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  چکیده
یکی از آفات مهم خانواده چلیپاییان است که باعث خسارت کمی و کیفی قابل  .Pieris brassicae Lسفیده بزرگ کلم 

هاي کم کشهاي مصنوعی رایج، نیاز به آفتکششود. با در نظر گرفتن مشکالت ناشی از کاربرد آفتتوجه در محصول می
بات گیاهی به ه استفاده از ترکیشود. امروزپذیر بیشتر احساس میخطر و با کارایی باالتر و همچنین ترکیبات زیست تخریب

کشی به دلیل کارایی قابل قبول و ایمنی نسبی آنها براي انسان و محیط کش گیاهی و افزاینده فعالیت حشرهعنوان حشره
ن به تنهایی هالوتریپرول و المبداسايهاي کلرانترانیلیکشزیست، اهمیت روزافزونی یافته است. در این بررسی کارایی آفت

و روغن بذر کلم (به عنوان محرك تغذیه) در برابر سفیده   Medik.  Alhagi maurorumترکیب با عصاره گیاه خارشترو در 
 50LCا مقدار پرول به ترتیب بکلم در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز پروبیت نشان داد که کلرانترانیلی

باشد. موثرترین ترکیب در برابر مراحل تخم، الرو سن اول، دوم و سوم آفت می ،گرم بر لیترمیلی 16و  15، 4، 11برابر با 
 پرول و المبداساي هالوترین به ترتیب اثر افزاینده و سینرژیستی را نشان داد. مطابقعصاره خارشتر در ترکیب با کلرانترانیلی

هاي کشآفت 50LCها شد. مقادیر کشارایی حشرههاي انجام گرفته، افزودن محرك تغذیه باعث بهبود کسنجیبا نتایج زیست
درصد  5و  1هاي هالوترین براي تمام مراحل الروي آزمایش شده، در اثر اضافه شدن غلظتپرول و المبداسايکلرانترانیلی

ن یک واتواند راهنمایی براي مطالعات آینده باشد و به عناز محرك تغذیه کاهش یافتند. اطالعات حاصل از این تحقیق می
  هاي مدیریت آفت استفاده شود.ابزار موثر در استراتژي

  کشسفیده بزرگ کلم، سینرژیست، عصاره گیاهی، محرك تغذیه، حشرههاي کلیدي: واژه
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Abstract  
Cabbage large white butterfly, Pieris brassicae is one of the important insect pests of plant family 
Brassicacea which causes remarkable quantitative or qualitative crop losses. Keeping in view the prob-
lems caused by conventional chemical insecticides, need is being felt for insecticides with more effi-
cient and low-risk ones as well as biodegradable compounds. Nowadays, utilization of botanical plant 
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compounds as bioenhancer and bioinsecticide are becoming increasingly important, due to their ac-
ceptable efficiency and relative safety to human and environment. To this end, we investigated the 
efficacy of chlorantraniliprole and lambda-cyhalothrin insecticides alone and in combination with 
Alhagi maurorum extract and cabbage seed oil against P. brassicae under laboratory conditions. Probit 
analysis revealed chlorantraniliprole as the most effective insecticide against egg, first, second and third 
instar larvae with LC50 values of 11, 4, 15 and 16 mg/L, respectively. Methanolic extract of A. mauro-
rum when combined with chlorantraniliprole and lambdacyhalothrin possessed additive and synergistic 
effect, respectively. In bioassays, the addition of feeding stimulant improved the efficacy of the insec-
ticides. The concentrations of chlorantraniliprole and lambdacyhalothrin required for 50 % mortality of 
all tested larval stages were reduced when the feeding stimulant was added in concentrations of 1 and 
5 %. This information will guide future study and could be used as an effective tool for P. brassicae 
management strategies. 
Key words: cabbage large white butterfly, plant extract, synergist, feeding stimulant, insecticide 
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  مقدمه
جنس جزء یکی از ده محصول مهم اقتصادي  350گونه و حدود  3500گیاهان خانواده چلیپاییان با بیش از  
هاي بسیار متنوعی از جمله انواع کلم، ترب، تربچه، شاهی سبزي ،این خانواده ).Sarfraz & Keddie, 2005(هستند 

 & Maynard( ها با بیشترین تنوع از اهمیت باالتري برخوردارندشود که در بین آنها کلمو شلغم را شامل می

Hochmuth, 2006 .(هاي دار، منبع غنی از ویتامینترین سبزیجات برگکلم به عنوان یکی از مغذيC  وK باشد. می
گرم مواد  6/0گرم کربوهیدرات،  6/4گرم چربی،  1/0گرم پروتئین،  8/1هر صد گرم بخش خوراکی کلم، حاوي 

 Ojetaya et al., 2011;Kanwal( باشدگرم سدیم میمیلی 1/14گرم آهن و میلی 8/0گرم کلسیم، میلی 29معدنی، 

et al., 2020 .(ها در ایران آمار دقیقی وجود ندارد، ولی با توجه در مورد سطح زیر کشت و میزان تولید این سبزي
  به تنوع محصوالت این خانواده میزان مصرف آنها در کشور باالست.

نوان یکی از آفات مهم خانواده ، به ع Pieris brassicae L. (Lepidoptera: Pieridae)سفیده بزرگ کلم 
این آفت یکی از عوامل  ).Raqib, 2004( خواري داردفعالیت گیاه گونه از گیاهان این خانواده 83 روي کلمیان،

خسارت شدیدي را به محصول  ،هاي کلممهم محدود کننده تولید کلم در دنیا بوده که الروهاي آن با تغذیه از برگ
ها را از حاشیه به تر برگکه الروهاي مسنزنند در حالیکنند. الروهاي جوان به سطح برگ خسارت میوارد می

هاي شدید کل گیاه خورده گذارند. در آلودگیهاي اصلی را باقی میسمت داخل مصرف کرده و تنها رگبرگ
 درصد گزارش شده است 40مناطق، کاهش میزان محصول تا  . در برخی)Askary & Ahmad, 2020(شود می

)Hasan & Ansari, 2011 .(هاي کشهاي فعلی مدیریت این آفت تا حد زیادي متکی به استفاده از حشرهروش
کشاورزان در طول یک فصل زراعی، به منظور کنترل آفات  ،. در ایران)Kaur & Kumar, 2018( باشدشیمیایی می

ترین ها به عنوان یکی از مهمکشدهند و استفاده از حشرهبار سمپاشی انجام می 15-20حدود  ،محصول کلم
رویه از استفاده بی ).Soleymanzade et al., 2019( آیدابزارهاي مدیریت آفات در این محصول به حساب می

آفات ثانویه و آلودگی محیط  هاي رایج، اثرات نامطلوبی همچون ایجاد و توسعه مقاومت در آفات، طغیانکشآفت
دشمنان طبیعی آفات کلم از جمله ). Metspalu et al., 2009; Kaur & Kumar, 2018( زیست را به همراه دارد

و سفیده  L. Pieris rapaeکه پارازیتوئید داخلی الروهاي سفیده کوچک کلم   .Hyposoter ebeninus Gravگونه 
 گیرند و نیاز به حفاظتهاي شیمیایی قرار میکششدت تحت تاثیر آفت باشد، بهمی P. brassicaeبزرگ کلم 

شوند، هاي مصرفی در محصوالتی نظیر کلم که بیشتر به صورت تازه مصرف میکشدارند. باقیمانده باالي آفت
راي با توجه به اثرات نامطلوب ذکر شده ب). Matter et al., 2002( عوارض جانبی نامطلوبی براي انسان دارند

ت. تر ضروري اسهاي موثرکشهاي جایگزین و استفاده از آفتهاي شیمیایی رایج، جستجو براي روشکشآفت
یل هاي گیاهی به دلاند. عصارههاي حشرات خاصیت سمی داشتههمچنین، مشتقات گیاهی براي بسیاري از گونه



  ٣٢٣  1400, 41)4شناسی ایران، (حشرهنامه انجمن 
 

 

 Jeyasankar et( اندمورد توجه بوده هاي جدید گیاهیکشداشتن اثرات مضر روي حشرات آفت به عنوان حشره

al., 2011.(  
آمید جدید است و به طور موثري علیه آفات کش آنترانیلیک ديیک حشره Coragen®پرول کلرانترانیلی

ر کش داراي نحوه عمل بسیار منحصبالپولکدار و غیر بالپولکدار در محصوالت مختلف عمل کرده است. این حشره
شود که کاهش کلسیم، توقف تغذیه، به فرد بوده و موجب تحریک رهاسازي ذخایر کلسیمی بدن حشره می

گزین ایمن بوده و جای ،محیطیزیست لی و در نهایت مرگ حشره را در پی دارد. کلرانترانیلی پرول به لحاظ حابی
  ).Cao et al., 2010; Pereira, 2013( باشدهاي شیمیایی میکشمناسبی براي بسیاري از حشره

ت رف پایین و خاصیکش پایرتروئید طیف وسیع با مقدار مصیک حشره  Zeon ®Karateالمبداساي هالوترین 
ه شده هایی احاطباشد. در فناوري زئون ماده فعال المبداساي هالوترین توسط میکروکپسولگوارشی می-تماسی

ها روي موریانهو  هاها، سوسکالرو پروانه ریشکداران،بالها،است. کاراته زئون جهت کنترل آفاتی مانند شته
ستفاده قرار مورد ا آفات بهداشتی نیز و ايگیاهان زینتی و گلخانه زمینی، سبزیجات،محصوالتی مانند گندم، سیب

کند، باعث آسیب به سیستم عصبی و مختل کردن کش به سرعت در جلد حشره نفوذ میگیرد. این حشرهمی
  ).Perrin, 1998; Mohammadipour et al., 2015( شوداي، فلج و در نهایت مرگ حشره میفعالیت ماهیچه

هاي زیادي را براي جایگزینی قابلیت ،هاي مشتق شده از گیاهاناند فرآوردهختلف نشان دادهتحقیقات م 
ها و ترپنوییها، سسکهاي ثانویه مانند مونوترپنترکیبات شیمیایی دارند. گیاهان حاوي انواع مختلفی از متابولیت

تعداد زیادي از  ).Barney et al., 2005( ها هستند که نقش مهمی در عملکرد دفاعی گیاه بر عهده دارندترپنتري
اثرات فیزیولوژیک و رفتاري مانند کشندگی، دورکنندگی و بازدارندگی تغذیه روي  ،هاي ثانویه گیاهانمتابولیت

هاي گیاهی به عنوان هاي اخیر استفاده از عصارهدر سال ).Moralle-Rejesus et al., 1984(حشرات آفت دارند 
اهی در هاي گیهاي شیمیایی در کنترل آفات مورد توجه زیادي قرار گرفته است. اکثر عصارهکشجایگزین آفت

 Alhagiگیاه خارشتر  ).Guleria & Tiku, 2009( شوندعرض چند روز و گاهی در عرض چند ساعت تجزیه می

maurorum Medik.  یک علف هرز چند ساله از تیره بقوالتFabaceae باشد و در اکثر نقاط ایران وجود دارد. می
باشند. میوه هاي آن به شدت منشعب و خاردار میمتر بوده و ساقهسانتی 60-100این گیاه سبز رنگ، ارتفاع آن 

ت می هستند. طول آنها ممکن اسآن ناشکوفاست. سیستم ریشه عمیقی دارد. برگها متناوب، پراکنده، ضخیم و چر
باشد عدد) می 2-6ها صورتی رنگ با ساقه کوتاه یا بدون ساقه هستند. تعداد آنها اندك (متر باشد. گلمیلی 20-7

)Atta et al., 2010; Hamed et al., 2012; Muhammad et al., 2015(اند که عصاره ها نشان داده. برخی از آزمایش
   ).Shakhsi Zare et al., 2016( و کشندگی براي آفات داردآن خاصیت دورکنندگی 

همچنین طبق برآوردهاي حاصل از تحقیقات مختلف، گیاهان حاوي مواد متعددي مانند ترکیبات شبه 
اي هستند که به لحاظ بیولوژیکی براي حشرات فعال هاي تغذیهمحرك و هاها، دور کنندههورمونی، جذب کننده

ها در برابر حشرات گیاهخوار در صورت اختالط با کشایده افزایش کارایی حشره ).Koul, 2008(باشند می
اند و مطرح شد و از آن زمان ترکیباتی که بر پایه قندها و مالس بوده 1960اي در اوایل دهه هاي تغذیهمحرك

اند ادهاین زمینه از خود نشان دکارایی خوبی را در  ،همچنین ترکیبات فعال به لحاظ بیولوژیک (مانند آمینواسیدها)
)Pszczolkowski & Brown, 2014(ها ممکن است در افزایش کش. استفاده از ترکیبات محرك تغذیه به همراه آفت

   ).Potter & Watson, 1983( ها گرددکشاثربخشی کنترل موثر واقع شود و موجب کاهش دوز مصرفی آفت
ها کشرویه کشاورزان به میزان زیادي در معرض آفتهاي بیسمپاشیاز آنجا که سفیده بزرگ کلم به دلیل  

شود، به عنوان مدلی براي تحقیق حاضر انتخاب قرار دارد و همچنین خسارت کمی و کیفی زیادي را باعث می
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تواند در بهبود مدیریت یک آفت تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر هاي جدید و موثر میکششد. شناسایی حشره
اي موجود در گیاهان میزبان آفت هاي تغذیهکشی ترکیبات گیاهی و بررسی محركاده از خواص حشرهاستف
. هاي زیست محیطی باشدهاي شیمیایی و کاهش آلودگیکشتواند قدم بزرگی در راستاي کاهش مصرف آفتمی

ي حاصل از روغن بذر کلم ااز این رو، تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثر عصاره گیاه خارشتر و محرك تغذیه
هاي شیمیایی کلرانترانیلی پرول و المبداساي هالوترین علیه مراحل مختلف زیستی آفت کشدر ترکیب با حشره

 سفیده بزرگ کلم انجام گرفته است. 
 

  هامواد و روش
  پروش گیاه میزبان

، در گلخانه تحقیقاتی گروه L.  Brassicae oleraceaبه منظور دسترسی به گیاه میزبان، گیاه کلم برگ
، 60±10درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  25±3پزشکی دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه با شرایط دماي گیاه

  هاي آزمایشی کاشته شد. ) در داخل گلدان(تاریکی: روشنایی 16:8دوره نوري 
  پرورش سفیده بزرگ کلم

لم واقع در روستاي کشتیبان شهرستان ارومیه استان تخم و الروهاي پروانه سفیده بزرگ کلم  از مزارع ک
هاي تازه کلم منتقل گردیدند. هر آوري و به گلخانه روي برگجمع E) ̋46 ʹ14°N, 45 ̋25 ʹ33°(37آذربایجان غربی 

شدند. پس از خروج حشرات کامل جهت کش منتقل میهاي تازه و عاري از هر گونه آفتروز الروها به برگ
هاي جمع آوري متر منتقل شدند. تخمسانتی 90×70×100هایی با ابعاد انجام جفتگیري و تخمریزي، آنها به قفسه

 درب ،انتقال یافتند. جهت تامین تهویه و رطوبت مترسانتی 190×20×8ده به داخل ظروف پالستیکی با ابعاد ش
به  ،مش پوشیده  و یک تکه پنبه مرطوب داخل آنها قرار گرفت. در ظروف پرورش الرو 80ظروف با توري 

 دشو برگ تازه جایگزین می خارج ،مواد غذایی خورده نشده و فضوالت الروها ،منظور حفظ شرایط بهداشتی
)Webb & Shelton, 1988; Kour et al., 2022.(  

  ايها، عصاره گیاهی و محرك تغذیهکشتهیه حشره
ساخت شرکت  Coragen®با نام تجاري  (SC 18.5)هاي کلرانترانیلی پرول کشدر این تحقیق از آفت

DuPont و المبداساي هالوترین  ایاالت متحده(10 CS)  با نام تجاريZeon ®Karate   ساخت شرکتSyngenta 
) با توجه به بررسی منابع مختلف مبنی بر داشتن A. maurorumاستفاده شد. نمونه گیاهی پژوهش (گیاه خارشتر 

، با توجه درصد آن در آزمایشگاه تهیه شد. همچنین جهت تهیه محرك تغذیه 5انتخاب و عصاره  ،کشیاثر حشره
  بع انجام گرفته از روغن بذر کلم استفاده شد.به بررسی منا

  تهیه عصاره گیاه خارشتر 
هاي روستاي مراجول شهرستان ارومیه، استان آذربایجان ، از باغ1400هاي هوایی گیاه خارشتر در تیرماه اندام

بعد از شناسایی در حد گونه، جمع آوري گردید. در این بررسی، عصاره متانولی  E) ̋50 ʹ8°N, 45 ̋45 ʹ33°(37غربی 
 ).Gupta et al., 2020; Nouri Ganbalani et al., 2020( اده از دستگاه سوکسله به دست آمدگیاه مذکور با استف

شتانه (از جنس کاغذ گرم از پودر گیاه مورد نظر داخل انگ 30اي بود که  در هر بار گیري به گونهروند عصاره
لیتر حالل متانول داخل بالن ریخته شد. پس از روشن کردن میلی 300صافی ضخیم) قرار داده شد. سپس حدود 

دستگاه، کمی قبل از رسیدن حالل به نقطه جوش خود، با باز کردن شیرآب از تبخیر آن جلوگیري به عمل آمد. 
گیري، حالل آن با استفاده از دستگاه از اتمام عمل عصاره ساعت به طول انجامید. بعد 6هر بار عصاره گیري 
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در ظرفی با محفظه   GC-Massروتاري تبخیر شد. عصاره تهیه شده تا انجام آزمایشات و آنالیز توسط دستگاه 
هاي مشخص، از حجم یکسان درجه سلسیوس نگهداري شد. براي تهیه غلظت 4تاریک و در یخچال با دماي 

لیتر از متانول حل گردید و سپس با آب میلی 2فاده شد. ابتدا وزن مورد نظر از عصاره خشک در حالل متانول است
گرم از عصاره  12/0گرم بر لیتر از عصاره، مقدار  4لیتر رسانده شد. مثال براي تهیه غلظت میلی 30مقطر به حجم 

  رسانده شد. لیتر میلی 30لیتر متانول حل شد و با آب مقطر به حجم میلی 2خشک در 
  اي حاصل از بذر گیاه کلمتهیه محرك تغذیه

مربوط  اي در گیاهان خانواده چلیپاییانبا توجه به بررسی منابع مختلف مبنی بر اینکه خاصیت محرك تغذیه
باشد، روغن بذر کلم جداسازي شد. به منظور تهیه روغن، بذر کلم (رقم به ترکیبات موجود در روغن آنها می

Rare ball( که هاي آن به طور کامل جداسازي گردید. از آنجایی خریداري و ناخالصی ،بذر هاياز فروشگاه
ی هاي مبتنتري در مقایسه با روشهاي کیفیت مطلوبهاي پرس سرد داراي شاخصتحقیقات نشان داده روغن

ل از این روش جهت ، به همین دلی)Zinat Bakhsh et al., 2017; Vedaei & Aarabi, 2021( بر حالل هستند
استخراج روغن استفاده شد. یک کیلوگرم از بذر کلم در داخل مخزن دستگاه ریخته شد. طی مراحل استخراج، 

ها در جهت حفظ پایداري روغن از هیچ گونه حرارتی استفاده نگردید. روغن به دست آمده تا زمان انجام آزمون
  درجه سلسیوس نگهداري شد. 4محفظه تاریک در دماي 

  هاي الزم از مواد آزمایشیتعیین محدوده غلظت
ها و عصاره گیاهی بود که مرگ و میري معادل کشهاي آفتاي از غلظتهدف از این آزمایش، تعیین دامنه

هاي کشدر مورد آفت). Robertson & Presiler, 1992( درصد در جمعیت موردنظر ایجاد نماید 75تا  25
را به  کشهالوترین، براي مشخص کردن این محدوده، غلظت توصیه شده آفتالمبداسايپرول و کلرانترانیلی

دو غلظت باالي  ،برابر 5عنوان غلظت وسط در نظر گرفته و براي به دست آوردن چهار غلظت دیگر با فاصله 
ظت غلغلظت حد وسط و دو غلظت پایین غلظت حد وسط انتخاب شدند. در مورد عصاره گیاه خارشتر نیز یک 

ی هاي مقدماتها مانند روش باال به کار رفت. آزمایشبه عنوان غلظت حدوسط در نظر گرفته شد و مابقی غلظت
هاي اصلی با رعایت غلظت از محلول سمی و یک تیمار شاهد (آب مقطر) انجام یافتند. در نهایت، غلظت 5با 

هاي هاي مقدماتی محاسبه شدند. غلظتتاز روي غلظ )Moradeshaghi & Pourmirza, 1974(فاصله لگاریتمی
پرول و المبداساي هالوترین روي سنین مختلف هاي کلرانترانیلیکشآفت 50LCبه کار رفته براي تعیین مقادیر 

اند و جهت تکراري نشدن مطالب در اینجا به آنها اشاره قسمت نتایج آورده شده 1الروي سفیده کلم در شکل 
آن براي الروهاي سن اول، دوم و سوم آفت به ترتیب برابر  50LCه در تعیین مقادیر هاي اصلی عصارنشد. غلظت

) 2951، 2188، 1585، 1148، 794) و (2188، 1622، 1202، 891، 646)، (959، 676، 479، 339، 240با (
  گرم بر لیتر بودند. میلی

 ره گیاه خارشتر روي تخم و مراحلهالوترین و عصاپرول، المبداسايهاي کلرانترانیلیکشبررسی اثر آفت
  مختلف الروي سفیده بزرگ کلم

هاي اصلی غلظت ). 2006et alGrišakova ,.( وري برگ به کاربرده شدها، روش غوطهبراي انجام آزمایش
کش با استفاده از آب مقطر تهیه شدند. پس هاي مقدماتی به دست آمده بودند براي هر حشرهآزمایش که از آزمون

هاي تهیه شده ثانیه داخل غلظت 15متر تهیه شدند و به مدت سانتی 6هاي برگی از گیاه کلم به قطر از آن دیسک
اق، هاي برگی در دماي اتنهایی استفاده شد. بعد از خشک شدن دیسکقرار گرفتند. براي شاهد از آب مقطر به ت

عدد الرو (سن اول، دوم، سوم) یک روزه  20متري منتقل شدند. براي هر غلظت سانتی 8هاي پتري آنها به تشتک
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ر دسازي شده بودند، قرار گرفت. به منظور ایجاد شرایط مناسب از لحاظ تهویه براي الروها، که از قبل همسن
 هايهایی ایجاد و جهت تامین رطوبت کافی، از کاغذهاي صافی مرطوب در زیر برگهاي پتري سوراخروي درب

ها در شرایط آزمایشگاهی قرار گرفتند. میزان تکرار انجام شدند. پتري 3ها در کلم استفاده شد. تمامی آزمایش
  ثبت شد. ساعت بعد از رهاسازي الروها شمارش و 24مرگ و میر الرو ها، 

عددي  20هاي ها و عصاره گیاهی روي تخم آفت، جهت انجام آزمایش، دستهکشدر مورد بررسی اثر آفت
ثانیه داخل غلظت هاي آزمایشی  15هاي کلم جداسازي و به مدت تخم یک روزه سفیده بزرگ کلم در روي برگ

هاي برگی حاوي شک شدن آنها، دیسکور شدند. بعد از خغلظت به عالوه یک تیمار شاهد) غوطه 5هر ترکیب (
متري حاوي تهویه و کاغذ صافی مرطوب جهت تامین رطوبت، انتقال داده شدند. سانتی 6هاي تخم به داخل پتري

مرگ  ،روز) 5-8هاي مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی قرار گرفتند. پس از سپري شدن دوره انکوباسیون (پتري
  . ها بررسی و شمارش شدو میر تخم

پرول و المبداساي هالوترین با عصاره خارشتر روي تخم و هاي کلرانترانیلیکشبررسی اثر ترکیب آفت
  مراحل مختلف الروي سفیده کلم

مقادیر  ،پرول و المبداساي هالوترین با عصاره خارشترهاي کلرانترانیلیکشبه منظور بررسی اثر تلفیق آفت
25LC لی روي هاي قبها با عصاره ترکیب و تاثیر ترکیب حاصل مشابه با روش شرح داده شده در قسمتکشآفت

مراحل تخم و سنین مختلف الروي سفیده بزرگ کلم مورد بررسی قرار گرفت. در شاهد از آب مقطر استفاده 
   ).Mansour et al., 2012( تکرار در نظر گرفته شد 3شد. براي هر تیمار 

  اي روغن بذر کلم بررسی اثر محرك تغذیه
با اندکی تغییرات انجام شد. براي انجام این  Pszczolkowski & Brown (2014)آزمایش مطابق با روش 

هاي جوان و تازه هاي برگی تهیه شده از برگآزمایش، از الروهاي سن اول، دوم و سوم آفت استفاده شد. دیسک
ور درصد تهیه شده از روغن بذر کلم غوطه 5و  1هاي ثانیه داخل غلظت 15ت گیاه کلم (با وزن مشخص) به مد

هاي برگی در دماي اتاق، آنها به شدند. در تیمار شاهد فقط از آب مقطر استفاده شد. بعد از خشک شدن دیسک
قرار داده شد.  متر انتقال داده شدند. در روي هر دیسک برگی تیمار شده یک عدد الروسانتی 6هایی با قطر پتري

هایی تعبیه شد، همچنین در کف سوراخ ،هاي پتريبه منظور ایجاد تهویه و تامین رطوبت، در روي درب تشتک
الرو مورد آزمایش قرار  20هاي مرطوب قرار داده شد. براي هر غلظت از روغن بذر کلم، تعداد آنها کاغذ صافی

میزان غذاي خورده شده (با تفاضل وزن برگ قبل و بعد از  بار تکرار شد. 3گرفت. آزمایش مربوط به هر غلظت 
  گیري شد.ساعت اندازه 24تغذیه الرو) و میزان فضوالت الروها بعد از گذشت 

ب با محرك هالوترین در ترکیپرول و المبداسايهاي کلرانترانیلیکشکشی آفتبررسی افزایش فعالیت حشره
  اي حاصل از روغن بذر کلمتغذیه

 هاي شیمیایی به کاربرده شده، مطابق با روشکشاي با آفتر بررسی تاثیر ترکیب محرك تغذیهبه منظو
Pszczolkowski & Brown (2014) پرول و المبداساي هالوترین در هاي کلرانترانیلیکشهاي اصلی آفتغلظت

نجام آزمایش مطابق با درصد روغن ترکیب داده شدند. نحوه ا 5و  1هاي آنها با غلظت 50LCبرآورد مقدار 
  ها روي مراحل الروي آفت بود. کشهاي شرح داده شده در بخش تاثیر آفتروش

  شناسایی ترکیبات شیمیایی عصاره خارشتر
شناسایی و تعیین کمیت اجزاي تشکیل دهنده عصاره متانولی گیاه خارشتر در مرکز جهاد دانشگاهی 

گرفت. براي این منظور از دستگاه کروماتوگرافی گازي متصل به  شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی انجام
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آمریکا مدل  ایاالت متحده ساخت )،GC-Mass )Gomathi et al., 2015; Maazoun et al., 2019طیف سنج جرمی 
Agilent 5975  با ستون مویینه HP-5MS  25/0متر و ضخامت فاز ساکن میلی 25/0متر، قطر داخلی  30(طول 

درجه سلسیوس بر دقیقه به  8درجه سلسیوس با تغییرات  180تا  80میکرومتر) استفاده شد. برنامه حرارتی از 
الکترون ولت بود. درجه  70متر بر دقیقه و انرژي یونیزاسیون میلی 1کار برده شد. سرعت گاز هلیوم خالص 

ناسایی ها، شیه و مشخص شدن پیکدرجه سلسیوس براي تولید منبع یون تنظیم شد. پس از تجز 250حرارت 
  انجام شد. ) Wily 2007;NIST 2005( ترکیبات به کمک کتابخانه رایانه دستگاه

  هاتجزیه و تحلیل داده
آزمون نرمال  ،تکرار انجام شدند. در صورت نیاز 3هاي تحقیق در قالب طرح کامال تصادفی و در آزمایش

هاي کلرانترانیلی پرول، المبداساي هالوترین کشآفت 50LCتعیین مقادیر  ها انجام داده شد. برايبودن و تبدیل داده
ها نیز با استفاده استفاده شد. مقایسه میانگین SPSS version 17.0و عصاره خارشتر از روش پروبیت در نرم افزار 

انجام شد. در محاسبه اثر  ONE-WAY ANOVAاز آزمون توکی در سطح احتمال آماري یک درصد و با روش 
از  Mansour et al. (2012)هاي شیمیایی با عصاره خارشتر مطابق روش کشسینرژیستی/آنتاگونیستی ترکیب آفت

 25LCکش و آفت 25LCها (هر کدام از ترکیبات استفاده شد. تلفیق این غلظت LC)25(هاي زیر کشنده غلظت
ر ثو مرگ و میر مورد انتظار با استفاده از فرمول زیر در محاسبه ا عصاره) به دو صورت مرگ و میر مشاهده شده

  ررسی قرار گرفتند:بسینرژیستی/ آنتاگونیستی مورد 
  

Co − toxicity factor =
Observed mortality (%) − Expected mortality (%)

Expected mortality (%)  × 100 
  

نشان دهنده اثر آنتاگونیستی و مقادیر  ≥ -20نشان دهنده اثر سینرژیستی، مقادیر  ≤20طبق این روش، مقادیر 
براي رسم نمودارها استفاده  EXCEL 2013دهد. از نرم افزار حالت افزاینده را نشان می <-20و  >20 مابین

  گردید.
  
  نتایج
لف ر روي تخم و مراحل مختهاي کلرانترانیلی پرول، المبداساي هالوترین و عصاره گیاه خارشتکشاثرآفت

  الروي سفیده بزرگ کلم
 پرول، المبداسايهاي کلرانترانیلیکشسنجی حشرههاي به دست آمده از زیستبا تجزیه پروبیت داده
درصد مراحل تخم، الرو سنین اول،  50هاي کشنده غلظت ،سفیده بزرگ کلمروي  هالوترین و عصاره خارشتر

 50LCن پرول با کمترین میزاکش کلرانترانیلیدوم و سوم این حشره برآورد گردید. مطابق با نتایج حاصل، حشره
  ). 1بیشترین اثر کشندگی را روي مراحل مختلف زیستی آفت داشته است (جدول  ،نسبت به دو ترکیب دیگر
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هاي کلرانترانیلی پرول، المبداساي هالوترین و عصاره گیاه خارشتر کشنتایج تجزیه پروبیت اثر حشره -1جدول 
  در شرایط آزمایشگاهی  Pieris brassicaeروي مراحل مختلف زیستی سفیده بزرگ کلم 

Table 1. Results of probit analysis of effect of chlorantraniliprole, lambda-cyhalothrin and plant extract 
of Alhagi maurorum on different life stages of Pieris brassicae in laboratory conditions 

Insecticide Growth 
stage 

Number 
of insects χ2(df) Slope±SE 

LC50 (mg/L) 
(Lower-Upper) 

95% CL 
R2 LC50/Slope 

Ratio 

Chlorantraniliprole 

egg 300 1.60(3) 2.83±0.47 19.4 
(16.9-21.9) 0.96 6.8 

L1 300 2.24(3) 2.93±0.43 3.9 
(3.3-4.3) 0.96 1.3 

L2 300 2.79(3) 2.68±0.46 27.5 
(23.9-31.6) 0.94 10.2 

L3 300 2.45(3) 2.47±0.37 28.8 
(24.5-33.1) 0.95 11.6 

Lambda-cyhalothrin 

egg 300 1.20(3) 1.95±0.34 219.9 
(183.7-265.3) 0.97 112.7 

L1 300 0.58(3) 3.90±0.61 93.7 
(84.9-102.4) 0.99 24.0 

L2 300 0.97(3) 3.64±0.62 119.1 
(108.3-123.4) 0.97 32.7 

L3 300 0.41(3) 2.47±0.39 154.8 
(132.2-177.9) 0.99 62.6 

Alhagi maurorum 
extract 

L1 300 2.26(3) 2.73±0.34 464.1 
(405.8-528.5) 0.93 170.0 

L2 300 0.08(3) 2.66±0.42 1088.5 
(939.8-1239.0) 0.99 409.0 

L3 300 0.22(3) 2.40±0.38 1502.4 
(1287.7-1738.3) 0.99 626.0 

  

ترین مرحله زیستی آفت حساس ،گرم بر لیترمیلی 4برابر با  50LCالرو سن اول سفیده بزرگ کلم با مقادیر 
حساسیت  ،گرم بر لیترمیلی 29و  27برابر  50LCکش بود. الرو سن دوم و الرو سن سوم با مقادیر به این آفت

د محاسبه شده براي الروهاي سن دوم و سوم درص 95هاي اطمینان پوشانی محدودهاند. همتقریبا یکسانی داشته
کش باشد. در مورد حشرههاي به دست آمده براي آنها می 50LCدار بین نیز نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی

برابر  50LCگرم بر لیتر و تخم با مقدار میلی 74/93برابر با  50LCالرو سن اول با مقدار  ،المبداساي هالوترین
اند. به دلیل بوده کشترین مرحله زیستی آفت به این آفتترین و مقاومرم بر لیتر به ترتیب حساسگمیلی 91/219

اثر کشندگی معناداري روي مرحله  ،گرم بر لیتر)میلی 2500هاي باالتر از اینکه عصاره خارشتر (حتی در غلظت
قدار غلظت کشنده عصاره نیز افزایش آن برآورد نگردید. با افزایش سن الروي، م 50LCتخم آفت نداشت، مقدار 

وترین پرول، المیداساي هالهاي کلرانترانیلیکشبه شیب خط براي مقایسه بهتر سمیت آفت 50LCپیدا کرد. نسبت 
آورده شده است. به طور کلی، در مقایسه چند ترکیب سمی، هر چقدار مقدار  1و عصاره خارشتر در جدول 

 – باشد. با این وجود، شیب خط دوزکمتر باشد؛ نشان دهنده سمیت بیشتر آن ترکیب شیمیایی می 50LCعددي 
ختالف ا ها با 50LCهاي شیمیایی دارد. در مقایسه مقادیر کشاثر نیز ارزش باالیی در مقایسه پتانسیل سمیت حشره

. مقدار عددي مربوط )Lei & Sun, 2018( کشی بیشتر استکم، هر چقدر شیب خط بیشتر بوده باشد، پتانسیل آفت
ادیر کشی آن ترکیب بیشتر است. مقایسه مقبه شیب خط هر چقدر کوچکتر باشد؛ پتانسیل حشره  50LCبه نسبت 

هالوترین و کش کلرانترانیلی پرول در هر مرحله زیستی آفت با مقادیر آن براي المبداساياین نسبت براي حشره
 باشد. موثرتر بودن کلرانترانیلی پرول میعصاره خارشتر نیز نشان دهنده 

  
هاي کلرانترانیلی پرول و المبداساي هالوترین با عصاره خارشتر روي تخم و مراحل کشاثر ترکیب آفت

  مختلف الروي سفیده کلم
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ها کش) هر کدام از حشره25LCهاي زیر کشنده (مقادیر در این آزمایش، براي هر مرحله زیستی آفت، غلظت
) عصاره خارشتر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش 25LCجداگانه در تلفیق با غلظت زیر کشنده ( به طور

کش المبداساي هالوترین و عصاره خارشتر در هر مرحله زیستی آفت، اثر نشان داد ترکیب مقادیر زیرکشنده آفت
قادیر اثر سینرژیستی مشاهده نشد و ترکیب م ،کشندگی را به میزان زیادي باال برد، اما در مورد کلرانترانیلی پرول

  ).2کش با عصاره خارشتر نمایانگر اثر افزاینده بود (جدول زیر کشنده این آفت
  
تلفات مراحل مختلف زیستی سفیده کلم تحت تاثیر ترکیب سموم کلرانترانیلی پرول و المبداساي  -2جدول 

  ساعت در شرایط آزمایشگاهی 24هالوترین با عصاره گیاه خارشتر بعد از گذشت 
Table 2. Mortality of different life stages of Pieris brassicae exposed to mixture of chlorantraniliprole 
and lambda-cyhalothrin with plant extract of Alhagi maurorum after 24 h in laboratory conditions 

Insecticide Concentration 
(mg/L) 

Growth 
stage 

Number 
of insects 

Observed 
mortality ± 

SE (%) 

Expected 
mortality ± 

SE (%) 
Effect 

Chlorantraniliprol 
+ Plant extract 

2.3 + 262.8 L1 60 55.00 ± 0.58 51.67 ± 0.11 Additive 
15.1 + 606.6 L2 60 56.67 ± 0.33 50.00 ± 0.10 Additive  
16.5 + 786.9 L3 60 53.33 ± 0.58 50.00 ± 0.33 Additive 

Lambda-cyhalothrin 
+ Plant extract 

62.9 + 262.8 L1 60 93.33 ± 0.01 53.33 ± 0.57 Synergism 
77.7 + 606.7 L2 60 95.00 ± 0.33 48.22 ± 0.32 Synergism 
84.5 + 786.9 L3 60 73.33 ± 0.11 50.00 ± 0.56 Synergism 

 

  حاصل از روغن بذر کلم  اثر محرك تغذیه
درصد تهیه شده از روغن بذر کلم، میانگین  5 و 1هاي مطابق با نتایج به دست آمده از این آزمایش، غلظت

). 3ند (جدول ادتغذیه و میانگین فضوالت الروهاي سن اول، دوم و سوم را به طور معناداري تحت تاثیر قرار د
گهاي هاي کلم (شاهد) و براي الروهاي سنین مختلف سفیده بزرگ کلم در برابر برگمطابق با این واکنش تغذیه

خاصیت محرك  براي آفت ،توان نتیجه گرفت روغن بذر کلمدرصد روغن، می 5و  1هاي غلظتکلم آغشته به 
  اي داشته است. تغذیه

  
اثر روغن بذر کلم روي میانگین غذاي خورده شده و میانگین فضوالت مراحل مختلف الروي سفیده  -3جدول

  ساعت 24بزرگ کلم بعد از گذشت 
Table 3. Effect of cabbage seed oil on mean food consumed and mean faeces of different larval stages 

of Pieris brassicae after 24 h 
Experimental variant Larval instar N Mean food consumed 

± SE (mg/larvae) 
Mean faecal ± SE 

(mg/larvae) 
Cabbage  L1 60 59.24c ± 0.01 24.35c ± 0.07 

Cabbage + Feeding stimulant (1%) L1 60 79.25b ± 0.66 40.95b ± 0.32 
Cabbage + Feeding stimulant (5%) L1 60 93.23a ± 0.01 57.24a ± 0.10 

Cabbage  L2 60 231.59c ± 0.85 152.52c ± 0.27 
Cabbage + Feeding stimulant (1%) L2 60 240.13b ± 0.29 160.85b ± 0.09 
Cabbage + Feeding stimulant (5%) L2 60 253.77a ± 0.30 170.91a ± 0.46 

Cabbage  L3 60 956.79c ± 0.61 401.67c ± 0.18 
Cabbage + Feeding stimulant (1%) L3 60 964.79b ± 1.19 409.11b ± 0.61 
Cabbage + Feeding stimulant (5%) L3 60 987.38a ± 0.81 424.98a ± 0.52 

Means with different letters in each column are significantly different at 1% level (Tuckey,s test 
هاي کلرانترانیلی پرول، المبداساي هالوترین و عصاره گیاه خارشتر در ترکیب کشکشی آفتافزایش حشره

  اي حاصل از روغن بذر کلمبا محرك تغذیه
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پرول هاي کلرانترانیلیکشحشره 50LC ساعت، مقادیر 24 حاصل از این آزمایش، بعد از گذشت طبق نتایج
درصد محرك  5 درصد و 1 هايهالوترین در برابر الروهاي سن اول، دوم و سوم آفت در اثر غلظتو المبداساي

ثر ها در اکشهاي آفتکاهش پیدا کرد. تغییرات مربوط به میانگین درصد کشندگی هر یک از غلظت تغذیه
کش آفت 50LCنشان داده شده است. در اثر این تغییرات، مقادیر  1هاي محرك تغذیه در شکل غلظت

درصد محرك تغذیه به  5و  1هاي ظتپرول براي الرو سن اول، دوم و سوم سفیده کلم در اثر غلکلرانترانیلی
گرم بر لیترکاهش پیدا کرد. در مورد ) میلی 20و  24به  29) و (از  19و  23به  27)، (از2و  3به  4ترتیب (از 

 94( از  آن براي الروهاي سن اول، دوم و سوم آفت به ترتیب 50LCهالوترین نیز مقادیر کش المبداسايحشره
  گرم بر لیتر کاهش پیدا کرد.) میلی111و  130به  155) و ( از  89و  104 به 119)، ( از44و  83به 
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کش ساعت آزمایش با: حشره 24واکنش مراحل مختلف الروي سفیده بزرگ کلم بعد از گذشت  -1شکل 

: واکنش الرو سن دوم؛ B: واکنش الرو سن اول؛ Aاي (المبداساي هالوترین به تنهایی و همراه با محرك تغذیه
Cاي (کش کلرانترانیلی پرول به تنهایی و همراه با محرك تغذیه: واکنش الرو سن سوم) و حشرهD واکنش الرو :

ها نشان دهنده : واکنش الرو سن سوم). حروف غیر مشابه در باالي ستونF: واکنش الرو سن دوم؛ Eسن اول؛ 
 باشد (آزمون توکی)درصد می 1ر سطح احتمال آماري دار داختالف معنی

Fig. 1. Responses of different larvae of Pieris brassicae in 24 h bioassays to lambda-cyhalothrin alone 
and lambda-cyhalothrin plus feeding stimulant (A: responses of first instar larvae, B: responses of sec-
ond instar larvae, C: responses of third instar larvae) and chlorantraniliprole alone and 
chlorantraniliprole plus feeding stimulant (D: responses of first instar larvae, E: responses of second 
instar larvae, F: responses of third instar larvae). None similar letters on the top of same columns indi-
cate a significant difference at 1% level (Tuckey,s test) 

  
  ترکیبات شیمیایی عصاره خارشتر

ترکیب  24 ،دهد. در عصاره این گیاهآنالیز ترکیبات عصاره متانولی گیاه خارشتر را نشان می 4جدول 
-Silane, ethyltrimethyl- ،1 عصاره را تشکیل دادند. ترکیبات درصد کل ترکیبات 04/90 شناسایی شد که
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hydroxyethyl)nonane-(2-3-Methoxy ،mome inositol ،ethylhexyl) phthalate-Bis(2  وAcetic acid  pentyl 

ester اند.بیشترین حجم عصاره را به خود اختصاص داده ،درصد 2/6و  8/7 ،2/11 ،4/12 ،0/22 به ترتیب با  
  
  Alhagi maurorumترکیبات شیمیایی عصاره خارشتر  -4جدول 

Table 4. Chemical composition of Alhagi maurorum plant extract 
No. Compound Retention 

time (minute) 
Composi-
tion (%) 

Chemical 
structure 

1 Acetic acid, pentyl ester 4.453 6.20  C7H14O2 
2 Methanamine, N-methoxy- 6.330 1.60 C2H7NO 
3 2H-Pyran, 3,6-dihydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)- 6.496 0.38 C10H16O 
4 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl- 9.814 0.95 C6H8O4 
5 Coumarin 11.594 0.22  C9H6O2 
6 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- 11.892 3.60  C6H6O3 
7 2,5-Diethylphenol 13.328 0.16  C10H14O 
8 4-vinyl-2-methoxy-phenol 13.648 0.36  C9H10O2 
9 1-(2,3,6-trimethylphenyl)buta-1,3-diene 15.691 0.10  C13H16 

10 4-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienyl) but-3-en-2-one 17.224 0.14  C13H18O 
11 1,4-Dihydronaphthalene 19.685 0.19  C10H10 
12 Silane, ethyltrimethyl- 21.018 22.06  C5H14Si 
13 2-Propanamine, N-ethyl- 21.842 1.56  C5H13N 
14 1-Methoxy-3-(2-hydroxyethyl) nonane 24.285 12.42  C12H26O2 
15 Dodeca-1,6-dien-12-ol, 6,10-dimethyl- 24.749 2.26 C14H26O 
16 1-Hexadecyne 25.063 3.91  C16H30 
17 mome inositol 26.254 11.02  C7H14O6 
18 Dodecanoic acid 26.334 4.47 C12H24O2 
19 Phytol 28.308 2.89 C20H40O 
20 9,12-Octadecadienoic acid (Z, Z)- 28.542 0.22 C18H32O2 
21 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z, Z, Z)- 28.651 1.68  C19H32O2 
22 Octadecanoic acid 28.846 1.70 C18H36O2 
23 Bis(2-ethylhexyl) phthalate 32.748 7.86 C24H38O4 
24 3,5-Dimethylbenzaldehyde thiocarbamoylhydrazone 50.818 4.09  C10H13N3S 

Total - - 90.04 - 

 
  بحث

نتایج  ،پرول، المبداساي هالوترین و عصاره خارشتراز این تحقیق، کلرانترانیلیطبق نتایج به دست آمده 
سن  حساسیت مراحل تخم و الرو کنترلی خوبی روي مراحل مختلف زیستی سفیده بزرگ کلم داشتند. خصوصاً

 -کش ديتپرول به عنوان یک آفکش کلرانترانیلیپرول قابل توجه بود. حشرهکش کلرانترانیلیاول آفت به حشره
در بررسی فعالیت  ).Lahm et al., 2005( کشی را روي آفات بالپولکدار داشته استبیشترین فعالیت حشره ،آمیدي
هاي مختلف آفات، نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که این روي گونه پرولکشی کلرانترانیلیحشره
خصوصیت  پرول نیز به اینالروکشی کلرانترانیلی -کند. خاصیت تخمتماسی عمل می -کش به طریق گوارشیآفت

سیت در بررسی حسا Su et al. (2017)نتایج حاصل از آزمایش  ).Bassi et al., 2007( آن نسبت داده شده است
پرول نشان داد که الروهاي سنین کش کلرانترانیلیبه حشره P. rapaeالروهاي سنین مختلف سفیده کوچک کلم 

ساعت بعد از تیمار  24کش دارند و بیشترین میزان مرگ و میر آنها حساسیت بیشتري به حشره ،تر این آفتپایین
پرول زمانی کش کلرانترانیلیزمان استفاده از آفت بهترین ،کش بوده است. طبق توصیه این محققیناي آفتمزرعه

باشند. در تحقیق دیگري  2و  1خواهد بود که اغلب جمعیت آفت سفیده کوچک کلم در مرحله سنین الروي 
Ioriatti et al. (2008) پرول نتایج کنترلی خوبی را روي مراحل تخم و الروي کش کلرانترانیلینشان دادند آفت

دارد. همچنین، نتایج  در شرایط آزمایشگاه و مزرعه .Lobesia botrana Den. & Schiffنگور کرم خوشه خوار ا
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 Spodoptera littoralisنشان داد سن اول الروي آفت کرم برگخوار مصري پنبه  Moustafa et al. (2021)آزمایش 

Boisd. پرول دارد. کش کلرانترانیلیبیشترین حساسیت را به آفت  
ورد اي مهاي اخیر به طور گستردههایی هستند که در سالکشگروهی از آفت ،پایرتروئیديهاي کشحشره

هاي مورد استفاده علیه آفات بالپولکدار و سایر کشترین حشرهاند و در حال حاضر از عمدهاستفاده قرار گرفته
کش در بررسی تاثیر حشره Vukovic et al. (2014)نتایج تحقیق ). Pietrantonio et al., 2007( باشندآفات دیگر می

نشان داد که بعد از  L.  Plutella xylostellaو بید کلم P. rapaeالمبداساي هالوترین روي سفیده کوچک کلم 
 Thakurدرصد بود. در تحقیقی  100و  4/96درصد کنترل آن روي آفات مذکور به ترتیب برابر با  ،روز 4گذشت 

& Parmar (2000) روي سفیده بزرگ کلم مورد ارزیابی قرار  مختلف پایرتروئیدي را در مزرعهکش هشت آفت
د. با کش پایرتروئیدي علیه آفت بوموثرترین حشره ،کش المبداساي هالوترینحشره ،دادند. مطابق با نتایج آنها

توصیه  ،دها)هاي حشرات مفید (پارازیتوئیهاي پایرتروئید روي بسیاري از گونهکشتوجه به اثرات سوء حشره
غیر  هايهاي مدیریت تلفیقی آفات کلم استفاده از این ترکیبات به همراه سایر روششده است که در برنامه

    ).Aydogdu et al., 2017( ها و ...) باشدشیمیایی (مبارزه بیولوژیک، استفاده از سینرژیست
 توانند جایگزین خوبیهاي گیاهی به دلیل کارایی علیه آفات و ایمن بودن براي محیط زیست، میعصاره
خانواده مهم گیاهی  15گیاهان خانواده بقوالت جزو  ).Tavares et al., 2014(هاي شیمایی باشند کشبراي حشره

. نتایج )Amoabeng et al., 2019(کشی دارد هستند که حداقل یک جنس یا یک گونه از آنها فعالیت حشره
حاوي موادي مانند فالونوییدها، اسیدهاي  Alhagiهاي مختلف جنس تحقیقات مختلف نشان داده است که گونه

به  A. maurorumها و آلکالوئیدها هستند. ترکیبات حاصل از گیاه خارشتر ها، ویتامینها، استرولچرب، کومارین
هاي مختلف دارویی، ضد زخم، ضد التهاب، آنتی اکسیدانی و فیتوشیمیایی را یتواسطه داشتن مواد مذکور، فعال

ها کشاسانس و عصاره گیاه خارشتر تاکنون در ترکیب با حشره ).Samejo et al., 2012( از خود نشان داده است
ل (اثر وهاي کلرانترانیلی پرکشآزمایش نشده است. در تحقیق حاضر عصاره آن سبب افزایش اثربخشی آفت

خاصیت  Shakhsi Zare et al. (2016)افزاینده) و المبداساي هالوترین (اثر سینرژیستی) شد. در تحقیقی 
بررسی کردند. مطابق  Herbst.  Tribolium castaneumدورکنندگی عصاره اتانولی گیاه خارشتر را روي شپشه آرد

 Mostafaنندگی آفت از خود نشان داد. نتایج بررسی عصاره خارشتر پتانسیل زیادي در دورک ،با نتایج این محققین

et al. (2019) کشی روي کنه قرمز مرکباتنشان داد عصاره متانولی گیاه خارشتر خاصیت کنهMcG.  Panonychus 

citri باشد. همچنین در یک بررسی، عصاره ها میها، اسیدهاي چرب و ترپندارد و حاوي ترکیباتی همچون تانن
اي از تیره بقوالت براي آفت سفیده بزرگ کلم خاصیت ضد تغذیه  .Abrus precatorius Lپترولیوم اتري بذر گیاه 

   ).Johri et al., 2004( نشان داد
ب هاي مختلف گیاهی را در ترکیدارند که نحوه اثر فیزیولوژیک عصارهتحقیقات مختلف دیگري نیز وجود 

عصاره متانولی برگ  Khosravi et al. (2011)اند. در تحقیقی هاي شیمیایی مورد بررسی قرار دادهکشبا حشره
 Glyphodesرا روي برخی خصوصیات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی کرم برگخوار توت  .Artemisia annua Lگیاه 

Walk. pyloalis ها در اثر ها، طول عمر حشرات کامل و درصد تفریخ تخمآزمایش کردند. میزان باروري ماده
هاي گوارشی آلفا داري در مقایسه با شاهد نشان داد. همچنین فعالیت آنزیمکاهش معنی ،عصاره 50LCغلظت 

داري کاهش یافت. فعالیت آمیالز و پروتئاز در حشرات تیمار شده با عصاره در مقایسه با شاهد به طور معنی
ر مقایسه با شاهد داشت. ترانسفراز نیز افزایش معناداري د-هاي سم زدا از جمله استراز و گلوتاتیون اسآنزیم

هاي گوارشی آلفا سبب کاهش آنزیم A. annuaنیز نشان داد عصاره گیاه  Zibaee & Bandani (2010)نتایج تحقیق 
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شود. در تحقیق می .Eurygaster integriceps Putآمیالز، آلفا و بتا گلوکوزیداز، پروتئاز و لیپاز در سن گندم 
 .Agave Americana Lلفا آمیالز و سیستئین پروتئاز در نتیجه اثر عصاره برگ هاي آدیگري، کاهش فعالیت آنزیم

  ).Maazoun et al., 2019( مشاهده شد .Sitophilus oryzae Lروي شپشه برنج 
کشی و باعث افزایش اثر حشره افزودن روغن بذر کلم به عنوان محرك تغذیه، مطابق با نتایج تحقیق حاضر

هاي کلرانترانیلی پرول و المبداساي هالوترین روي سنین مختلف الروي کشدرصد آفت 50کاهش غلظت کشنده 
انواده خاي آفت سفیده کلم روي ارقام مختلف آفت شد. اگرچه مطالعات اندکی در ارتباط با ترکیبات محرك تغذیه

اجزاي روغن خردل را به طور جداگانه به عنوان  David & Gardiner (1966)چلیپاییان وجود دارد، در یک مطالعه 
ار هاي فضوالت الروي را بعد از تیمآفت سفیده بزرگ کلم مورد بررسی قرار دادند. آنها تعداد گلوله محرك تغذیه

قیق آنها نشان داد گلوکوزیدهاي روغن خردل مانند سینیگرین، الرو با ترکیبات مختلف شمارش کردند. نتایج تح
اي ان محرك تغذیهنقش مهمی به عنو ،پروگویترین، گلوکوتروپئولین، گلوکوکاپرین، گلوکوارجین و گروکوسینالبین

هاي فضوالت الروي دارند. برخی از تحقیقات انجام گرفته روي گیاهان دیگر خانواده در افزایش تعداد گلوله
ند. هاي این گیاهان هستها عامل اصلی طعم تند و بوي زننده انداماند گلوکوزیناتلیپاییان، مانند کلزا نشان دادهچ

مطالعات بیشتر در مورد ترکیبات تشکیل ). Gunstone, 2004( در ارقام جدید کلزا میزان این ماده کاهش یافته است
اي آفات مهم این خانواده از جمله ک از آنها در واکنش تغذیهدهنده روغن گیاهان خانواده چلیپاییان و نقش هر ی

تواند دانش بیشتر و درك بهتري از این قضیه به ما بدهد. ترکیبی از آرد بذر پنبه، ساکارز و سفیده بزرگ کلم می
بررسی  مورد Fab.  Heliothis virescensروغن دانه پنبه به عنوان محرك تغذیه در کنترل الروهاي کرم قوزه پنبه

تولید شد. این ترکیب همچنین توانست تغذیه الروهاي  Coaxقرار گرفت. بعدها این ترکیب تحت نام تجاري 
کش دلتامترین در ترکیب با حشره را افزایش دهد و به عنوان یک محرك تغذیه S. littoralisبرگخوار مصري پنبه 

 et al Navon(1987) .. مطابق نتایج ) 1984et alMeisner ,.( آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد 50LCمقدار 
هاي روغن دانه پنبه، لسیتین سویا، ساکارز و مخمر نقش مهمی به عنوان محرك تغذیه در مخلوطی از پروتئین

گروهی از اسیدهاي چرب و  Bernklau et al. (2011)برابر الروهاي برگخوار مصري پنبه داشتند. در تحقیقی 
ر دادند. هاي تفلوترین و تیامتوکسام اثکشصنوعی سنتز شده را به عنوان محرك تغذیه در ترکیب با آفتقندهاي م

 کشی آنها را به میزان قابل توجهی افزایشهاي تغذیه به کار برده شده اثر حشرهنتایج تحقیق آنها نشان داد محرك
 دادند. 

  گیرينتیجه
هاي مدیریت تلفیقی آفت سفیده بزرگ کلم، از توان در برنامهمطابق با نتایج به دست آمده از تحقیق می

ده کرد. باشد، استفاپرول که قادر به کنترل مراحل تخم و الروي آفت میهاي موثري چون کلرانترانیلیکشحشره
 -اي، گذشته از افزایش اثرهاي تغذیههاي گیاهی و همچنین محركها با عصارهکشعالوه بر این، ترکیب حشره

تر و همچنین موثرتري در مدیریت تلفیقی آفت سفیده بزرگ تواند راهکار مقرون به صرفهها، میکشبخشی آفت
هاي گیاهی و به کاربرد بیشتر عصاره ،هاي تکمیلی (بیوشیمیایی و مولکولی)توان با انجام آزمایشکلم باشد. می

 -روغن خانواده چلیپاییان نقش مهمی در واکنش تغذیهها بیشتر امیدوار بود. کشحتی جایگزین کردن آنها با آفت
تواند داشته باشد. با جداسازي هر یک از ترکیبات تشکیل دهنده اي آفات این خانواده به عنوان محرك تغذیه می

توان آفت و تجاري سازي موثرترین آنها، می ايروغن، آزمایش جداگانه هر یک از ترکیبات روي واکنش تغذیه
هاي شیمیایی و کنترل موثرتر آفت گام مهمی برداشت. این فرضیه نیاز به کشکاهش مصرف آفت در راستاي

  تحقیقات بیشتري در آینده دارد.  
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