12و  هشتهاي پتري در تشتک یکبه  10نسبت 
پس از پرورش یک نسل و پرورش داده شد. متري سانتی

ضمن شناسایی  (Cohort)بدست آوردن جمعیت همگن 
 يانکوباتوردر با کلیدهاي معتبر علمی،  هادقیق آن

درجه  29 ± 2تحت کنترل  دماییآزمایشگاه در شرایط 
ساعت نور  12درصد و  65 ± 10، رطوبت نسبی سلسیوس

 در شبانه روز پرورش و مورد استفاده قرار گرفتند.
  T. posticaهاي تخم پروانه برگخوار کناردستههمچنین 

آوري و به جمع در اوایل فروردین و آبان از طبیعت
با  تخم ها،و پس از تفریخ  ندال داده شداه انتقآزمایشگ

موي ظریف و سترون، الروهاي نئونات روي  استفاده از قلم
هاي پتري هشت هاي درختان کنار که درون تشتکبرگ

متري که در کف آنها کاغذ صافی قرار داشت، سانتی
گذاشته شدند. از الروهاي نئونات به دلیل رفتار تجمعی، 

و الرو سن  انفرادي دلیل رفتار تغذیه الرو سن سوم به
هاي پنجم به دلیل رشد زیاد و بزرگی جثه جهت آزمایش

  استفاده شد. اثرات کشندگی
  

  جمع آوري گیاه مورد بررسی
در اوایل فصل پاییز در زمان گلدهی درختچه  

هاي هوایی شامل برگ، )، اندامC. procera( استبرق
ستان دشتستان که شاخه، و گل آن از منطقه آبپخش شهر

آوري طبیعی استبرق است، جمع هاياز بهترین رویشگاه
آوري شده از ارتفاع یک متر به هاي هوایی جمعشد. اندام

، برگ و گل ها که شامل جوانهباال و بیشتر انتهاي ساقه
در محل تاریک و خشک و دور از نور مستقیم ، بودند

به  بستهشدند و پس از خشک شدن ( خورشید قرار داده
هاي کاغذي و روز) در پاکت 10تا  4میزان آب، بین 

درجه  -20تا  -24هاي تیره در فریزر در دماي نایلون
 .Moharammipour et alسلسیوس نگهداري شدند (

2003.(   
  

  هاي الکلی استبرقهروش تهیه عصار
هاي خشک شده استبرق به کمک ها و سرشاخهبرگ 

ر آمد و سپس از الک آسیاب برقی به صورت پودر د
متري عبور داده شد. به کمک ترازوي دقیق میلی 0425/0

گرمی  10بسته  20) تعداد 0001/0آزمایشگاهی (با دقت 
 4پودر خالص برگ، شاخه و گل استبرق تهیه و در دماي 

درجه سلسیوس در ظروف دردار غیر شفاف در یخچال 
در شده گرم از گیاه پو 50گیري نگهداري شد. براي عصاره
 200و شد اي درب دار قرار داده استبرق در ظرف شیشه

 8/99اتانول با خلوص لیتر حالل به طور جداگانه (میلی
درصد) به آن اضافه و دهانه آن با ورق پارافیلم پوشانده 

به مدت  هاآن جلوگیري شود. سپس نمونه شد تا از تبخیر
به  و بعد شد یک ساعت به کمک دستگاه شیکر تکان داده
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 5تا  4ساعت در دماي معمولی یخچال ( 48تا  24مدت 
درجه سلسیوس) نگهداري شد. پس از آن عصاره و تفاله 
دوباره به مدت یک ساعت توسط شیکر تکان داده و سپس 

دقیقه  20دور در دقیقه به مدت  2500با شدت 
) شدند، تا Fixed angle, Swing-Outوژ (نتریفیسا

ي پس از خارج کردن عصارهي اولیه جدا شود. عصاره
میلی لیتر اتانول به تفاله گیاهی اضافه  200رویی، دوباره 

ه شیکر کرده و پس از نیم ساعت هم زدن به کمک دستگا
هاي وژ شد. در آخر عصارهمانند مرحله قبلی سانتریفی

الکلی به طور جداگانه استخراج و به کمک دستگاه تقطیر 
دور  100س و سرعت درجه سلسیو 40در خال در دماي 

میکرولیتر تغلیظ شدند. از  28در دقیقه به میزان 
میکرولیتر   120 و 90، 60، 30هاي غلیظ به میزان عصاره

شده و به هر دیسک آرد میکرولیتر استون حل  100در 
میکرولیتر استون  100اضافه گردید. در شاهد فقط از 

 Huang and Hoو Huang et al. 1997استفاده شد (

1998.(   
  

هاي اتانولی استبرق روي الرو عصاره اثرات کشندگی
  و حشرات بالغ سوسک هاي انباري

 Rapid and)  در این آزمایش از روش دیسک غذایی  

Simple- Disk Bioassay) ش طبق روXie et al. (1996) 
استفاده شد. براي تهیه  Huang and Ho (1998) و

با قطر هشت  هاي پتريهاي آردي، درون تشتکدیسک
لیتر آب ریخته شد تا گرم آرد در یک میلی 2/0متر سانتی

در  ايهاي شیشهدر آید. سپس تشتک به صورت دیسک
 نسبی درجه سلسیوس و رطوبت 30با دماي  يانکوباتور

ساعت قرار داده شدند. وزن  48درصد به مدت  65 ± 10
گرم میلی 35 ± 4هر دیسک آردي پس از خشک شدن 

هاي تهیه شده به عنوان تیمارهاي آزمایش عصارهبود. از 
به طور  هاي آردبه هر دیسک آرد اضافه شد. دیسک

متري قرار سانتی 8هاي پتري جداگانه در داخل تشتک
عدد الرو  30داده و وزن شدند. قبل از شروع آزمایش، 

فت گیري نکرده یک تا پنج سن سوم و حشره کامل ج
نگهداري شده بودند،  نهگرسساعت  24به مدت روزه که 

با ترازوي دقیق با دقت یک ده هزارم گرم وزن شدند و به 
عنوان یک تکرار به ظرف آزمایش حاوي دیسک اضافه 

هاي پتري داخل انکوباتور بدون روشنایی . تشتکندگردید
تا  70درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  29 ± 2با دماي 

روز و  تهفو  سهدرصد قرار گرفتند. بعد از گذشت  80
ها و ها، الروي الروها و حشرات کامل از این دیسکتغذیه

حشرات مرده در ظروف جداگانه در واحدهاي آزمایشی 
ها در قالب طرح کامالً شمارش و ثبت گردید. این آزمایش

چهار تیمار عصاره و یک تیمار تیمار ( پنجتصادفی با 
  انجام شد. تکرار پنج) و در شاهد

  
هاي اتانولی استبرق روي رهعصا اثرات کشندگی

  ي برگخوار کنارهاي پروانهالرو
ي اتانولی استبرق عصاره ارزیابی اثرات کشندگی براي

از روش    T. posticaروي الروهاي پروانه برگخوار کنار 
به منظور . (Tattersfield 1939) ساندویجی استفاده شد

هر غلظت مطالعه اثر گوارشی عصاره اتانولی استبرق، از 
متر مربع ) روي یک سانتیمیکرولیتر 120و  90، 60، 30(

هاي ها توسط برگبرگ کنار آغشته شد و روي این برگ
کنار پوشیده و با دستگاه پانچ به قطعات مساوي و 

 هاي کوچک ومشخص تقسیم شد. بدین ترتیب ساندویچ
معین براي تغذیه الروهاي پروانه برگخوار کنار تهیه گردید 

هر روز تا کامل شدن مراحل زیستی محاسبه  میرورگو م
 پنجشاهد و یک و عصاره تیمار  چهاربا  شد. این آزمایش

سن الروي به طور جداگانه در قالب طرح  سهتکرار براي 
قرار  عدد الرو 40 . در هر تیمارکامال تصادفی انجام گرفت

داده شد. براي ارزیابی ارتباط درصد تلفات و مقدار برگ 
استفاده شد   F = (G/H) × 100خورده شده از معادله ي 

 مقدار غذاي خورده شده بدون عصاره (شاهد) Hدر آن  که
مقدار غذاي خورده شده با  G، )گرم به ازاي هر فردمیلی(

درصد مقدار مصرف  Fو ) ازاي هر فردگرم به میلی(عصاره 
  باشد.   میانگین هر عدد الرو در هر غلظت به شاهد می

  
  تعیین شاخص هاي تغذیه

 .Tهاي تغذیه حشره بالغ براي تعیین شاخص 

confusum  تغییر داده شدهاز روش Farrar et al. (1989)  
استفاده شد  Huang and Ho (1998)توسط 

)Moharammipour et al. 2003، Mahdavyarab et al. 

 Relative Growth Rate] نرخ رشد نسبی). 2007

(RGR)]  از رابطهRGR= (A-B)/B.Day آید بدست می
در این  Dayوزن حشرات زنده در روز ( Aکه در آن 

گرم به بر حسب میلی آزمایش ها سومین روز می باشد)
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گرم به : وزن اولیه حشرات بر حسب میلیBازاي هر فرد و 
 Relative]ازاي هر فرد است. نرخ مصرف نسبی 

Consumption Rate (RCR)]  از رابطهRCR= 

D/(B.Day) شود که در آن محاسبه میD  همان مقدار
گرم به ازاي هر فرد غذاي خورده شده برحسب میلی

باشد. شاخص بازدهی تبدیل غذاي بلعیده شده یا می
 Efficiency of] کارایی تبدیل غذاي خورده شده 

Conversion of Ingested food (ECI)]  از فرمول
%ECI=100.RGR/RCR اي تغذیه و شاخص بازدارندگی

[Feeding Deterrence Index (FDI)]  رابطه از
%FDI=100.(C-T)/C بدست می آید که در آن C  مقدار

گرم به ازاي هر فرد) و غذاي خورده شده در شاهد (میلی
T به  گرم(میلیاي خورده شده در تیمار برابر با مقدار غذ

 SPSSازاي هر فرد) است. نتایج بدست آمده با نرم افزار 
(SPSS 2007) ها و میانگین مورد تجزیه آماري قرار گرفت

با روش دانکن مقایسه شدند. جهت تجزیه واریانس، تبدیل 
  صورت گرفت. Arcsine (x)1/2داده ها با استفاده از 

  
  نتایج

هاي اتانولی استبرق روي الرو عصاره اثرات کشندگی
  شپشه هاي آرد

ــرات کشــندگیهــاي   آزمــایش  ــانوعصــاره اث لی ي ات
استبرق به روش دیسک غذایی نشان داد که مـرگ و میـر   

) T. castaneumو  T. confusumهاي آرد (الروهاي شپشه
تیمار در مقایسه با تیمار شاهد اختالف معنی دار  4در هر 

ود ادامـه دادنـد تـا بـه مرحلـه      نداشته و الروها به رشد خـ 
هـاي  نمیـانگی تجزیه واریانس و مقایسه گی رسیدند. شفیر

ي هـا هي اتـانولی اسـتبرق روي مـرگ و میـر شـفیر     عصاره
حاصل از رشد الروهاي مورد آزمایش، اختالف معنی داري 

 120و  90هـاي   در غلظـت درصـد   95در سطح احتمـال  
= P ،15 > 05/0( میکرولیتر بر دیسک بـا بقیـه نشـان داد   

df ،875/4  =F(  هـا از   درصد شـفیره  100به طوري که تا
هـاي   مرگ و میر در غلظتالف و ب).  1(شکل بین رفتند 

، اگرچـه  دار با شاهد نداشتند. از طرفیدیگر اختالف معنی
حشرات بالغ در هر دو گونـه شپشـه آرد   ها  در بقیه غلظت

ظاهر شدند، اما حشرات بالغ ظاهر شده نسبت به شاهد بـا  
اختالف معنی دار از وزن و رشد کمتر برخوردار بودند و به 

   .)P ،9 =df ،280/5  =F > 05/0( رسیدندمرحله بلوغ نیز 

  
ي اتانولی استبرق روي عصاره اثرات کشندگی

 .Tو T. confusumهاي آرد (حشرات بالغ شپشه

castaneumبه روش دیسک غذایی (  
آرد  شپشهدرصد تلفات حشرات کامل هر دو گونه  

هاي آرد حاوي مورد آزمایش در اثر تغذیه از دیسک
هاي اتانولی در آماربرداري سه رههاي مختلف عصاغلظت

دار تا هفت روز بسیار ناچیز بود به طوري که اختالف معنی
روي باروري تاثیر عصاره اتانولی  .با شاهد مشاهده نشد

دار اختالف معنیحشرات بالغ هر دو گونه شپشه آرد 
الف و ب). نتایج نشان داد  2شکل ( نسبت به شاهد داشت

زایش غلظت و کاهش باروري که یک رابطه عکس بین اف
که با افزایش غلظت کاهش بیشتر طوريوجود دارد به

  باروري مشاهده می شود. 
  

ي اتانولی استبرق روي الرو عصاره اثرات کشندگی
به   T. posticaسه سن مختلف پروانه برگخوار کنار

  یچروش ساندوی
ها اختالف تغذیه الروهاي نئونات در تمام غلظت

الروها از بین درصد  100شاهد نشان داد و با  يدارمعنی
دار در مقدار غذاي خورده شده رفتند. اما اختالف معنی

توسط الروها مشاهده شد به طوري که مقدار غذاي 
متر مربع میکرولیتر بر سانتی 120غلظت شده در خورده

دار نشان اختالف معنی ها غلظت يبقیهکمترین بوده و با 
هاي با الروهاي سن سوم از برگ ). تغذیه1داد (جدول 

متر مربع عصاره میکرولیتر بر سانتی 60و  30غلظت 
دار با شاهد نشان داد به طوري که استبرق اختالف معنی

درصد مرگ و میر در الروها رخ داد. همچنین  90بیش از 
میکرولیتر با شاهد  120و  90الروهاي روي تیمارهاي 

درصد  35یشتر از اختالف معنی دار نشان داد اما ب
میر اتفاق نیفتاد. علت این مسئله در مقدار بیوماس ومرگ

ی که مقدار وارد شده به بدن الروها می باشد بدین معن
میکرولیتر بر  60و  30هاي در غلظت غذاي مورد استفاده

سانتی متر مربع بیشتر بوده و این مقدار اختالف 
شترین داري با بقیه تیمارها داشت و باعث بیمعنی
  میر نیز شد. نتایج آنالیز آماري سن پنجم الرويومرگ
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  الف

  

  

  
  ب

درصد مرگ و میر ب:  میانگین شاخص مرگ و میر الروها،الف: هاي مختلف عصاره استبرق (میکرولیتر بر دیسک) بر تاثیر غلظت .1شکل 

  ). T. castaneum [Tca]و  T. confusum [Tco]( شفیره هاي حاصل از رشد الروهاي
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 الف

  
 ب

شپشه میانگین شاخص کاهش وزن حشرات بالغ دو گونه الف: هاي مختلف عصاره استبرق (میکرولیتربر دیسک) بر تاثیر غلظت  .2شکل 

و  Tco(آرد  باروري حشرات بالغ دو گونه شپشه ) و ب: میانگین کاهش T. castaneum [Tca]و  T. confusum [Tco]ي آرد (

Tca ( پروانه برگخوار کنار وT. postica (Tpo).  
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  .T. postica الروهاي پروانه برگخوار کنارنرخ مصرف نسبی غذاي آغشته به عصاره اتانولی استبرق و میزان مرگ و میر ارتباط . 1جدول 

 سن الروي

تیمار 

(میکرولیتر بر 

 سانتی متر مربع)

تعداد حشرات 

 مورد آزمایش

میانگین درصد 

 مرگ و میر

برگ خورده ن وز

 (میلی گرم) شده

خورده برگ  سطح

(سانتی متر شده 

 مربع)

مصرف درصد 

 نسبت به شاهد 

 a100 c 1483/0 c 2/1 c 60 40 30 نئونات

 a 100 b 1236/0 b 1 b 50 40 60 نئونات

 a 100 b 1112/0 b 9/0 b 45 40 90 نئونات

 a 100 a 0494/0 a 4/0 a 20 40 120 نئونات

 b 20 d 2472/0 d 2 d 100 40 0 نئونات

 d 5/92 b 102/11 bc 8 c 69 40 30 سوم

 d 95  b 124/10 bc 9 b 63 40 60 سوم

 c 35 a 8652/0 ab 7 a 4/5 40 90 سوم

 b 5/27 a 7416/0 a 6 a 6/4 40 120 سوم

 a 13 c 068/16 c 13 d 100 40 0 سوم

 e 5/77 c 776/19 c 16 c 47 40 30 پنجم

 d 55 b 304/17 c 14 b 41 40 60 پنجم

 c 5/17  a 7416/0 b 6 a 8/1 40 90 پنجم

 b 5/12 a 4944/0 a 4 a 2/1 40 120 پنجم

 a 5/7 d 024/42 d 34 d 100 40 0 پنجم

  .می باشد دانکننشانگر تفاوت بین تیمارها در مقایسه میانگین ها با آزمون  در هر ستون حروف متفاوت
 

T. postica  نشان داد که تغذیه الروها از تیمار با
میکرولیتر بر سانتی متر مربع  60و  30هاي غلظت

را  اختالف معنی دار با بقیه داشت و بیشترین مرگ و میر
. از طرفی مقدار غذاي خورده شده در در پی داشت

میکرولیتر بر سانتی متر مربع  120و  90تیمارهاي 
داشت به طوري که  بقیه تیمارهادار با  اختالف معنی

هاي آغشته به عصاره را تغذیه  کمترین مقدار از برگ
   کردند. 

 .Tروي باروري حشرات بالغ تاثیر عصاره اتانولی 

postica دار با شاهد نشان ها اختالف معنی  در تمام غلظت
بیشترین کاهش  میکرولیتر 60در غلظت  داد به طوري که

تالف اخ 30شود هر چند که با غلظت دیده می
اختالف  120و  90هاي اما غلظت ،داري ندارد  معنی
کاهش و کمترین  ندها نشان داد  داري با سایر غلظتمعنی

ب).  علت این مسئله  2(شکل ندبوجود آورد را در باروري
استبرق   ي  بر می گردد به مقدار غذاي آغشته به عصاره

 اما در هاي پایین بیشتر خورده شددر غلظتکه 
ال کمتر مورد تغذیه قرار گرفت.هاي باغلظت
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شده  دهیبلع يغذا لیتبد ی) ، شاخص بازدهRCRغذا ( ی) ، نرخ مصرف نسبRGR( یبر نرخ رشد نسب یاهیگ يهاعصاره ریتاث .2جدول 

)ECI( هیتغذ ی) و شاخص بازدارندگFDIحشرات کامل سوسک آرد ( )TCO(.  

  ر روز)هاي تغذیه (گرم بمیانگین شاخص ±خطاهاي استاندارد 
  غلظت

l/disk)( 

RGR 

(mg/mg/day) 
RCR 

(mg/mg/day) 
ECI (%) FDI (%) 

0 a0035/0 ± 03310/0 a00477/0 ± 145/0 ab54/2 ± 81/22 0000 

30 b0045/0 ± 02409/0 b00824/0 ± 0903/0 b39/3 ± 68/26 a87/3 ± 66/16 

60 c0033/0 ± 01849/0 c00609/0 ± 0299/0 c43/4 ± 83/61 b48/3 ± 65/41 

90 d0003/0 ± 00541/0 c00231/0 ± 0295/0 a11/2 ± 31/18 c32/2 ± 34/58 

120 d0003/0 ± 00336/0 d00447/0 ± 0119/0 b68/2 ± 21/28 d75/ 1± 34/83  

 می باشد دانکننشانگر تفاوت بین تیمارها در مقایسه میانگین ها با آزمون  در هر ستون حروف متفاوت
  
  یین شاخص هاي تغذیهتع

ي واریانس روي شاخص هاي تغذیه اي نتایج تجزیه 
نشان داد که عصاره اتانولی  T. confusumروي شپشه 

 30به جز غلظت  (RGR) نرخ رشد نسبی استبرق بر
میکرولیتر بر دیسک تفاوت معنی داري با شاهد داشته، و 
بیشترین تاثیر و کاهش بر نرخ رشد نسبی مربوط به 

میکرولیتر بر دیسک می باشد. نتایج اثرات  120غلظت 
 (RCR) هاي مختلف بر نرخ مصرف نسبی غذاغلظت

هاي مختلف در دهد که غلظتنشان می 2مطابق جدول 
دار بودند. اثر عصاره اتانولی استبرق سطح پنج درصد معنی

میکرولیتر بر دیسک بیشترین  120در غلظت  RCRبر 
داري میان معنی داشت. اگرچه اختالفرا کاهش 

شاخص  برهاي مختلف عصاره اتانولی استبرق غلظت
وجود دارد،  (ECI)بازدهی تبدیل غذاي بلعیده شده 

داري توانسته است در عصاره اتانولی استبرق به طور معنی
 61میکرولیتر بر دیسک تاثیر بیشتري حدود  60غلظت 
هاي داشته باشد. نتایج تجزیه واریانس غلظت درصد
ف عصاره اتانولی استبرق تفاوت معنی داري بر مختل

اند. با افزایش ) داشتهFDIشاخص بازدارندگی تغذیه (
ي اتانولی استبرق، افزایش تاثیر بر شاخص غلظت عصاره

که این عصاره در طوريبازدارندگی تغذیه دیده شد به
بیشترین تاثیر را بر این میکرولیتر بر دیسک  120غلظت 

  ).2 (جدول شاخص داشت

  
  بحث

کشی عصاره اتانولی استبرق به روش اثر حشره
ي جنس شپشه ي گوارشی روي الروهاي هر دو گونه

Tribolium  کم بود. اما الروهایی که تحت تاثیر عصاره
میکرولیتر بر  120و  90هاي   اتانولی استبرق در غلظت
شان حدود  در مرحله شفیرگیدیسک قرار گرفته بودند 

توسط یر داشتند. این مطلب درصد مرگ و م 100
Maroof et al. (2002)  روي عصاره آبی استبرق در

  . درصد بدست آمد 7و  5هاي غلظت
ي الروهاي دو گونه شپشه آرد از تاثیر تغذیه

هاي غذایی روي حشرات بالغ ظاهر شده در دیسک
میکرولیتر بر دیسک، به صورت  60و  30هاي غلظت

یش غلظت عصاره اتانولی، کاهش رشد و وزن بود. با افزا
که با طوريکاهش وزن و رشد در حشرات دیده شد به

افزایش غلظت، کاهش وزن بیشتري محاسبه شد. این 
تواند نتیجه تغذیه کمتر به غذاهاي آلوده با غلظت می

بیشتر عصاره اتانولی استبرق باشد که براي اثبات این 
 موضوع از دو  عامل مهم کاهش وزن حشره نسبت به

و اجتناب یا کاهش  (RGR)شاهد در مدت زمان مشخص 
  استفاده شد.  (RCR)مصرف حشره 

در غلظت باالي  RCRو  RGRبا توجه به کاهش در 
توان گفت که عصاره استبرق عصاره اتانولی استبرق می

تواند کاهش وزن و اجتناب از تغذیه در حشرات ایجاد می
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مربوط به کارایی تواند نماید. عامل موثر در کاهش وزن می
تاثیر عصاره بر غذاي حشره باشد. همچنین تمام 

ي اتانولی استبرق به خصوص در غلظت هاي عصارهغلظت
دار در میکرولیتر بر دیسک باعث افزایش معنی 120و  90

FDI اي باالیی گردید که نشانگر میزان بازدارندگی تغذیه
ستبرق روي حشره است. بنابراین تاثیر عصاره اتانولی ا

حشرات بالغ دو گونه شپشه آرد ضد تغذیه اي روي الرو و 
کند. بوده و مرگ و میر معنی دار روي خودشان ایجاد نمی

تغذیه اي عصاره گیاه استبرق روي حشرات اثرات ضد 
 Sharmaتوسط  Rhizopertha dominica (F.)کامل 

ي نیز به اثبات رسیده است. همچنین یافته (1983)
Meshram (1995) رابطه با اثر ضد تغذیه اي عصاره  در

پره، این مطلب را اي از شب اتانولی استبرق روي گونه
  کند. تقویت می

کشی مستقیم روي الروها و   اگرچه خاصیت حشره
حشرات بالغ دو گونه شپشه آرد مشاهده نشد، اما تاثیر 
عصاره با افزایش غلظت، نه تنها در رشد و وزن طبیعی 

جاد کرد بلکه باعث کاهش باروري در آنها اختالل ای
در سال حشرات بالغ نیز شد که با تحقیقات انجام شده 

در رابطه با اثر عصاره اتانولی استبرق در کاهش  1996
مطابقت دارد  T. castaneumروي گذاري  رشد و تخم

)Ben Jannet et al. 2000 همچنین نتایج تحقیقات .(
Elsayed and Al-Otaibi (2006) نظریه را تقویت  این

هاي حشرات با  مثل در برخی از گونهتولیدنماید که می
  تغذیه از عصاره استبرق کاهش می یابد.

هاي مختلف نتایج تحقیقات نشان می دهد که غلظت
گیاه استبرق اثرات متفاوت روي مراحل رشدي حشرات 
مختلف ایجاد می کند براي نمونه عصاره این گیاه روي 

که به عنوان   Henosepilachna elaterii Rossiکفشدوزك
درصد  5یک آفت مهم خیار مطرح است در غلظت 
و  1 هايبیشترین مرگ و میر را ایجاد کرده و در غلظت

مثل و طول عمر درصد بیشترین کاهش تولید  5/2
 .Umsalama et al( حشرات بالغ را باعث شده است

رخ هم ن تاثیر عصاره آلکالوییدي برگ استبرق ).2006
 ها به وجود آورد  درصدي را در ملخ 100میر مرگ و 

)Abbassi et al. 2003 .(  
ي اتانولی استبرق روي عصاره اثرات کشندگینتایج 

به  T. posticaالرو سنین مختلف پروانه برگخوار کنار 
ی این مسئله را ثابت نمود که عصاره اتانولی چروش ساندوی

ارشی براي گواز طریق استبرق پتانسیل حشره کشی 
 الروهاي تمام سنین دارد. 

موید این مطلب است   Khan et al. (1993)هايیافته
که عصاره استبرق می تواند روي الرو بالپولکداران خاصیت 

 Ben Jannetباشد. برخی محققین مانند  کش داشتهحشره

et al. (2000)  کشی استبرق روي الرو  نیز اثر حشره
همچنین پژوهشگران اندند. ها را به اثبات رسپروانه

(Sahayaraj and Paulraj 1998) با استفاده از  توانستند
درصد روي برگ در  2اسپري عصاره استبرق با غلظت 

درصد مرگ و میر روي  90طبیعت و آزمایشگاه تا 
ایجاد  Spodoptera litura Fabriciusي  الروهاي پروانه

کند که  می اي این نظریه را تقویتنمایند و چنین نتیجه
اي روي الرو و حشرات تغذیهخالف تاثیر ضداین عصاره بر
هاي راسته هاي آرد، در الرو برخی گونهبالغ شپشه

  بالپولکداران خاصیت کشندگی دارد. 
نیز ثابت را  هاي انجام گرفته یک مطلب دیگر آزمایش

اي  هاي باال اثرات ضد تغذیهنمود و آن اینکه در غلظت
روانه برگخوار کنار در سن سوم و سن روي الروهاي پ

افزایش  ،پنجم بوجود آمد. به عبارت دیگر با کاهش غلظت
میر مشاهده شد اما با افزایش غلظت کاهش ومرگ
میر دیده شد. دلیل این مسئله مقدار بیوماس وارد ومرگ

با  مالحظه شد،شده به بدن الرو است. همانطور که 
ي براي الروهاي سنین افزایش غلظت، اثرات ضد تغذیه ا

و در نتیجه  یابدافزایش میپروانه برگخوار کنار  پنجو  سه
تاثیر شود. تغذیه کم، بیوماس کمتري وارد بدن الروها می

حشرات  گذاري این مسئله حتی در باروري و میزان تخم
به ب)  2 شده، نیز قابل مشاهده است (شکل بالغ ظاهر

و  60هاي غلظتطوري که کاهش میزان تخم گذاري در 
میکرولیتربود.  نتایج  120و  90هاي غلظتاز  بیشتر 30

نشان داد  نیز Bakavathiappan et al. (2012)تحقیقات 
غلظت هاي مختلف عصاره ي برگ گیاه استبرق که تاثیر 

و همبستگی دارد به با نوع حالل و مقدار غلظت رابطه 
 Spodopteraالرو سن سوم طوري بیشترین مرگ و میر 

sp.  نسبت به  کلروفرمتاثیر عصاره ي استبرق با حالل در
می باشد. این هگزان، اتانول، استون و متانول حالل هاي 

خاصیت ضد تغذیه پژوهشگران همچنین اثبات نمودند که 
ارتباط به طور مستقیم با مقدار غلظت تیمارها این عصاره 

  دارند.
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رق روي ي اتانولی استب بنابراین بررسی تاثیر عصاره 
ها به هاي باالي عصارهحشرات مختلف نشان داد غلظت

شود. طور موثري موجب اجتناب از تغذیه حشره می
همچنین کاهش مقادیر رشد نسبی در اثر تغذیه از آن را 

توان به سمیت پس از تغذیه و آثار ضد تغذیه اي آن می
  نسبت داد. 

ار نتایج این تحقیق و دیگر منابع، این حقیقت را آشک
روي  (C. procera)سازد که اثرات عصاره گیاه استبرق می

تغذیه، به صورت ضدحشرات مختلف و مراحل رشدي آنها 
قارچ کشی و ضد کاهش رشد، کاهش باروري، حشره

  باشد.  متفاوت می
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Abstract 
The insecticidal and antifeedant properties of ethanol extract of Calotropis procera were investigated on the 

flour beetles, Tribolium spp., and Thiacidas postica by the food disc and sandwich procedure. The experiments 

were carried out according to a completely randomized design with four treatments and five replications. The 

obtained results showed that all pupae of the flour beetles died at the concentrations of 90 and 120 µl/disc. At 

the other concentrations, the weight and growth of the adults were significantly different with the control. The 

mortality of neonate larvae of T. postica at the all concentrations was significantly greater than control. The 

feeding rates of the third and fifth instar larvae of T. postica at the concentrations of 30 and 60 µl/cm were 

significantly different with the other treatments. The results revealed that the amount of leaf consumption at the 

30 and 60 µl/cm was higher than the other concentrations; consequently, the insecticidal and antifeedant 

properties were occurred at the low and high concentrations, respectively. The ethanol extract of C. procera had 

a noticeable effect on the relative growth rate (RGR) and relative consumption rate (RCR) at all concentrations 

except for 30 µl/disc concentration. In addition, the greatest influence on the efficiency of conversion of 

ingested food (ECI) and feeding deterrence index (FDI) was observed at the concentrations of 60 and 120 

µl/disc, respectively. 

 

Keywords: Calotropis procera, Tribolium spp., Thiacidas postica, nutritional index, insecticidal effect. 

 


