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 خالصِ

یکی اص آفبت جذی ٍ ثب عیف هیضثبًی ٍػیغ دس ایشاى ٍ  Chrysodeixis chalcites (Esper)فشًگی لَپش گَجِ

ّبی داًـکذُ ٍ دّقبى(، لَثیب لَثیب ػفیذ )سقنهختلف لَثیب اص جولِ  ّبینتأثیش سق ثؼیبسی اص کـَسّبی جْبى اػت.

فؼبلیت سٍی ثلجلی )سقن هـْذ( چـنّبی گلی ٍ ًبص( ٍ لَثیب چیتی )سقن تالؽ، صذسا ٍ خویي(، لَثیب قشهض )سقن

ی ػلؼیَع، سعَثت  دسجِ 25±1حت ؿشایظ آصهبیـگبّی )دهبی تفشًگی آهیالص لَپش گَجِ-ّبی گَاسؿی آلفبآًضین

، لَثیبػبػت تبسیکی( هغبلؼِ ؿذ. ثیي اسقبم هختلف  8ػبػت سٍؿٌبیی ٍ  16ی ًَسی  دسصذ ٍ دٍسُ 65±5ًؼجی 

( mU/mg 003/0 ± 046/0ی ثْیٌِ، سٍی سقن داًـکذُ )ػي پٌجن دس اػیذیتِثیـتشیي فؼبلیت آهیالص السٍّبی 

 C. chalcitesًتبیج ًـبى داد کِ دس هیبى اسقبم لَثیبی هَسد ثشسػی، سقن داًـکذُ هیضثبى ًبهٌبػجی ثشای تغزیِ  ثَد.

 ثَد.
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 هقذهِ

یک هٌجغ هْن غزایی دس ػشاػش دًیبػت کِ ٍجَد  ٍ داسا ثَدُدس ثیي حجَثبت، لَثیب اص ًظش ػغح صیش کـت ٍ اّویت اقتصبدی هقبم اٍل سا 

 Chrysodeixis فشًگیلَپش گَجِ .]3[پشٍتئیي، فیجش ٍ ٍیتبهیي دس داًِ آى اسصؽ غزایی ایي هحصَل سا افضایؾ دادُ اػت 
chalcites(Esper)  ایي آفت دس ػٌیي اٍلیِ اص پبساًـین ثشگی  ثبؿذ.اص جولِ لَثیب هی ثؼیبسی اص هحصَالت کـبٍسصییکی اص آفبت هْن

کٌذ. خؼبست ّبی ثشگ تغزیِ هیصًذ. دس ػٌیي ثبالتش ثؼیبس پشخَس ثَدُ ٍ اص توبم قؼوتکٌذ ٍ ثِ قؼوت صیشیي ثشگ صذهِ هیتغزیِ هی

ثبؿذ. ّوچٌیي ایي آفت ثِ هیَُ دس ثشخی اص هحصَالت کـبٍسصی صذهِ ثِ ٍیظُ دس گیبّبى جَاى هی ّبػوذُ ًبؿی اص ایي آفت حزف ثشگ

ّبیی هبًٌذ هقبٍهت آفبت دس ثشاثش ایي تشکیجبت ٍ ًیض ػَاسض ّب ثِ ػٌَاى تٌْب ساُ کٌتشل، هٌجش ثِ پیذایؾ پذیذُکؾهصشف آفت. صًذهی

ؿًَذ ٍ ثب اػتفبدُ اص ایي اسقبم  هقبٍم اص اجضای اػبػی هذیشیت تلفیقی آفبت هحؼَة هیاسقبم گیبّی ًبخَاػتِ صیؼت هحیغی ؿذُ اػت. 

تَاى اص ؿذت فـبس اػوبل ؿذُ تَػظ ػوَم ؿیویبیی ػلیِ آفبت کبػت ٍ ثذیي تشتیت احتوبل ثشٍص هقبٍهت تَػظ آفت ًؼجت ثِ ػوَم  هی

ّبی پشٍتئیٌی عجیؼی هَجَد دس آٍس تَػظ هْبس کٌٌذُؿی حـشات صیبىّبی گَاساهشٍصُ ّذف قشاسدادى آًضین .]5[ ؿیویبیی سا کبّؾ داد

ّبی ػبهل هقبٍهت گیبّی ٍ ّبی هؤثش ثذػت آهذُ اص گیبّبى دیگش ٍ ؿٌبػبیی طىی هقبٍم حبٍی هْبس کٌٌذُاسقبم هقبٍم یب گیبّبى تشاسیختِ

ثبؿذ. ی هذیشیت تلفیقی آفبت هیّب دس ثشًبهِسّیبفت تشیي  اًتقبل آى ثِ ػبیش گیبّبى پشهحصَل ٍ حؼبع ثِ آفت، یکی اص کبسثشدی
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ّوچٌیي  ًبهغلَة ثشای آفت ٍ اسقبمػوَم ؿیویبیی سٍی  اػتفبدُ اصتَاًذ دس ثِ حذاقل سػبًذى   ّبی اًجبم ؿذُ دس ایي صهیٌِ هی ثشسػی

 .هفیذ ٍ قبثل اػتفبدُ ثبؿذّبی ػبهل هقبٍهت، ثِ گیبّبى حؼبع ٍ پشهحصَل دس قبلت هٌْذػی طًتیک  ؿٌبػبیی ٍ اًتقبل طى

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

ّبی داًـکذُ ٍ دّقبى(، لَثیب چیتی )سقن تالؽ، صذسا ٍخویي(، اص جولِ لَثیب ػفیذ )سقن (Phaseolusvulgaris L).ثزساسقبم هختلف لَثیب 

ی  هٌبثغ عجیؼی اػتبى هشکضی تْیِ ٍ دس هضسػِاص هشکض تحقیقبت کـبٍسصی ٍ ثلجلی )سقن هـْذ( ّبی گلی ٍ ًبص( ٍ لَثیب چـنلَثیب قشهض )سقن

ثزٍس هَسد ًظش اثتذا ثِ هٌظَس . ؿذ کبؿتِ 1392 عی ثْبس ػبل ،کـبٍسصی داًـگبُ هحقق اسدثیلیػلَم ی  تحقیقبتی ٍاقغ دس داًـکذُ

ّبی جَاى اسقبم هختلف دس ایي پظٍّؾ، ثشگ .دسصذ ضذػفًَی ؿذًذ 75ّبی قبسچی دس هحلَل ثٌَهیل جلَگیشی اص آلَدگی ثِ ثیوبسی

 16ی سٍؿٌبیی  دسصذ ٍ دٍسُ 565دسجِ ػلؼیَع، سعَثت ًؼجی  125ّب ثِ اتبقک سؿذ ثب ؿشایظ دهبیی  ی السٍ لَثیب ثشای تغزیِ

-غشة ایشاى جوغفشًگی هٌغقِ هغبى ٍاقغ دس ؿوبلاص هضاسع گَجِ C. chalcites ّبیالسٍ ػبػت تبسیکی هٌتقل ؿذًذ. 8ػبػت سٍؿٌبیی ٍ 

ػبػت سٍؿٌبیی  16ی سٍؿٌبیی دسصذ ٍ دٍسُ 565دسجِ ػلؼیَع، سعَثت ًؼجی  125آٍسی ؿذُ ٍ ثِ اتبقک سؿذ دس ؿشایظ دهبیی 

ًؼل سٍی ّـت سقن لَثیبی هَسد آصهبیؾ پشٍسؽ دادُ  دٍـشات ثِ هذت ، حّب  قجل اص ؿشٍع آصهبیؾػبػت تبسیکی اًتقبل دادُ ؿذًذ.  8ٍ 

 ؿذًذ.
حغ ؿذُ ٍ دس صیش  سٍی یخ ثی ،ػبػتِ 24اص اسقبم هختلف لَثیب، السٍ ػي چْبسم ٍ پٌجن  C. chalcitesّبی پغ اص تغزیِ السٍ

، دس حجن هؼیٌی اص آة هقغش دس ّب قؼوتی هیبًی پغ اص جذاػبصی اص ػبیش اػتشیَهیکشٍػکَح دس آة هقغش ػشد تـشیح ؿذ. سٍدُ

ّبی ی هیبًی ثب اػتفبدُ اص یک ّوَطًبیضس دػتی دس سٍی یخ ّوگي ٍ هخلَطآٍسی ؿذ. ػپغ سٍدُ لیتشی جوغ هیلی 5/1ّبی  هیکشٍتیَة

صل ثِ هٌظَس ّبی حب دقیقِ ػبًتشیفیَط ؿذًذ. سًٍـیي 10ثِ هذت  g) × (16000ی ػلؼیَع ثب ػشػتدسجِ 4ّوگي حبصل دس دهبی 

ی هیبًی السٍّبی ػي چْبسم ٍ  فؼبلیت آهیلَلیتیکی سٍدُ. ]4[ ی هیبًی السٍ آفت هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتٌذػٌجؾ فؼبلیت آهیلَلیتیک سٍدُ

ی  ٍ هحلَل ًـبػتِ ]DNSA ]2)) ًیتشٍ ػبلیؼیلیک اػیذ یبفتِ سٍی اسقبم هختلف لَثیب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ دیپشٍسؽ C. chalcitesپٌجن 

 ی ثْیٌِ، هیکشٍلیتش ثبفش ثب اػیذیتِ 250ّش ٍاحذ آصهبیـی ؿبهل ثشسػی ؿذ.  (=10pHی ثْیٌِ ) اػیذیتِدسصذ ثِ ػٌَاى ػَثؼتشا دس  1

 1 ی هیکشٍلیتش ًـبػتِ 20هختلف لَثیب ٍ  اسقبمیبفتِ سٍی پشٍسؽػي چْبسم ٍ پٌجن  آًضیوی حبصل اص السٍّبی ی هیکشٍلیتش ػصبسُ 50

ًیتشٍ  دی DNSA (3  ٍ5سًگی  هیکشٍلیتش هؼشف 50ػلؼیَع ثِ آى  ی دسجِ 37دقیقِ ٍاکٌؾ دس دهبی  30دسصذ ثَد. ثؼذ اص 

دقیقِ  5. ثؼذ اص ُ ؿذػلؼیَع قشاس داد ی دسجِ 95تب  85دقیقِ دسحوبم آثی دس دهبی  10. ػپغ ثِ هذت ؿذػبلیؼیلیک اػیذ( اضبفِ 

ًبًَهتش ثب اػتفبدُ اص اػپکتشٍفتَهتش تؼییي  540جزة ّش کذام دس عَل هَج ، ػلؼیَع ی دسجِ 4هبی دس د 16000×( gػبًتشیفیَط دس )

ی ػلؼیَع تحت ؿشایظ  دسجِ 37دقیقِ دس 30گشم هبلتَص دسهیلی 1هؼبدل هقذاس آًضین هَسد ًیبص ثشای تَلیذ یک ٍاحذ فؼبلیت،  ؿذ.

 .ّوشاُ یک ثالًک ثشای ّش تکشاس اًجبم ؿذآصهبیؾ دس ػِ تکشاس ثِ آصهبیؾ دس ًظش گشفتِ ؿذ.

 

 ًتایج ٍ بحث

هشثَط ٍ دس هَسئ السٍّبی ػي پٌجن ـْذ کوتشیي فؼبلیت آهیلَلیتیک السٍّبی ػي چْبسم هشثَط ثِ السٍّبی تغزیِ کشدُ اص اسقبم گلی ٍ ه

گلی ٍ ، م صذسابسقاتَاى ارػبى ًوَد کِ  ثش عجق ایي ًتبیج هی (.1دس هقبیؼِ ثب ػبیش اسقبم ثَد )ؿکل اص سقن صذسا  ثِ السٍّبی تغزیِ کشدُ

ثبؿذ ٍ السٍّبی تغزیِ کشدُ اص ایي سقن اًشطی کوتشی اص هَاد غزایی هَسد  هی C. chalcitesًؼجتبً هٌبػت ثشای السٍّبی  اسقبم هـْذ

ثِ دلیل ثبال  ختصبف دادًذ. ّوچٌیي سقن داًـکذُّبی گَاسؿی کشدُ ٍ اًشطی ثیـتشی سا ثشای سؿذ ٍ ًوَ ا هصشف خَد سا صشف تَلیذ آًضین

ثیـتشیي فؼبلیت  ]1[ ثبؿذ. کَّی ٍ ّوکبساىهی C. chalcitesسقوی هقبٍم ثشای السٍّبی  پٌجن فؼبلیت آهیلَلیتیک السٍّبی ػيثَدى 

( گضاسؽ کشدًذ کِ ثب هقذاس ثذػت آهذُ سٍی اسقبم mU/mg 031/0سا سٍی سقن ؿکَفب ) C. chalcitesآهیالصی السٍّبی ػي چْبسم 
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( دس ایي تحقیق هـبثِ ثَد. ّوچٌیي هقذاس گضاسؽ ؿذُ ثشای فؼبلیت آهیالصی mU/mg 032/0( ٍ تالؽ )mU/mg 032/0داًـکذُ )

هقذاس ثذػت آهذُ دس هـبثِ  ]6[ ( تَػظ سحیوی ًویي ٍ ّوکبساىmU/mg 030/0سٍی سقن ؿکَفب ) H. armigeraالسٍّبی ػي پٌجن 

 ( ثَد.mU/mg 03/0( ٍ تالؽ )mU/mg 03/0ایي تحقیق سٍی اسقبم ًبص )

 

 
 

 
  

-پرٍرش Chrysodeixis chalcites( B) ( ٍ پٌجنA) ی هیاًی الرٍّای سي چْارمی آًسیوی هعذُعصارُ آهیلَلیتیکی فعالیت ٍیژُ -1شکل 

ّای باالی ّر ستَى هربَط ٍ هیلِ (P<0.01, LSD)ّا دار هیاًگیيی ٍجَد اختالف هعٌیدٌّذُغیر هشابِ ًشاىحرٍف  یافتِ رٍی ارقام هختلف لَبیا.

 .ّا استبِ خطای هعیار هیاًگیي

 

 گیری ًْاییًتیجِ

ّبی آهیالص هْبسکٌٌذُّب دس پبػخ ثِ تَاًذ ثِ دلیل حضَس هْبسکٌٌذُهیسٍی سقن داًـکذُ آهیالص ّبی گَاسؿی فؼبلیت صیبد آًضیندس ًْبیت، 

تشیي هیضثبى تَاى سقن داًـکذُ سا ثِ ػٌَاى ًبهٌبػتثب تَجِ ثِ ایي ًتبیج هید. َؿهیدس ایي سقن ثبؿذ،کِ تبخیش دس سؿذ حـشُ سا هَجت 

  هؼشفی ًوَد. C. chalcitesثشای السٍّبی 
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