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  چكيده
مطالعه، كنترل مؤثر اين آفت اهميت بسزايي دارد. در اين )، Brevipalpus obovatus Donnadieu(با توجه به خسارت قابل توجه كنه قرمز پا كوتاه 

ي زيستي فرم بالغ كنه انجام گرفت. هامربوط به تأثير ساپونين بر مرگ و مير و ويژگي هايسازي شد و آزمايشساپونين از هسته بذر چاي استخراج و خالص

ها انجام گرفت. برگ LSDها به روشو مقايسه ميانگين آن SASافزار ها با استفاده از نرمتكرار و تجزيه داده 3قالب آزمايشي بر پايه طرح كامال تصادفي در 

خشك روي كاغذ صافي برده و سپس  درصد ساپونين فرو 2/3و  6/1، 8/0، 4/0، 2/0، 1/0، 0هاي مختلف حاوي غلظت تونيترا درصد 01/0 محلول در

ساعت ثبت شد، سپس با نرم افزار  72تا  24ها در فواصل زماني گرفت. مرگ و مير كنه برگ در شرايط اتاق قرار 3كنه بالغ روي  15شدند. براي هر غلظت 

PC-Polo 10مقاديرLC ،30LC 50وLC درصد است. مقدار غلظت  80استخراج شده د كه درصد خلوص ساپونينشد. نتايج تعيين خلوص نشان دا گيرياندازه

درصد به دست آمد. نتايج تأثير ساپونين بر  87/0و  31/1، 64/1ساعت به ترتيب  72و  48، 24هاي زماني الزم براي مرگ و مير در كنه قرمز چاي در بازه

. نتايج سنجش فعاليت شودميطول دوره زيستي نسبت به تيمار شاهد روزه  6افزايش ب ها سبدوره زيستي نشان داد كه اضافه كردن آن به رژيم غذايي كنه

هاي تيمارشده هاي تغذيه شده با ساپونين نسبت به تيمار شاهد نشان داد كه فعاليت استراز در كنهگيري تعيين ميزان ذخاير غذايي در كنهاستراز و اندازه

  كاهش پيدا كرد.  و ميزان پروتئين و گليكوژنيافته افزايش 

 
  

  استراز سنجي،هاي خسارت زا، ساپونين، زيستمتابوليت ثانويه، كنه :مات كليديكل

  

  مقدمه

تركيب فعالي به نام ساپونين از گروه  حاويبذر چاي 

شده، داراي ترپنوئيدها است كه در آب و چربي حل تري

در صنايع غذايي، دارويي و بوده و كنندگي پاك ويژگي

اند كه دادهمطالعات نشان دارد. هاي زيادي استفادهبهداشتي 

براي مبارزه با تواند ميو  داشتهكشي ساپونين فعاليت آفت

 .(De Geyter et al., 2007a) شودآفات از آن استفاده 

كنه قرمز پاكوتاه از آفات مهم چاي در ايران است كه با 

ها شده ناي شدن آها باعث برنزه يا قهوهاستقرار روي برگ

و در صورت خسارت زياد سبب ضعف عمومي و كاهش 

 ازاين كنه يكي  شود،محصول به صورت كمي و كيفي مي

 اهانيگ يرو و است Tenuipalpidae خانواده يهاگونه

 نياول كنه نيا. دارد تيفعال زين رهيغ و ينتيز ،يباغ ،يزراع

 يرو و فرانسه از 1875 سال در Donnadieu توسط بار

 نياول. شد فيتوص و يآورجمع پامچال و سرخاب ناهايگ

 سال در رانيا شمال در چاي و برگ نو كنه وجود گزارش

  .)Taghavi, 1996( بود 1340

مراحل زندگي شامل و  بودهي زآزادكنه قرمز چاي 

يا استراحت الروي  دوره الروي، استراحت اول

)Nymphochrysalis،( پوره سن اول )Protonymph،( 

استراحت  )،Deutonymph( پوره سن دوم دوم،ت استراح

، روند گذاريتخم، مدت گذاريقبل از تخم سوم، مراحل

مرگ نهايت  در، تعداد تخم و گذاريتخم ، خاتمهگذاريتخم

در  . مراحل مختلف زندگي اين كنه)Taghavi, 1996( است

چاي بوته اطراف رگبرگ اصلي  دمبرگسطح زيرين برگ، 

به رنگ رگبرگ اصلي  ،اثر تغذيه. در شودسپري مي

برگ نيز به رنگ زرد تيره يا برنزه  روييسطحكمرنگ و سبز

فيلي در وكاهش مواد كلرسبب  اختالل در فتوسنتز. آيددرمي

باعث كاهش محصول در سال بعد شده كه در نهايت  گياه

باعث  گاهي و. در جمعيت باال خسارت زياد بوده شودمي

اين كنه در  .شودميه ريزش برگ و خشك شدن گيا

بيشترين طغيان كرده و هاي خشك و كم باران طغيان سال

شده و از آن به بعد جمعيت كاهش در شهريورماه گزارش

  .)Taghavi, 1996(يابد مي

هاي شيميايي اثرات مخربي بر موجودات كشآفت

گياهي هاي كشآفت اما هدف و محيط زيست دارندغير

هايي نظير كاهش بروز داشتن ويژگيمانند ساپونين به جهت 

توانند، تا حدي مقاومت و تجزيه سريع در محيط مي

 Prakash and(هاي مصنوعي شوند كشجايگزين آفت
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Rao, 1997) و (Viglianco et al., 2008(  و در حفظ و

 Geyterكنند (توسعه پايدار محيط زيست نقش مهمي ايفا 

et al., 2007b .(  

بيشترين  اند كهاز خود نشان دادكشي آفت ها فعاليتساپونين

تأثيرات مشاهده شده شامل افزايش مرگ و مير، كاهش 

جذب غذا، كاهش وزن، عقب افتادگي در رشد و كاهش 

هاي ارائه شده در منابع، مثل است. طبق فرضيهتوليد

بازدارندگي دارند و سبب  -ها فعاليت دفاعي ساپونين

سلولي اندازي و سميت وستمشكالت گوارشي، اختالل در پ

عنوان يك ابزار بسيار منظور بهشوند. به هميندر آفات مي

هاي مديريت تلفيقي آفات براي حفظ كارآمد در برنامه

آفت از اين  محصوالت كشاورزي و باغباني در برابر حشرات

هايي با تركيبات گياهي به صورت اسپري يا انتخاب واريته

 ).Geyter et al., 2007a(شود مي ساپونين بيشتر استفاده

جديد،  هايكشتوسعه آفت و توليد هزينه به دليل افزايش

 باالي مصنوعي و هزينه تركيبات به آفات مقاومت افزايش

گياهي  تركيبات از ها استفادهنوع وارداتي آن از استفاده

با استخراج  ).Isman, 1994( تر استصرفه به مقرون

اده درست از آن در برابر حمله آفات صنعتي ساپونين و استف

توان عالوه بر افزايش عملكرد محصوالت كشاورزي و مي

حفظ محيط زيست، با ايجاد اشتغال گامي مؤثر در بهبود 

بنابراين هدف از انجام اين  روند اقتصادي كشور برداشت.

شده چاي پژوهش در ابتدا بررسي كشندگي ساپونين خالص

سپس تاثير غلظت زيركشنده روي كنه قرمز چاي بود، 

ساپونين روي دوره زندگي، فعاليت آنزيم استراز و تغيير 

 اي بود. هاي ذخيرهمولكولمقادير درشت

  هاروشمواد و 

هاي چاي هيبريد چيني در اجراي اين پروژه از بذر بوته

كاري ايران) در ايستگاه تحقيقاتي (گونه غالب مناطق چاي

ه شد. بذرها در آون در دماي شهيد افتخاري فومن استفاد

 ساعت خشك شدند 72درجه سلسيوس به مدت  105

. )1384موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، (

هاي بذر به وسيله آسياب با دور تند كامالً پودر شدند و مغز

از اين پودر در سه تكرار براي استخراج ساپونين استفاده شد. 

 ,Sigma-aldrich)ارد ساپونيناستاند، هابراي انجام آزمايش

و (Sigma-aldrich, 121-33-5)، وانيلين (68990-67-0

از  (Sigma-aldrich, 1066-33-7)آمونيوم بيكربنات

 لبآلومينيوم كلرايد از شركت ساينسشركت سيگما و پلي

  خريداري شد. (1327-41-9)
  تهيه عصاره آبي و پودر خالص سازي شده ساپونين  -1

عبور داده  20ي از الك با مش پودر مغز بذر چا

و در آب گرم به مدت شش ساعت به كمك همزن  هشد

درجه  80خيسانده شد. بهترين دما براي استخراج 

 ه جامد شش به يك وب (آب مقطر)سلسيوس، نسبت مايع 

سپس به كمك سانتريفيوژ با سرعت بود.  9اسيديته برابر 

ه درج 4دقيقه در  20دور بر دقيقه به مدت  10000

براي جداسازي ناخالصي از  شد. سلسيوس عصاره جدا

درصد) به مدت دو  30كلرايد (آلومينيومعصاره اوليه، از پلي

ساعت استفاده شد. بهترين مقدار يك درصد وزن مايع 

استخراج شده اوليه بود (تغييراتي در نحوه انجام خالص 

سازي نسبت به مقاله مرجع انجام گرفت و چهار درصد 

مينيوم كلرايد به يك درصد كاهش يافت) كه در آلوپلي

ي ثابت به مدت چهار ساعت قرار گرفت تا يدماي اتاق در جا

 سپس بعد از سانتريفيوژ هيچ جامد معلقي در عصاره نباشد،

 4در  قهيدق 10به مدت  قهيدور بر دق 10000با سرعت 

عصاره خالص به دست آمد. پنج گرم  ، مايعوسيدرجه سلس

كلسيم به اين مايع خالص اضافه كننده اكسيدوباز عامل رس

رسوب ساپونين به  و خوب هم زده شد، تا بعد از سانتريفيوژ

آمونيوم ساپونين كربناتكردن بيسپس با اضافه .دست آيد

آزاد شد، مايع ميكس شده از دستگاه صافي به كمك 

سانتريفيوژ جدا شد و رسوب بعد از شستشو با آب گرم دوباره 

يفيوژ شد، دو محلول عصاره در يك ظرف ريخته شد و سانتر

سازي به كمك بن ماري در آون در دماي بعد از فرايند غليظ

و كريستال ساپونين خالص  گراد خشك شددرجه سانتي 80

  . )Li et al., 2012(به دست آمد

  تعيين درصد خلوص ساپونين -2

براي تهيه محلول ساپونين چاي، : تهيه محلول استاندارد

 100گرم از استاندارد ساپونين به دقت در يك بالون  1/0

درصد به مقداري كه  80ليتر ريخته شد. سپس اتانل ميلي

ساپونين در آن حل شود، اضافه شد. محلول با اتانل بيشتر 

رسانده شد و  تريليليم 100خوب تكان داده شد و به حجم 

ين در ليتر ساپونميلي 100گرم بر  1/0به اين ترتيب محلول 

ليتر از ميلي 5/0بنابراين، ). Li et al., 2012(اتانل تهيه شد 

ي ليترميلي 10محلول استاندارد باال، به دقت به لوله آزمايش
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يك حمام آب يخ گذاشته  قطره چكان ريخته و درتوسط 

ميلي  5درصد و  8ليتر محلول وانيلين ميلي 5/0شد، سپس 

ضافه شد. بعد از درصد به آن ا 77ليتر اسيد سولفوريك 

خوب هم زدن، لوله آزمايش داخل حمام بخار آب در دماي 

دقيقه براي پس دادن رنگ  20درجه سلسيوس به مدت  60

دقيقه  10گذاشته شد و سپس در حمام آب و يخ به مدت 

قرار گرفت. جذب محلول پس از رسيدن به دماي محيط در 

با  نانومتر 545يمم زمتري با جذب ماككووت يك سانتي

سنج نوري يا اسپكتروفتومتر خوانده شد. شاهد دستگاه طيف

هم مثل نمونه، بعد از قرار گرفتن در حمام آب و يخ و 

 ,.Li et al(رسيدن به دماي محيط، جذب آن صفر گرديد 

 1/0ليتر، يك سري محلول استاندارد صفر ميلي). 2012

يتر و لميلي 4/0ليتر، ميلي 3/0ليتر، ميلي 2/0ليتر، ميلي

سپس به روش  ليتر از نمونه استاندارد برداشته وميلي5/0

باال به صورت مخلوط تهيه شد. بعد از خواندن جذب 

) به كمك اكسل به 1ها، منحني استاندارد (شكلمحلول

از  تريليليم 5/0در اين روش، ). Li et al., 2012(دست آمد 

اتانل طبق الكل  تريليليم 100گرم ساپونين در  1/0محلول 

گيري و توسط اسپكتروفتومتر اندازه 2-2و  1-2روش 

 هاي مربوطه توسط دستگاه خوانده شد.غلظت

 

 

 منحني استاندارد ساپونين - 1شكل

 

زيست سنجي ساپونين روي كنه بالغ قرمز پا كوتاه  - 3

  چاي

آوري جمعهاي خسارت ديده برگروي از ها كنه

ها به كمك قلم وي برگها از ردر آزمايشگاه كنه شدند.

دماي محيط ه و تحت آوري شدموي ظريفي جمع

نگهداري  75±5و رطوبت سلسيوس درجه  25 ؛آزمايشگاه

برگ يك اندازه  21پتري ديش آماده شد و  21. تعداد شدند

هاي روي كاغذ صافي روي پتري ديش قرار گرفت. محلول

- 8/0-4/0-2/0 -1/0-0هايمختلف ساپونين با غلظت

 -درصد ترايتون ايكس 01/0درصد در محلول  6/1-2/3

ثانيه داخل  20. برگ گياه چاي به مدت ندتهيه شد 100

به و سپس ور شدهاي تهيه شده از ساپونين غوطهغلظت

دقيقه در دماي اتاق قرار داده شده و پس از خشك  15مدت 

كنه  5ها، هر برگ روي كاغذ صافي كه حاوي شدن برگ

 01/0محلول شاهد محلول آب و شد.  بالغ بود قرار داده

قرمزپاكوتاه براي عدد كنه30طوري كه  درصد ترايتون بود.

هاي برگي برگ قرار گرفت. روي ديسك 3هر غلظت روي 

درپوش پتري گذاشته و براي جلوگيري از به وجود آمدن 

متر سانتي 2سميت تدخيني، درپوش ظروف از مركز به قطر 

شانده شد. براي جلوگيري از فرار سوراخ و با پارچه توري پو

هاي برگي با پنبه مرطوب پوشانده شد. كنه اطراف ديسك

ساعت ثبت  72تا  24ها در فواصل زماني مرگ و ميركنه

، 10LCمقادير  PC-Poloشد، سپس با نرم افزار 

30LC50وLC  تعيين شد)Hollingsworth, 2005.(  

  هتاثير ساپونين بر خصوصيات دوره زيستي كن- 4

 جهت انجام اين آزمايش از دز زير كشنده (غلظت

30LC هاي ماده بالغ نو ظهور روي برگ 30 شد.) استفاده

تايي رها  5هاي ساپونين در گروه 30LC شاهد و غلظت

محلول ساپونين و  ترلييليمها با يك . هر كدام از برگندشد

ها با مخلوط آب مقطر و ترايتون هاي آنشاهد كه برگ

و بعد از  ور شدندغوطهدرصد تيمار شده بودند،  01/0

ها با پنبه مرطوب براي جلوگيري از ها، برگرهاسازي كنه

روز،  15ها احاطه شدند. بسته به مرگ و مير، طي فرار كنه

گذاشته شده، درصد هايريزي، تعداد تخمدوره قبل از تخم

ها و طول دوره زيستي مراحل مختلف رشدي و تفريخ تخم
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هاي تيمار شده با تركيبات ي افراد بالغ رشديافته از تخمبقا

  ).Shekari et al., 2008( مورد نظر ارزيابي و ثبت شد
  استراز تيسنجش فعال - 5

 ياستراز با استفاده از سوبسترا تيسنجش فعال

استات و با مخلوط كردن هر لينفتاستات و بتالينفتآلفا

از  تريلكرويم 10با  بافر فسفات تريكروليم 50سوبسترا با 

د. شانجام  RR salt fast blueو نمك  يميآنز يهانمونه

 10نانومتر در فواصل  492در طول موج  يورسپس جذب ن

خط  بيخوانده و شبا االيزاريدر  قهيدق 1مدت ه ب ياهيثان

  ).Han et al., 1998( رسم شد يميآنز تيفعال يونيرگرس
  تعيين ميزان ذخاير غذايي - 6

كنه بالغ در  100گيري گليكوژن، تعداد براي اندازه: نگليكوژ

درصد حاوي هيدروكسيدپتاسيم و  30ليتر محلول يك ميلي

ها به هاي حاوي نمونهور شد. تيوپسديم غوطهسولفات

ليتر اتانول ميلي 2دقيقه در آب جوش قرار گرفته و  30مدت 

به  ها تكان داده شده وها اضافه شد. سپس تيوپبه آن 95%

 30ها به مدت دقيقه روي يخ قرار گرفت. نمونه 30مدت 

ليتر دور بر دقيقه سانتريفيوژ و يك ميلي 13000دقيقه در 

كردن نشيني اضافه شد. سپس با اضافهآب مقطر جهت ته

 30ها، انكوباسيون به مدت درصد به نمونه 5محلول فنل 

ر دقيقه روي يخ انجام گرفت. استاندارد گليكوژن نيز د

ليتر گرم بر ميليميلي 100و  75، 50، 25، 0هاي غلظت

نانومتر  492ها در تهيه و در نهايت، استانداردها و نمونه

  ).Chun and Yin, 1998( خوانده شدند

ميكروليتر 100آيو كم،  ساپونينبراساس كيت : گليسريدتري

ميكروليتر محلول رونشين حاصل از سانتريفيوژ  20معرف و 

ميكروليتر آب مقطر به عنوان بالنك  20ه و كل بدن كن

 35دقيقه در دماي  20جداگانه در پليت اليزا ريخته و براي 

درجه سلسيوس انكوبه و در نهايت، ميزان تري گليسريد در 

  ). Fossati, 1982( نانومتر خوانده شد 545طول موج 

 ZiestChem)بر اساس كيت شركت زيست كم: پروتئين 

Co., Tehran-Iran)،50  ميكروليتر  10ميكروليتر معرف با

 50گرم) و ميلي 50استاندارد (پروتئين سرم گاو به غلظت 

ميكروليتر از هر نمونه جداگانه به  10ميكروليتر معرف با 

نانومتر خوانده شد.  545دقيقه انكوبه و جذب در  15مدت 

سپس جذب نمونه بر جذب استاندارد تقسيم و بر اساس 

به عنوان غلظت  50ت كم در عدد دستورالعمل زيس

گرم پروتئين استاندارد ضرب و مقدار حاصل به عنوان ميلي

  ).Lowry, 1951( ليتر در نظر گرفته شدبر ميلي

  

  نتايج 

سازي و خالص مقدار ميانگين پودر ساپونين استخراج

گيري خشك بود. اندازهگرم ماده  50از  6456/9شده  % 

اسپكتروفتومتر و استاندارد  درصد خلوص ساپونين به كمك

است. نتايج  80ساپونين نشان داد كه درصد خلوص % 

 72و  48، 24هاي زماني سنجي تيمار ساپونين در بازهزيست

نشان داده شده است.  1ساعت روي كنه هاي بالغ در جدول 

سبب ) 50LC(ساعت  24درصد ساپونين بعد از  648/1مقدار 

ها شد. نتايج طول دوره درصد از جمعيت كنه 50مرگ و مير 

درصد ساپونين بعد از  045/1زيستي نيز نشان داد كه مقدار 

هاي داري روي دورهسبب افزايش معني) 30LC(ساعت  24

و دوره  3، پوره سن 2(رشدي) تخم، پوره سن  انكوباسيون

روز  6گذاري شده و كل دوره زيستي را حدود قبل از تخم

  ).2افزايش داده است ( جدول 

  

  

  

  ساعت 72و  48، 24ساپونين بر كنه بالغ در فواصل زماني  درصد كشندگي تيمار - 1جدول

 10LC  30LC  50LC  زمان (ساعت)

24  524/0  045/1  648/1  

48  321/0  738/0  314/1  

72  27/0  541/0  877/0  
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  ه بالغ) روي دوره زيستي كن 30LCتاثير ساپونين (- 2جدول

  هامجموع دوره  قبل از تخمگذاري  تريتونمف  دئوتونمف  پروتونمف  رشد تخم  تيمار (روز)

  6/23  8/3  3/4  5/3  2/2  8/9  شاهد

30LC  2/11  8/2  4/4  5/5  2/5  1/29  

  

زدا به عنوان تركيب سمفعاليت آنزيم استراز به 

علت وجود پيوند استري در ساختار شيميايي ساپونين بررسي 

استات در  ليت آنزيم استراز با سوبستراي آلفا نفتيلشد. فعا

ساعت و سوبستراي بتا نفتيل استات  72و  48، 24بازه هاي 

ساعت بر كنه قرمز پا كوتاه تغذيه شده با  24در بازه زماني 

 05/0تست با احتمال كمتر از  -با روش تي ساپونينتيمار 

  ). 3و  2دار بوده است (شكل نسبت به شاهد معني

اثير ساپونين روي مقادير ذخاير غذايي پروتئين و ت

تست با احتمال  -گليكوژن كنه قرمز پا كوتاه با روش تي

). تغذيه 4نسبت به شاهد معني دار بود (شكل 05/0كمتر از 

هاي سبب كاهش درشت مولكول ساپونينكنه چاي با تيمار 

گليسريد ايي پروتئين و گليكوژن شد، ولي روي تريذخيره

  ري نداشت. تاثي

 

  

  

  ساعت 72و  48، 24هاي زماني فعاليت آنزيم استراز با سوبستراي آلفا نفتيل استات بر كنه بالغ در بازه - 2شكل

 

 
ساعت. 72و  48، 24هاي زماني فعاليت آنزيم استراز با سوبستراي بتا نفتيل استات بر كنه بالغ در بازه -  3شكل  
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 روي مقدار پروتئين، گليكوژن و تري گليسريد كنه بالغ ساپونينفعاليت تيمار -  4ل شك

  

  بحث

ساپونين استخراج  كه داد نشان يسنجستيز جينتا

 24درصد بعد از  648/1در غلظت  بذر چاياز و خالص شده 

. شدها جمعيت كنه ي دردرصد 50مرگ و مير  ساعت سبب

استخراج شده و خالص اثرات كنترلي ساپونين  پژوهشيدر 

هاي شده بذر چاي در مقابل مراحل زيستي دو گونه از كنه

ها در آزمايشگاه به روش تارتن و الرو دو گونه از پروانه

 .Tها وري بررسي شد، جمعيت دو گونه از كنهغوطه

kanzawai  وTetranychusurticae باالي  در غلظت

و  01/0 ترهاي پايين، نسبت به غلظت% 1/0ساپونين 

. ساپونين از كاهش يافتروز به شدت  9در طول  % 001/0

ها نشان داد، اما خاصيت كشي در برابر پورهخود خاصيت كنه

هاي بالغ مشاهده نشد. تاثير ساپونين روي كشي بر كنهكنه

بيشتر بود و  T. urticaeنسبت به گونه  T. kanzawaiگونه 

ساپونين هيچ تأثيري روي بقاي الروهاي 

Adoxophyeshonmai  وPryeriasinica  نداشت

)Kawai et al., 1999( نيز ساپونين، در  حاضرپژوهش . در

بر كنه بالغ اثر كشندگي نداشته است و  % 1/0غلظت 

در غلظت  1اساس جدول  كمترين غلظت زيركشندگي بر

  ساعت بوده است.  72بعد از  % 270/0

همچنين، كشندگي ساپونين استخراج شده و 

لص شده بذر چاي براي الرو پروانه كلم خا

Plutellaxylostella  32/2106نسبت به تيمار شاهد 

 Aphis craccivoraگرم بر ليتر و براي شته اقاقيا ميلي

ساعت به روش  96گرم بر ليتر پس از ميلي 79/540

گيري شده است، كه مقدار مؤثر كشندگي از وري اندازهغوطه

تيمار استاندارد كه  50LCسه با ساپونين بذر چاي در مقاي

گرم بر ليتر و براي ميلي 7255براي الرو آفت پروانه كلم 

 ساعت تعيين شده بود، كمتر بود 96پس از  3669شته اقاقيا 

)Dolma et al., 2017.(  كه در تحقيق حاضر نيز مقدار

و  13140، 16480مؤثر كشندگي ساپونين بر كنه بالغ 

ساعت  72و  48، 24به ترتيب بعد ازگرم بر ليتر ميلي 8770

، كه مقدار كشندگي ساپونين براي كنه بود 1طبق جدول 

ساعت تقريباً نزديك به مقدار كشندگي  72بالغ بعد از 

  . بوداستاندارد براي الرو آفت پروانه كلم 

ها ها از بين بردن آنكشهدف از استفاده از آفت

خود جزء  ها است، چوننيست، بلكه مديريت جمعيت آن

زنجيره غذايي در محيط زيست هستند. استفاده از 

شود، كه حشرات منبع غذايي مطلوب ها باعث ميكشحشره

زدايي نداشته باشند و انرژي خود را براي تهيه غذا، سم

كنند، در نتيجه تركيبات ثانويه و حذف آن تركيبات مصرف 

ا افزايش براي رشد و نمو از انرژي الزم برخوردار نباشند و ب

ها و يا عقيم شدن طول دوره زيستي، كاهش تعداد تخم

ها، جمعيت نيز به تدريج كم شود، در مقابل حشراتي كه آن

هاي بيشتري داشته تري دارند، نسلطول دوره زيستي كوتاه

توانند جمعيت خود را به شدت افزايش دهند. فعاليت و مي

 ساعت 24 درصد بعد از 045/1ساپونين بذر چاي در غلظت 

)30LC آورده  2) بر دوره زيستي كنه بالغ چاي در جدول

شده است، طول دوره زيستي كنه بالغ شامل انكوباسيون 

گذاري ، دوره قبل از تخم3، پوره سن 2تخم، پوره سن 

دار نشان داد. روز افزايش معني 6نسبت به جمعيت شاهد، 

كشي و زيستي عصاره الكلي فعاليت كنهپژوهش،در يك 

هاي ها و فالوون، ساپونينDodonaeaviscosaبرگ گياه 

تارتن بالغ ماده نشان  جداشده روي طول دوره زيستي كنه

گيري شده شامل داده است، كه فاكتورهاي زيستي اندازه

گذاري نسبت انكوباسيون تخم، تعداد تخم، دوره قبل از تخم

وره قبل دار بود، اما تأثير ساپونين در دبه جمعيت شاهد معني

دار نشد، اما باروري به طور جدي كاهش گذاري معنياز تخم

گذاري بيشترين كاهش در تعداد پيدا كرد. در دوره تخم

 El-Gengaihi et(ها مربوط به تيمار عصاره الكلي بود تخم
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al., 2011.(  ديگر نيز تاثير عصاره الكلي و  پژوهشيدر

ها و ساپونين ،اويسكوزعصاره اتيل استات برگ گياه دودونا

هاي جداشده از اين عصاره روي طول دوره زيستي فالوون

شان داد، كه ن Biomphalariaalexandrina هايحلزون

ها به شدت كاهش پيدا كرد و اثر دو تيمار عصاره تعداد تخم

ها بسيار قابل مالحظه الكلي و اتيل استات روي تفريخ تخم

  ).Hostettmann et al., 1982( بود

 در ييبسزا نقش ييزدا سم كيولوژيزيف مانهسا

 و داشته هاو كنه حشرات بدن به شده وارد باتيترك حذف

 خواهد متفاوت ييزداسم در آنها ييتوانا هاميزوآنزيا به بسته

 حشرات در زداسم يهاميآنز از ياصل استرازهاگروه. بود

. موثرند ييايميش باتيترك از يعيوس فيط هيعل كه ،هستند

 ،هستند دروالزيه هايميآنز از يگروه يعموم يترازهااس

 نيكول ك،يآرومات و كيفاتيآل ياسترها از يعيوس فيط كه

 .كننديم) هيتجز( زيدروليه را ارگانوفسفره باتيترك و استرها

 در يمهم نقش و هيدروالزهاي قوي بوده هاميآنز نيا

 هاكشحشره به مقاومت و ياهيگ هيثانو باتيترك زداييسم

فعاليت . )Hemingway and Karunaratne, 1998( دارند

هاي تغذيه شده با ساپونين در غلظت اين آنزيم در كنه

هاي با سوبستراي آلفا نفتيل در تمام بازه 50LC كشندگي

ساعت بيشتر از شاهد بود، اما با  72و  48، 24زماني 

ساعت اين افزايش  24سوبستراي بتا نفتيل فقط بعد از 

آنزيم هاي دهد ايزودار مشاهده شد، كه نشان ميمعني

چراكه  زدايي ساپونين نقش دارندمتفاوتي از اين آنزيم در سم

ها از نظر ساختاري داراي يك يا چند گليكوزيد ساپونين

ترپنوييدها يا دارند كه توسط پسوند هيدروژني به تري

 Hostettmann))3و  2استروييدها متصل هستند (شكل 

and Marston, 1995).  

هاي تغذيه شده با ساپونين در در جمعيت كنه

 داري در مقدار درشتكاهش معني 50LCغلظت 

اي پروتئين و گليكوژن نسبت به جمعيت هاي ذخيرهمولكول

ها تاثير گليسريد آنشاهد مشاهده شد، ولي روي مقدار تري

دهد كه ). اين نتيجه نشان مي4داري نداشت (شكل معني

هاي تحت تيمار ساپونين ت غذايي ايجاد شده در كنهاختالال

زايي به دليل استفاده از اين تركيبات در تامين بافت و انرژي

اي ساپونين بذر براي ادامه حيات بوده است. اثرات ضدتغذيه

در غلظت  Aphis craccivoraچاي عليه شته بالغ اقاقيا 

تيب بعد گرم بر ليتر به ترميلي 79/540و  62/620كشندگي 

دار بوده است، كه ساعت نسبت به شاهد معني 96و  72از 

گرم ميلي 3669در مقايسه با استاندارد در غلظت كشندگي 

هاي ساعت كمتر بود. ساپونين در غلظت 96بر ليتر بعد از 

گرم بر ليتر در نصف زمان استاندارد ميلي 4000و  3000

ساپونين بذر  ها نشان داده است، همچنيناثرات سمي بر كنه

نيز نسبت  Plutellaxylostellaچاي روي الرو پروانه كلم 

 Dolmaبه جمعيت شاهد به عنوان سم عمل كرده است (

et al., 2017.( سازي شده ساپونين استخراج شده و خالص

در غلظت  Quillaja Saponaria جا ساپونارياگياه كويال

نخود نسبت گرم بر ليتر بر جمعيت شته ميلي 55/0كشندگي 

ايي داشته است تغذيه به جمعيت شاهد اثر سمي و ضد

)Geyter et al., 2012.( كاهش ذخاير غذايي شامل

پروتئين وگليكوژن نشان دهنده اختالل در فيزيولوژي 

هاي تيمار شده است. گوارش و متابوليسم حدواسط در كنه

در واقع كاهش جذب مواد غذايي از يك طرف منجر به 

ها از ذخاير غذايي شده و از طرف ديگر تأثير نهاستفاده ك

ها و تأمين انرژي منجر به منفي تركيبات گياهي بر بافت

 استفاده مجدد از اين ذخاير شده است.

  گيري  نتيجه

 6ساپونين خالص طول دوره زيستي كنه قرمز را 

روز افزايش داد. ساپونين بذر چاي سبب كاهش مقدار 

اي گليكوژن و پروتئين كنه درشت مولكول هاي ذخيره 

قرمز چاي شد. آنزيم استراز در سم زدايي كنه هاي تغذيه 

شده با ساپونين نسبت به شاهد فعاليت معني داري را نشان 

دهد كه داد. بطوركلي نتايج پژوهش حاضر نشان مي

تواند با مرگ و مير ساپونين استخراج شده از بذر چاي مي

مراحل زيستي كنه قرمز مستقيم و اثرات زيركشنده روي 

پاكوتاه چاي سبب كاهش تراكم جمعيتي و خسارت اين 

آفت روي برگ چاي شود. جدا از ارزيابي كشندگي، ساپونين 

به دليل ماهيت طبيعي داشتن، باقيمانده سمي روي برگ 

چاي باقي نگذاشته و متفاوت از تركيبات شيميايي، سبب 

  شود.  توليد محصولي سالم مي
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