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فیزیولوژیک  هایفن بر برخی از شاخصپروکسیپایری بازدارندگی تأثیر

 Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae)کفشدوزک 
 

 2زهرا مجیب حق قدم و 1محمد قدمیاری ،*1ی، جالل جاللی سند1دیانا ناصری

مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی  -2 رشت، ایران، کشاورزی، دانشگاه گيالن، لومع دانشکده پزشکي،گروه گياه -4

 ، رشت، ایرانگيالن و منابع طبيعي

 

 (22/6/4391: تاریخ پذیرش                    29/1/4391: تاریخ دریافت)
 

 

 چکیده

هم در مرحله الروی و  فعال یعنوان شکارگرای به نقطهبه کفشدوزک ده شهورم .Adalia decempunctata Lکفشدوزک 

-يبرگ و سوزنپهن يدرختان جنگل ،داردار، دانههسته وهيانواع درختان م یاز رو هاین حشر. شوندمحسوب ميهم حشره کامل 

 شرایط در شکارگر این کلني پرورش. گزارش شده است جهان مختلف مناطق و پسيل ازشپشک شته،  رينظ يبرگ آلوده به آفات

 (تاریکي ساعت 1 و روشنایي ساعت 46 نوری دوره و درصد 57±7 نسبي رطوبت سلسيوس، درجه 27±2دمای )آزمایشگاهي 

روش موضعي فن بهپروکسينام پایریی رشد حشرات بههاکنندهسنجي با یکي از تنظيمدر این پژوهش، آزمایش زیست. انجام شد

ليتر ميکروگرم بر ميلي 6/432و  3/19، 4/33، 6/41به ترتيب  IC90 و ,IC30, IC10 IC50 هایغلظت. مورد بررسي قرار گرفت

ی بازدارنده هایغلظت با شده تيمار سن چهارم الروهای در های بيوشيميایيترین شاخصمهم از برخي چنينهم. شد زده تخمين

ميزان  طور نسبي افزایش وليبه شاهد به نسبت ليپيد و پروتئين ميزان که داد نشان نتایج. گرفت قرار ارزیابي مورد فنپروکسيپایری

 و استرازهای ترانسفراز_اس گلوتاتيون) زداسم هایآنزیم فعاليت .داری یافتمعني کاهش شده تيمار در الروهای گليکوژن

را  داری نيمع يافزایشفعاليت آنزیم پراکسيداز نيز  .یافت افزایش داری نسبت به شاهدمعني طوربه شده تيمار الروهای در( عمومي

مراحل نابالغ شکارگر  ، بنابراینهورمون جواني است دارای ماهيتفن پروکسيبا توجه به اینکه پایری. داد نسبت به شاهد نشان

تر که حشرات کامل به دليل گذار از این مرحله به هورمون رشد وابسته نبوده و کم؛ در حاليگيرندمذکور تحت تأثير قرار مي

در فوق فن و شکارگر پروکسيزمان از پایریهای تکميلي در خصوص استفاده همبررسي بنابراین. گيرنديتحت تأثير قرار م

 .باشدالزم ميشرایط صحرایي 
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 مقدمه
 :.Aphis gossypii Glover (Hemی جاليز شته

Aphididae) را  يو گياهان مختلفاست ای چندخوار حشره

زیادی را در  تاین شته خسار. دهدمورد حمله قرار مي

 ,.Kocourek et al) های پرورش خيار در اروپاگلخانه

1994; Blackman and Eastop, 2000)  و نيز در

 استها و مزارع پرورش خيار در ایران ایجاد کرده گلخانه

(Zamani et al., 2006).  این آفت عالوه بر خسارت

های انتقال ویروس چنينهم با ترشح عسلک و مستقيم

 غير مستقيم نيز به محصوالت خسارتزای گياهي بيماری

 .(Dáder et al., 2012) کندوارد مي

 .Adalia decempunctata Lای وزک ده نقطهکفشد

(Col.: Coccinellidae) زیستها در شتهمهم  شکارگر

روی  است و بيشترطبيعي  هایعرصهکشاورزی های بوم

ها و گياهان علفي روی بوتهکمتر و  استدرختان متمرکز 

موجود در  هایپژوهش .(Honek, 1985)شود دیده مي

 .Aراکنش کفشدوزک و پ يزبانيم یدامنه نهيزم

decempunctata دهد که الرو و حشرات کامل ينشان م

انواع  یفعال، از رو یعنوان شکارگربهکفشدوزک  نیا

برگ و پهن يدرختان جنگل، داردار، دانههسته وهيدرختان م

از  هاها، پسيلها، شپشکشته رينظ يبرگ آلوده به آفاتيسوزن

و گزارش شده  یياشناس ،یآورمناطق مختلف جهان جمع

 ,Magro et al., 1999; Guncan, et al., 2010) است

Prodanovic et al., 2010; Salehi et al., 2011; 

Mohamad poor et al., 2013; Kacar, 2015.) يکی 

 یبرا يستیز تیمز کیعنوان گونه که به نیا یهايژگیاز و

يپل ای يشکلچند یهاوجود حالت ،شوديم محسوبآن 

آن در نقاط مختلف  یهاتيجمع بين است که باال سميرفمو

 .(Evans et al., 2011) د شوميمشاهده  يستگاهیز

های شيميایي از عوامل مهم کنترل جمعيت کشآفت

مي هاآن استفاده از و (Youn et al., 2003) آفات هستند

مستقيم آفات مستقيم و غير بارتأثير زیانتواند باعث کاهش 

استفاده بيش اما  ،(Rugno et al., 2015) ر شودخواگياه

تواند اثربخشي عوامل کنترل ها ميکشاز حد از آفت

مقاومت و در  گيریشکلبيولوژیک را کاهش و باعث 

 ,.Barbosa et al) ها شودکشنتيجه افزایش مصرف آفت

-دشمنان طبيعي و پارازیتوئيدها در مقابله با آفت .(2017

 ،(Martinou et al., 2014)هستند ها بسيار حساس کش

کنترل تلفيقي آفات  با عواملهای انتخابي کشحشرهولي 

 .(Galvan et al., 2005)هستند  ترسازگار

(IGRs)کنندگان رشد حشرات تنظيم
کنترل به منظور  4

ی عملکرد آنو نحوه ندهستاستفاده  مورد ،بسياری از آفات

های هورمونشبه ورتبه ص کيتين یا تشکيلمهار از طریق  ها

(JHA)جواني
-تنظيم. (Tiwari et al., 2012) است 2

جایگزین مناسبي برای توانند ميرشد حشرات  هایکننده

مناسب و سازگار با ها آنزیرا عملکرد  ،ندباشها کشآفت

با وجود  .(Arthur et al., 2009) استمحيط زیست 

ی تری روحشرات سميت کمکنندگان رشد اینکه تنظيم

ها با عوامل ميزان سازگاری آناما  ،حشرات مفيد دارند

 Liu and)قرار گيرد بررسي  مورد کنترل بيولوژیکي باید

Chen, 2000) .که قرار  اندنشان دادهزیادی های پژوهش

ها ممکن است کشگرفتن در معرض این دسته از آفت

زیاد شکارگرها و پارازیتوئيدهای مفيد شود  تلفاتباعث 

(Yu et al., 2014). چنين گزارش شده است که مه

توانند بر رشد جمعيت کنندگان رشد حشرات ميتنظيم

عنوان عوامل کنترل بيولوژیکي عمل دشمنان طبيعي که به

. (Mohammadi et al., 2014) بگذارد تأثير کنند، مي

ها عالوه بر کشآفتقرار گرفتن حشرات مفيد در معرض 

بي نصيب نيز کشندگي رزی تأثير  ا را ازهن، آکشندگي

نقش  .(Biondi et al., 2012) نخواهد کرد

ها نظير پروتئين، گليکوژن و ليپيد در فرآیند ماکرومولکول

ی زندگي حشرات بدون شک از رشدی و تکميل چرخه

برای  را حشرات این مواد. ای برخوردار استاهميت ویژه

ها و یا وسيتساختار، تشکيل بافت، پوست اندازی، رشد او

 دندهفرآیند اسپرماتوژنز و دیاپوز مورد استفاده قرار مي

(Nation, 2008) .استرازها به گروه نظير  يهایآنزیم

طریق شود که از زدا اطالق ميهای سممتنوعي از آنزیم

                                           
1. Insect growth regulators 

2. Juvenile hormone analogue 
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و یا از طریق رقابت  یهای هيدروليزکاهش سميت با فعاليت

حمایت را هدف های مولکول ،ی سميجهت اتصال به ماده

-اسگلوتاتيون(. Memarizadeh et al., 2011) کنندمي

-در سم کهها تعلق دارند از آنزیم نيز به گروهيترانسفراز 

-د بينتقال مواندر ا ،و بيروني زادزدایي مواد سمي درون

 وهای اکسيداتيجلوگيری از تنش و هاهورمون توليدسلولي، 

ها کشآفت (.Enayati et al., 2005) ارنددنقش کليدی 

برخي از فرآیندهای فيزیولوژیکي یا بيوشيميایي را چنين هم

، رشد، تکامل، مانيزندهدهند که بر ميقرار  تأثير تحت 

 ذاردگيم تأثيررفتار دشمنان طبيعي حتي و  ازدیاد

(Fernandes et al., 2016). گروه از  4فنپروکسيپایری

 تعلق دارد و جزء  هاکشحشره سومنسل ها و به پيریدین

این . شودنيز محسوب مي حشرات رشدهای کنندهمتنظي

خود در برابر دشمنان  يانتخاب يتخاص لدليبه کشآفت

 ,Gerling) ستاه شد هيکنترل آفات توص یبرا يعيطب

1990; Ishaaya et al., 1998). فن بهيپروکسیرایپ-

وه بر در آفات مختلف عال يهورمون جوانشبه کی عنوان

 یالروها خصوصبهالروها  یرو ،یقو کشيخواص تخم

 Horowitz and)داردنيز  کشندگي تأثير ترمسن

Ishaaya, 1994) . 
های سفيد فن عليه مگسپيروکسيپایری در حال حاضر

. مورد استفاده است باغ هادر مزارع و  هاها وپسيلو شپشک

و غير  مستقيمتأثير هدف از این پژوهش بررسي  بنابراین

و  شکارگرهای مفيدیکي از روی  کشآفتاین  مستقيم

ها به نام کفشدوزک موجود در این گونه مزارع و باغ

Adalia decempunctata L.  باشدمي. 
 

 هامواد و روش

 پرورش گیاه میزبان

تعداد  صورت هفتگيبه منظور پرورش گياه ميزبان، به

آب ولرم  ساعت در 21 (2ویکتوررقم )بذر خيار عدد  32

ک ناساعت روی دستمال نم 11مدت سپس به. خيسانده شد

زني درون پس از جوانه. تاریک قرار داده شد مکانو در 

                                           
1. Pyriproxyfen 

2. Victor 

متر کاشته شد و پس سانتي 42های پالستيکي با ارتفاع ليوان

و  41 های پالستيکي با قطرگلدان بهشدن  ياز دو برگ

لوم ی عی دانشکدهمتر در گلخانهسانتي 46ارتفاع 

 ،بستر رشد گياهان .انتقال یافتند گيالنکشاورزی دانشگاه 

 .کوکوپيت به نسبت مساوی بود خاک زراعي همراه با

  A. gossypiiشته جالیز پرورش

 رشتسطح شهر های ختمي در روی گلی جاليز از شته

آوری و جمعکشاورزی دانشگاه گيالن علوم  یو دانشکده

 ،(4319رضواني، ) بع معتبرمنا به با توجه پس از شناسایي

داشتند، برگي قرار  7-1 که در مرحله ی های خيارروی بوته

ها، پس از استقرار کامل و آلوده سازی بوته .ندمستقر شد

جاليز جهت تغذیه در اختيار  یهای خيار به همراه شتهبرگ

 .ندها قرار گرفتکفشدوزک

 A. decempunctataکفشدوزک پرورش 

 مختلف سنين و تخم هایدستهو ه شت حاوی هایبرگ

های از درخت A. decempunctata کفشدوزک الروی

های ختمي در سطح گل ماسال وانار در منطقه شاندرمن و 

 پرورش .شدند منتقل آزمایشگاه بهشهر رشت جمع آوری و 

 سلسيوس، رجهد 27 ±2 دمای با رشد اتاقک شرایط در

ساعت  46:1 نوری دوره و درصد 52±7 نسبي رطوبت

 ظروف از بدین منظور. انجام شد( روشنایي :يتاریک)

 مترسانتي 7×1×42 ابعاد به شفاف داردرپوش پالستيکي

 توری ،تهویه منظوربه هاآن درپوش روی که شد، استفاده

 کنترل شرایط صورت انفرادی دربه الروها. بود شده تعبيه

-برگ روی کامل حشرات ظهور و شدن شفيره زمان تا شده

 جلوگيری برای. یافتند پرورشحاوی شته جاليز  های خيار

 خيس هایپنبهبا هابرگدم انتهای برگ، شدن خشک از

 خيار که هایبرگ سپس. پيچيده شدند مقطر آب شده با

 در هاتخم تفریخ زمان تاکفشدوزک بود جدا و  تخم حاوی

. ندشد نگهداری پرورش اتاقک شرایطدر  جداگانه ظروف

 (Rondoni et al., 2012) 3خواریهم از يریجلوگ برای

صورت بهپس از ظهور الروهای سن اول کفشدوزک 

های خيار همراه برگهای جداگانه بهانفرادی درون ظرف

                                           
3. Cannibalism 
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پس از تشکيل کلني . ندجاليز قرار داده شد یحاوی شته

 و نر حشرات سن،های همبرای به دست آوردن الرو اوليه،

-به مترسانتي 7×1×42 ابعاد به پرورش ظروف داخل ماده

 21 از پس. شدند داده قرار خيار حاوی شته برگ همراه

 ظرف به هابرگ روی شده گذاشته هایتخم ،ساعت

 .شدند منتقل دیگری پرورش

 سنجیهای زیستآزمایش

ی ماده فنپروکسيپایریکـش حشـرهدر این پژوهش 

يستون مجتمع شيميایي ب خریداری شده از %(95) تکنيکال

، 7شش غلظت  .رار گرفتقاستفاده  مورد( ایران-کرمانشاه)

-پروکسياز پایری گرم بر ليترميلي 472و  422، 57، 72، 27

. شد هتهي (Merck Co.,Germany) فن با حالل استون 

الرو سن  92تعداد  IC90  و IC50, IC30, IC10 برای تعيين 

هد مورد الرو به ازای شا 92چهارم به ازای هر غلظت و 

هر  (بند دوم شکمي) قسمت پشتي. آزمایش قرار گرفت

با  (Drummond, USA) وسيله ميکرواپليکاتورالرو به

ميزان . صورت موضعي تيمار شدميکروليتر به 2غلظت 

الرو ماندگار، شفيره ماندگار و حالت ) هابدشکليو  تلفات

 ی کاملظهور حشرهتا زمان  (ی کاملبين شفيره و حشره

-POLOافزار با استفاده از نرم IC90-IC10 شد و ميزان ثبت

PC (1987)  شدزده تخمين. 

 های بیوشیمیاییآزمایش

های زیست سنجي، الروهای سن بعد از انجام آزمایش

فن تيمار پيروکسيپایری IC30و   IC10های چهارم با غلظت

جدا شد  ساعت 52و  21بعد از  ماندهزنده الروهای شدند و 

قرار استفاده مورد های بيوشيميایي انجام آزمایش ایبر و

چنين الروهای سن چهارم تيمار شده با استون هم .گرفتند

های برای انجام آزمایش .ه شدندگرفتبه عنوان شاهد در نظر 

سازی نمونه بيوشيميایي از کل بدن الروها و برای یکنواخت

 .شدها از هموژنایزر دستي استفاده 

 تئین کلگیری پرواندازه

 شد استفاده بردفورد روشاز  پروتئين گيریاندازه برای

(Bradford, 1976) .،422 با الرو هر بدین منظور 

 دقيقه 7 مدت به هانمونه. شد همگن 4بافر فسفات ميکروليتر

 سلسيوس درجه چهار دمای و دقيقه در دور 42222 در

 ين،رونش محلول از ميکروليتر 42 به سپس. شدند سانتریفيوژ

: بردفورد معرف) شد اضافه بردفورد معرف ميکروليتر 722

ميلي 7 در G250 2بلو برليانت کوماسي پودر گرمميلي 42

 اسيد ليترميلي 42 مقدار و شده حل %96 3اتانول ليتر

 فسفریک
1(w/w) 17% آب با محلول حجم و اضافه آن به 

 با اهنمونه جذب ميزان. (شد رسانده ليتر ميلي 422 به مقطر

 AWARENESS)  ریدر ميکروپليت هدستگا از استفاده

Stat Fax 3200 Co., USA) نانومتر 632 موج طول رد 

 استاندارد منحني از استفاده با کل پروتئين ميزان. شد خوانده

 .شد محاسبه گاوی سرم پروتئين

 گیری میزان لیپید و گلیکوژناندازه

 وان روشبه و گليکوژن ليپيد ميزان گيریاندازه برای

 بدین منظور تعداد. (Van Handel, 1965) شد عمل هندل

 7سدیم سولفات ميکروليتر 422 درسن چهارم  الرو عدد سه

 سپس وهمگن شد ( مقطر آب ليترده ميلي در گرم2/2) 2%

 5متانول:6کلروفرم محلول ميکروليتر 572 کردن اضافه با

 1 دمای و دقيقه در دور 1222 در دقيقه 42 مدت به (4:2)

 .شد سانتریفيوژ سلسيوس درجه

 محلول از ميکروليتر 272 ليپيد، ميزان گيریاندازه برای

 در آن در موجود محلول تبخير برای و شد برداشته رونشين

 نمونه به ،سپس. گرفت قرار سلسيوس درجه 12 دمای با آون

 و شد اضافه 1اسيدسولفوریک ميکروليتر 722 شده خشک

 ماری بن در (سلسيوس درجه 92 دمای) دقيقه 42 مدت به

 هانمونه از ميکروليتر 32 ،پس از سرد شدن .شد داده قرار

 وانيلن گرمميلي 6) 9وانيلين معرف ميکروليتر 252 با همراه

 اسيد ليترميليچهار  و مقطر آب ليترميلي یک در شده حل

                                           
1. Phosphate buffer 

2. Coomassie brilliant blue 

3. Ethanol 

4. Phosphoric acid 

5. Sodium sulfate 

6. Chloroform 

7. Methanol 

8. Sulfuric acid 

9. Vanillin 
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. شد داده قرار اليزا پليت هایچاهک داخل(  %17فسفریک 

 ناتومتر 717 موج طول در جذب ميزان دقيقه 32 از پس

 استاندارد منحني از استفاده با کل ليپيد ميزان. شد خوانده

 .شد تعيين کلسترول

 سانتریفيوژ محلول نشينته از گليکوژن مقدار تعيين برای

 شستشو % 12 متانول در بار سه نشينته ابتدا. شد استفاده شده

 به و شد اضافه مقطر آب ميکروليتر 272 آن به سپس و شد

ماری در بن (سلسيوس درجه 52 دمای) دقيقه پنج مدت

 722 ،آن ميکروليتر 422به  سپس. شد داده حرارت

 در دقيقه 42 مدت به و شد اضافه 4آنترون معرف ميکروليتر

. شد داده ماری حرارتدر بن سلسيوس درجه 92 دمای

 اليزا پليت هایچاهک داخل هانمونه از ميکروليتر 272سپس

 نانومتر 632 موج طول در ها آن جذب ميزان و منتقل

 از استفاده با الرو هر کل گليکوژن ميزان. شد خوانده

 .شد محاسبه گليکوژن استاندارد منحني

 های عمومیگیری فعالیت استرازاندازه

اسپرن اندازه ون روش مطابق عمومي استرازهای فعاليت

 گيریاندازه برای. (Van Asperen, 1962) شد گيری

 -و بتا 2استات نفتيل -آلفا سوبسترهای از استراز فعاليت

 ميکروليتر 422 در الرو هر ابتدا. شد استفاده 3استات نفتيل

 نسبت به 1ترایتون حاوی (20mM; pH 7.0) بافرفسفات

 42222 در شده همگن محلول سپس شد، همگن درصد 4/2

 سلسيوس درجه 1 در دقيقه 47 مدت به و دقيقه در دور

 442 با رونشين محلول از ميکروليتر 43. شد سانتریفيوژ

 72 و سوبسترا ميکروليتر 27 ،بافر فسفات ميکروليتر

 اضافه االیزا پليت هایچاهک به 7رنگي معرف ميکروليتر

 172 موج طول در شده ایجاد محصول رنگي جذب و شد

 نانومتر 712 و استات نفتيل -آلفا سوبسترای برای نانومتر

 42 با یکبار ثانيه 32 هر استات نفتيل -بتا یسوبسترا برای

 صورت به رنگي محصول جذب. شد تکرار خوانده

                                           
1. Anthrone 

2. Alpha naphthyl acetate 

3. Beta naphthyl acetate 

4. Triton 

5. Fast blue RR salt 

 شيب از و شد خوانده مختلف هایزمان در و 6کاینتيک

 استراز هایآنزیم فعاليت محاسبه برای رگرسيوني خط

 .شد استفاده

-گیری میزان فعالیت گلوتاتیون اساندازه

 ترانسفراز
 

 ترانسفراز -اس گلوتاتيون فعاليت گيریاندازهنظور به م

با . (Habig et al., 1974) انجام شد موردبه روش هبيگ 

CDNB سوبسترای استفاده از
 472 در الرو هر ابتدا 1

 همگن محلول ،سپس. شد همگن فسفات بافر ميکروليتر

 در دقيقه 47 مدت به دقيقه در دور هزار 42222 در شده

 از ميکروليتر 42سپس. شد سانتریفيوژ وسسلسي درجه چهار

 12 ، فسفات بافر ميکروليتر 442 با رونشين محلول

 422 و CDNB (1.2 mM) سوبسترای ميکروليتر

9 شده احيا گلوتاتيون ميکروليتر
GSH (10 mM )مخلوط 

 و ثانيه 22 هر نانومتر 312 موج طول در هانمونه جذب. شد

 .شد خوانده تکرار 44 در

POD ری فعالیت آنزیم پراکسیدازگیاندازه
1  

 رگيری آنزیم پراکسيداز از روش برگميبرای اندازه

 دوتعداد بدین منظور . (Bergmeyer, 1974) استفاده شد

ميکروليتر بافر فسفات پتاسيم  422در  سن چهارم الرو عدد

دور در دقيقه  42222دقيقه با سرعت  47مدت و بههمگن 

واکنش در حجم . شد ژیفيودر چهار درجه سلسيوس سانتر

پراکسيد ) ليترميکرو 227که شامل شد  ليتر انجامميلي 7/2

 42ولکگایا)ليتر ميکرو 227و  (موالرميلي 227 44هيدروژن

 72ميکروليتر بافر فسفات  72و از انجام شد  (موالرميلي 17

. شدبه عنوان بالنک استفاده  هفتبرابر با  pHموالر با ميلي

اليت آنزیم که در نتيجه اکسيداسيون در این روش فع

با پایش تغييرات جذب در طول موج  ،باشدگایاکول مي

گيری اندازه نيهثا 32زمان صفر تا دو دقيقه هر نانومتر از  172

 .شد

                                           
6. Kinetic 

7. Glutathione S-transferase 

8. 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 

9. Glutathione 

10. Peroxidase 

11. H2O2 

12. Guaiacol 
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 هاهتجزیه و تحلیل داد

فن با پروکسيپایری یبازدارندههای غلظتميزان 

. زده شدتخمين  POLO-PC (1987)افزار استفاده از نرم

 حليلت .انجام شددر قالب طرح کامل تصادفي  هاآزمایش

و مقایسه SAS 9.1 (2002) افزار با استفاده از نرمها داده

در با استفاده از آزمون توکي سازی ها پس از نرمالميانگين

 .درصد انجام شد پنجاحتمال  سطح

 

 بحث و نتایج
طور مختلف، بههای روشطریق حشرات شکارگر از 

-های آلوده به آفتمستقيم و یا غير مستقيم با تغذیه از طعمه

ها روی کشتماس با بقایای آفتبه دليل ها و یا کش

 ,.Medina et al)گيرند يقرار متأثير گياهان، تحت 

( IC90و  IC10 ،IC30 ،IC50)مقادیر بازدارندگي . (2003

فن را روی الرو سن چهارم پروکسيترکيب پایری

، 4/33، 6/41 به ترتيب A. decempunctataکفشدوزک 

. (4جدول ) شدر ليتر برآورد بگرم ليمي 6/432و  3/19

غلظت ( Alizadeh et al., 2012)عليزاده و همکاران 

آن را برای الرو سن سوم  EC10%ی فرموالسيون کشنده

ليتر گزارش ليميکروگرم بر مي 24/2پروانه پشت الماسي، 

 Sharifi et)شریفي و همکاران  ،از طرف دیگر .اندکرده

al., 2013 ) ميزان غلظت کشنده را برای الرو سن پنجم بيد

اما  ،اندليتر برآورد کردهميکروگرم بر ميلي 52/17آرد، 

دهد که این ترکيب روی شکارگر مطالعه حاضر نشان مي

به طور کلي . داشته است تریبيش بازدارندگيتأثير مذکور 

کش و سایر تنظيماین آفت ثيرتأدر خصوص ها پژوهش

مدینا و . کنندگان رشد روی شکارگرها بسيار محدود است

غير سمي بودن این  (Medina et al., 2003)همکاران 

چنين هم. ترکيب را برای الرو بالتوری سبز گزارش کردند

نيز نتيجه  Oriusروی سن  (Nagai, 1990)مطالعه ناگایي

دن این ترکيب برای شکارگر مشابهي داشته و نشان از امن بو

سميت این  تأثيرتوان نتيجه گرفت که لذا مي .داردمذکور 

. کش روی حشرات آفت و شکارگرها متفاوت استآفت

به ای برای استفاده از این ترکيب  تواند انگيزهاین نتيجه مي

 .حفظ شکارگرها باشد منظور

و  IC10های ميزان ليپيد در الروهای تيمار شده با غلظت

IC30 ساعت پس از تيمار افزایش  21 ،فنپروکسيپایری

 .(F=16.13, df=2,9, P=0.0029) داد نشان یدارمعني

ساعت پس از تيمار اختالف  52 مقدار ليپيد، ،چنينهم

 ,F=48.33)نشان داد  تيمارداری بين شاهد و معني

df=2,9, P=0.0001( ) قرار حشرات بعد از (. 4شکل

سازی چربي ها به سنتز و ذخيرهکشدر معرض آفتگرفتن 

های پردازند و با کمک ذخایر چربي به تنشمي

-یندهفيزیولوژیکي ایجاد شده توسط ترکيبات سمي و یا آال

 ,.Shahriari et al) کنندزیست محيطي غلبه مي های

افزایش مقدار این احتمال وجود دارد که بنابراین ، (2019

تنش وارد شده  پاسخ به دليل به شده در الروهای تيمارليپيد 

ليپيدها منابع حياتي انرژی  .باشدفن پروکسيبا پایری

-ها توسط غدد درونشوند و تنظيم آنحشرات محسوب مي

شبه هورمون جواني از . (Nation, 2008) شودریز تبيين مي

-عوامل مهم سنتز و مصرف ليپيد در حشرات محسوب مي

رسد که الرو این نظر ميبه (.Etebari et al., 2007) شود

در  کفشدوزک به دليل افزایش مقدار هورمون جواني

سنتز  ، مجبور به(فنپروکسيتحت تيمار با پایری)همولنف 

 کندميرا کاتابوليز  و سپس آن شدهسازی آن ليپيد و ذخيره

که طول زماني ویژهیندهای متابوليکي بهآتا به مصرف فر

 ,Chapman)ند برسا ،یابدميی الروی افزایش دوره

ی الروها به دوره ،با دگردیسي کاملدر حشرات (. 2013

عملکرد ليپيد در بنابراین کنند و شفيرگي ورود پيدا مي

حضور شبه هورمون جواني اختالف فاحشي را با حشرات 

باقری و  ،برای مثال. دهددارای دگردیسي ناقص نشان مي

را در پيد کاهش لي (Bagheri et al., 2010) همکاران

 .Brachynema germari Kol ،خود شده حشرات تيمار

(Hemiptera.: Pentatomidae) ی دارای که یک حشره

با تحقيق حاضر . کنندگزارش مي ،دگردیسي ناقص است

 Etebari et al, 2007; Shekari)پژوهشگران سایر نتایج 

et al., 2008) دارای حشرات  از نظر افزایش ليپيد که روی

مشابه و با تحقيق باقری و  ،اندیسي کامل کار کردهدگرد

 .استهمکاران متفاوت 
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ميزان گليکوژن  2در شکل  دست آمدهنتایج بهبر اساس 

 52و  (F=93.77, df=2,9, P=0.0001)ساعت  21در 

نسبت به شاهد  (F=26.19, df=2,9, P=0.0002) ساعت

 ها که شامل قندهای سادهکربوهيدرات .کاهش یافته است

اجزای مهم غذایي  از ،ساکاریدها هستندنشاسته و سایر پلي

سوخت  ءاین ترکيبات جز .وندشحشرات محسوب مي

 درچنين ربي را دارند و همچقابليت تبدیل به  ،تنفسي هستند

عالوه بر این کوتيکول  .مشارکت دارندسنتز اسيدهای آمينه 

 ,Chapman) باشدساکارید کيتين ميحشرات واجد پلي

عنوان یک کربوهيدرات ذخيره شدني گليکوژن به .(2013

هورمون . شودمری از گلوکز محسوب ميو پلي

(AKH)آدیپوکاینتيک 
در تجزیه گليکوژن به گلوکز   

در نيز  2(ILPs) های شبه آنسولينهورمون و ش داردقن

دخالت دارند که اولي در اجسام کاردیاکا و ها آن یتجزیه

 ,Chapman)شوند مي حا ترشدومي توسط اجسام آالت

رسد که به دليل افزایش فعاليت اجسام به نظر مي(. 2013

گليکوژن  یتجزیه ،فنپروکسيآالتا به دليل حضور پایری

کاهش مقدار گليکوژن از این منظر قابل ، بنابراین انجام شده

کاهش در ميزان گليکوژن ناشي از  ،از طرفي. توجيه است

صورت چربي و انتشار آن به در اجسام دن آنشکسته ش

 فنپروکسيیپایر دليل حضوربه تنشترهالوز تحت شرایط 

تحقيق حاضر با نتایج  .(Nath, 2003) تلقي شده است

 ,.Mirhaghparast et al) پرست و همکارانحقمير نتایج

که  (Rahimi et al., 2013) و همکاران رحيميو  (2015

به  را فنپروکسيیریو پا هگزافلومورون تأثيرترتيب به

 ،ی پنبهترتيب روی کرم ساقه خوار برنج و کرم غوزه

 .، منطبق استاندگزارش کرده

ميزان  ،نشان داده شده است 3طور که در شکل همان

-پایری IC30پروتئين در الروهای تيمار شده با غلظت 

ساعت پس از تيمار نسبت به شاهد افزایش  21فن پروکسي

این در (. F=16.64, df=2,9, P=0.0017) یافته است

 ساعت پس از تيمار با هر دو غلظت 52حالي است که 

                                           
1. Adipokinetic hormone 

2. Insulin-like peptides 

IC30  وIC10 فن، ميزان پروتئين به طور پروکسيپایری

 ,F=14.01) داری نسبت به شاهد افزایش یافته استمعني

df=2,9, P=0.0017)، داری اما بين تيمارها اختالف معني

های يادی در ساختار آنزیمها نقش بنپروتئين .وجود ندارد

سازی، اسکلریته شدن ها، ریختمختلف، هورمون

های عصبي دارند کوتيکول، دیاپوز و انتقال پيام

(Chapman, 2013) .شبه تأثيرها در خصوص بررسي-

کرم ) پولکداراندر بال (فنپروکسيپایری) هورمون جواني

پيدا نشان داده است که مقدار پروتئين کل کاهش  (ابریشم

هورمون جواني، شبه (.Etebari et al., 2007) کندمي

الرو برای تشکيل  ، بنابرایندهدقرار مي تنشتحت را حشره 

 هو ب تجزیه را ، پروتئينویژه استرازهازدا و بههای سمآنزیم

 ,Perveen and Miyata) کنداسيدهای آمينه تبدیل مي

2000; El-Sayed et al., 2018). ضردر تحقيق حا، 

 نوعافزایش ميزان پروتئين کل بدون در نظر گرفتن 

توان به نقش هورمون جواني در سنتز و آزاد ها را ميپروتئين

روند و یا کار ميههای ساختاری که در جلد بسازی پروتئين

نسبت داد  یيهاویتولوژن توليد ميکرو و ماکرو در به احتمال

در . دنشوميالرو  شفيره وهای بين سبب بروز حالت که

افزایش مقدار پروتئين و ژن  ،بالپوشانخصوص راسته سخت

سازی پروتئين گزارش شده است که با منتسب به فعال

تحقيق حاضر در ميزان افزایش سطح پروتئين مطابقت دارد 
(Aribi et al., 2006.) 

 یژهو يتفعالقابل مشاهده است،  1طور که در شکل همان

 هایغلظتشده با  يمارسن چهارم ت یاستراز در الروها-آلفا

IC10   وIC30  21 از پس (F=11.58, df=2,9, 

P=0.0032)  52و (F=12.46, df=2,9, P=0.0011 )

 استراز-فعاليت ویژه بتا ،7در شکل  .یش یافتساعت افزا

ساعت پس از تيمار با شاهد دارای  IC30، 21 تحت تيمار

 ,F=14.92, df=2,9) دار استاختالف معني

P=0.0036).  هر دو غلظت  ،ساعت پس از تيمار 52در

 داری نشان دادندمورد استفاده با شاهد اختالف معني

(F=49.07, df=2,9, P=0.0001 .)زدا در های سمآنزیم

در غير فعال کردن ترکيبات  را حشرات نقش بسيار موثری

خارجي داشته و در حفظ شرایط با ثبات فيزلوژی حشره 
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 ,.Li and Liu, 2007; Sayyed et al)باشند حياتي مي

عنوان یکي از عوامل استرازها به ،هاطبق گزارش .(2010

های اصلي در مقاومت مگس خانگي نسبت به آنالوگ

 ,Bull and Meola) شوندهورمون جواني محسوب مي

1994; Li et al., 2007)،  بنابراین افزایش فعاليت استراز

فن پروکسيحضور پایریهتوان بها در تحقيق حاضر را مي

 . نسبت داد

-پروکسيپایری با ساعت پس از تيمار GST21  فعاليت

داری نشان نسبت به شاهد اختالف معني( IC30و   IC10)فن 

ساعت  52پس از (. F=18.01, df=2,9, P=0.0044)نداد 

  IC10نسبت به شاهد و داری اختالف معني IC30تحت تيمار 

. (6شکل ) (F=39.56, df=2,9, P=0.0001)دیده شد 

ترانسفراز در مقاومت حشرات به  -آنزیم گلوتاتيون اس

 ,.Vanhaelen et al)ها نقش اساسي دارد کشحشره

ساعت پس از تيمار  GST 52دار معني افزایش .(2001

زدایي ی نقش آن در سمدهندهنشان IC30تحت غلظت 

ش فهمي گزاربا نتایج حاضر منطبق . فن استپروکسيپایری

پس از تيمار دو نوع  Spodoptera littoralisدر الرو 

IGR  به  بود که فنپروکسيو پایری 4های بوپروفزیننامهب

 ،را فعال کند GSTاین نتيجه رسيد که بوپروفزین توانست 

فن فعاليت محسوسي مشاهده پروکسياما در مورد پایری

 (.Fahmy, 2012) نشد

بات بسيار مهم در سامانه آنتيها از جمله ترکيپراکسيداز

شوند و نقش حياتي در تنش اکسيداني حشرات محسوب مي

تنش اکسيداتيو به معني عدم توازن بين . اکسيداتيو دارند

های های فعال نظير گونههای آزاد و متابوليتتوليد رادیکال

(ROS) است فعال اکسيژن
2 (Piner and Uner, 2013) .

شکل )يری فعاليت ویژه پراکسيداز گنتایج حاصل از اندازه

و   IC10های در الروهای سن چهارم تيمار شده با غلظت (5

IC30   نسبت به شاهد افزایش یافته است  21پس از

(F=26.64, df=2,9, P=0.0001 .) این در حالي است

  IC10و  IC30 هر دو غلظتبا ساعت پس از تيمار  52که 

                                           
1. Buprofezin 

2. Reactive Oxygen Species 

نسبت به شاهد وکسيداز ميزان فعاليت پرفن، پروکسيپایری

 ,F=19.93, df=2,9) داری نشان دادمعنيافزایش 

P=0.0022) ،داری وجود اما بين تيمارها اختالف معني

داران طول حشرات در مقایسه با بسياری از مهره .ندارد

های تنش تأثيرتر تحت اما بيش ،عمرکوتاهي دارند

ادآوری و ، زمانيزندهرشد و نمو، . قرار دارند اکسيداتيو

و  3هاپرواکسيدان تأثيرطول عمر حشرات ممکن است تحت 

بنابراین حشرات دارای . گر قرار گيردهای واکنشاکسيژن

های ها هستند که در حذف اکسيژنای از آنزیممجموعه

گر از بدن حشرات نقش دارند که یکي از این واکنش

. (Felton and Clinton, 1995)ها پراکسيداز است آنزیم

 که دهدافزایش فعاليت پراکسيداز در این پژوهش نشان مي

آنزیم برای کاهش تنش اکسيداتيو ناشي از پراکسيد این 

هيدروژن فعاليت بيشتری نشان داده است که این تنش وارده 

فن پروکسيتواند به علت در معرض قرار گرفتن پایریمي

 .باشد

رشد در  یکنندهفن به عنوان یک تنظيميپروکسپایری

شود و بر اساس گزارش منتشر شده حشرات محسوب مي

توجهي در  قابل تأثير A. gossypiiروی حشراتي نظير شته 

-Barrania and Abou))مراحل پورگي نشان داده است 

Taleb, 2014 .فنپروکسيپایری، بر اساس همين گزارش 

آن روی تأثير دالیل  و چنداني روی مراحل بالغ ندارد تأثير

از طرفي . احل نابالغ از طریق اختالل در فرایند رشد استمر

 A. gossypiiهایي مبني بر بروز مقاومت در گزارش دیگر،

وجود دارد  7یدانظير ایميداکلروپر 1سموم نئونيکوتينوئيدها به

(Hirata et al, 2017).  تأثيراستفاده از ترکيباتي با بنابراین 

 تأثيربا  چنين، و هملغروی مراحل ناباتأثير کند و با هدف 

 رسدنظر ميتر بهمطلوبکمتر روی دشمنان طبيعي 

(Rothwangle et al., 2004) . ميبررسي حاضر نشان-

ترکيبي به نسبت امن فن پروکسيپایریکش آفتکه  دهد

 .Aسازی حشرات بالغ شکارگر رها امکان ، بنابرایناست

decempunctata ي کش قابل بررسهمراه با این آفت

                                           
3. Prooxidants 

4. Neonicotinoid 

5. Imidacloprid 
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 کشآفتشکارگر و این زمان همهرچند کاربرد . است

-مند بررسيمذکور در شرایط آزمایشگاهي و گلخانه نياز

 .ی قطعي رسيدیک نتيجه توان بهاست تا ب های تکميلي

 سپاسگزاری
مين أبرای تگيالن معاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه  از

 قدرداني این پژوهشجهت انجام  های ماليبخشي از کمک

 . شوديم

 

 

 ,IC90, IC50, IC30فن و برآورد مقادیر پروکسيبه پایری Adalia decempunctata واکنش الروهای سن چهارم  -4جدول 

IC10    و شيب خط رگرسيوني پس از تيمار( 97)% ن، حدود اطمينابر ليترگرم ميليبر حسب 

Table 1. Response of the 4
th
 instar larvae of Adalia decempunctata to pyriproxyfen and estimation of 

(IC10, IC30, IC50 and IC90) in mg per liter, confidence limit (%95) and regression slope after treatment 

IC10 (mg ai/L) 

 (95% CL)
 * 

IC30 (mg ai/L) 

(95% CL)
 * 

IC50 (mg ai/L) 

(95% CL)
 * 

IC90 (mg ai/L) 

(95% CL)
 * 

X
2 
(df)

** 
Slop ± SE 

18.6  

(13.3 - 23.4) 

33.1  

(26.9 – 38.4) 

49.3  

(43.1 - 55.1) 

130.6  

(112.03 – 161.6) 
3.1 (4) 3.03 ± 0.31 

*
CL=Confidence Limit

 **
X

2
=Chi-Square, (df)=Degrees of freedom 

Data were recorded after all the controls became adult. 

 

 

    
 

تيمار شده با Adalia decempunctata در الروهای سن چهارم گرم بر الرو بر حسب ميليليپيد خطای معيار ±ميانگين -4شکل 

 .((P<0.05)هستند دار دارای تفاوت معني ،اندهایي که با حروف متفاوت نشان داده شدهميانگين) IC30و  IC10های غلظت
Figure 1. The mean ± SE of lipid in mg per larve in 4

rd
 larval stage of Adalia decempunctata treated 

with IC10 and IC30 concentrations (The means with different letters show significant differences at 

P<0.05) 
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تيمار  Adalia decempunctata در الروهای سن چهارم گرم بر الرو بر حسب ميليگليکوژن خطای معيار ±ميانگين -2 شکل

-دارای تفاوت معني ،اندهایي که با حروف متفاوت نشان داده شدهميانگين)ساعت  52و  21پس از  IC30 و IC10های شده با غلظت

 .((P<0.05)هستند دار 
Figure 2. The mean ± SE of glycogen in mg per larve in 4

rd
 larval stage of Adalia decempunctata 

treated with IC10 and IC30 concentrations after 24 and 72 hours (The means with different letters show 

significant differences at P<0.05) 

 
  
 

    
تيمار  Adalia decempunctata در الروهای سن چهارم گرم بر الرو بر حسب ميليپروتئين معيار  خطای±ميانگين -3 شکل

-دارای تفاوت معني ،اندهایي که با حروف متفاوت نشان داده شدهميانگين)ساعت  52و  21پس از  IC30 و IC10های ده با غلظتش

 .((P<0.05)هستند دار 
Figure 3. The mean ± SE of protein in mg per larve in 4

rd
 larval stage of Adalia decempunctata treated 

with IC10 and IC30 concentrations after 24 and 72 hours (The means with different letters show 

significant differences at P<0.05)  
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تيمارشده با   Adalia decempunctataاستراز در الروهای سن چهارم –آنزیم آلفا خطای معيار  ± فعاليت ویژه -1 شکل

 دار دارای تفاوت معني ،اندهایي که با حروف متفاوت نشان داده شدهميانگين)ساعت  52 و 21پس از  IC30 و IC10های غلظت

 .((P<0.05)هستند 

Figure 4. Specific activity ± SE of α-esterase enzyme in 4
rd

 larval stage of Adalia decempunctata 

treated with IC10 and IC30 concentrations after 24 and 72 hours (The means with different letters show 

significant differences at P<0.05) 
 

  

 
-تيمارشده با غلظت Adalia decempunctataاستراز روی الروهای سن چهارم  –آنزیم بتا  خطای معيار± فعاليت ویژه -7 شکل

هستند داردارای تفاوت معني ،اندفاوت نشان داده شدههایي که با حروف متميانگين)ساعت 52و  21پس از  IC30و   IC10های 

(P<0.05)). 
Figure 5. Specific activity ± SE of β-esterase enzyme in 4

rd
 larval stage of Adalia decempunctata 

treated with IC10 and IC30 concentrations after 24 and 72 hours (The means with different letters show 

significant differences at P<0.05) 
 



  ......فيزیولوژیک هایفن بر برخي از شاخصپروکسيپایری ندگيبازدارتأثير و همکاران،  ناصری                                                  72

 

 
  Adalia decempunctataترانسفراز  روی الروهای سن چهارم-آنزیم گلوتاتيون اسخطای معيار  ± فعاليت ویژه -6 شکل

تفاوت  یدارا ،اندشده داده نشان متفاوت حروف با که هایيميانگين)ساعت  52و  21پس از  IC30 و IC10های تيمارشده با غلظت

 .((P<0.05)هستند  داريمعن

Figure 6. Specific activity ± SE of glutathione S-transferase enzyme in 4
rd

 larval stage of Adalia 

decempunctata treated with IC10 and IC30 concentrations after 24 and 72 hours (The means with 

different letters show significant differences at P<0.05) 
 

 
-يمارشده با غلظتت  Adalia decempunctataآنزیم پراکسيداز روی الروهای سن چهارمخطای معيار ± فعاليت ویژه -5 شکل

 هستند داريتفاوت معن یدارا ،اندشده داده نشان متفاوت حروف با که هایيميانگين)ساعت  52و  21پس از  IC30 و IC10های 

(P<0.05)). 
Figure 7. Specific activity ± SE of peroxidase enzyme in 4

rd
 larval stage of Adalia decempunctata 

treated with IC10 and IC30 concentrations after 24 and 72 hours (The means with different letters show 

significant differences at P<0.05) 
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Abstract 
The lady beetle Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae) is known as the ten-spotted 

ladybeetle, whose larvae and adults are active hunters. These insects have been reported from several 

stone-fruit trees, seed-fruit trees, broad leaved forest trees and coniferous forest trees infested with 

pests like aphids, mealybugs and psyllid from several countries on the world. The culture of this 

predator was maintained in laboratory condition (25 ± 2 ºC, 75 ± 5% RH and 16:8h L:D). In this 

research, the bioassays of pyriproxyfen was performed through topical application method. The 

concentration of IC10, IC30, IC50 and IC90 were estimated 18.6, 33.1, 49.3 and 130.6 µg/ml, 

respectively. Also, in order to have a better understanding, some of the most important biochemical 

parameters were evaluated in the 4
th
 instar larvae treated with sublethal concentrations of 

pyriproxyfen. The results showed that lipid and protein amount were relatively increased compared to 

control, while the glycogen amount was reduced in treated larvae. The activity of detoxifying 

enzymes (Glutathione S-transferase and general esterases) in treated larvae were significantly 

increased compared to control. The activity of peroxidase was also increase significantly compared to 

controls. As the pyriproxyfen is a juvenile hormone analogue, therefore the growing stages of this 

predator is affected. While adults that have surpassed this stage are no longer dependent to growth 

hormones and are less affected. Hence, supplementary evaluation of the use of pyriproxyfen and this 

predator at the same time under field conditions is needed. 
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