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چکیده
، یونجه )Vica villosa(اي ، ماشک خوشه)Robinia pseudoacacia(در پژوهش پیش رو، اثر عصاره پروتئینی بذر اقاقیا 

)Medicago sativa ( و عدس)Lens culinaris (صورت برون تنی و درون تنی روي فعالیت آنزیم آلفا در شرایط آزمایشگاهی به
Helicoverpaآمیالز و طول دوره الروي کرم غوزه پنبه،  armigera (Hübner)و 05/10، 15/13، 14(ظت چهار غل. شد، بررسی

هاي اقاقیا در مقایسه با دیگر عصارهاي، یونجه و عدس، عصارهاز عصاره پروتئینی بذر اقاقیا، ماشک خوشه) میکروگرم7/9
مشاهده 9برابر pHباالترین مهارکنندگی آنزیم تحت تاثیر هر چهار مهارکننده در . پروتئینی بیشترین اثر مهارکنندگی را نشان داد

غلظتباالتریندر. آمیالز را در کاهش ضخامت باند نشان داد-یید سنجش کمی آنزیم، مهار آنزیم آلفاأآنالیز زایموگرام در ت.دش
% 76لیتر،میلیبرمیکروگرم41غلظتدراقاقیامهارکنندهحضوردر. شدمشاهدهآنزیممهار%49یونجه،بذرپروتئینیعصارهاز

روند یکعدس سنجش شد و ینیمختلف عصاره پروتئهايغلظتباآمیالزآلفاآنزیم. یافتکاهشزآمیالآلفاآنزیمفعالیت
مختلفغلظتچهارهمچنین. شدمشاهده یممهار آنز% 51، غلظتینباالتروابسته به غلظت به دست آمد دریمهارکنندگ
مهاردرصد% 61اي،خوشهگلماشکغلظتینباالتردروشدسنجشآنزیمیعصارهباهمايخوشهگلماشکمهارکننده

آمده نشان داد که فعالیت آنزیم آمیالز از سن دو به بعد و پس از تغذیه از تیمار اقاقیا نسبت به سایر نتایج به دست. مشاهده شدآنزیم
تیمارها به طور سه با دیگر در مقای) روز03/49±12/1(همچنین طول دوره الروي در تیمار اقاقیا . داري داشتتیمارها کاهش معنی

کنندگی خوبی براي آنزیم آمیالز ه پروتئینی بذر اقاقیا توان مهارمطالعات مهارکنندگی نشان داد که عصار. تر بودطوالنیداريمعنی
. این آفت داشت

، کرم غوزه پنبهمآنزیبازدارنده گوارشی، روده، آنزیم: هاي کلیديواژه

مقدمه
Helicoverpaکرم غوزه پنبه armigera (Hübner)

(Lep: Nouctuidae)فاژ با پراکنش جهانی است آفتی پلی
هاي گیاهی در نقاط مختلف جهان که به بسیاري از گونه

دیاپوز . )Fathipour & naseri, 2011(کند حمله می
اختیاري، تحرك باال، مهاجرت و طول مدت کوتاه یک 

ت را افزایش نسل توانایی زیستن این آفات در شرایط سخ

همچنین استفاده بی رویه از ).Kotkar, 2012(داده است
Btها و توسعه سطح زیر کشت گیاهان تراریخته کشآفت

ها و کشمنجر به افزایش مقاومت این آفت در برابر حشره
Liangxuan(گیاهان تراریخته شده است  et al., 2021 .(

رین روش بنابراین محققان همواره در حال جستجوي موثرت
هاي اخیر در سال. کنترل جمعیت آفت مذکور هستند

هاي موثر براي کنترل هاي بیشماري انجام شد تا روشتالش
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ها در در این راستا، نقش مهم آنزیم. این آفت جایگزین شود
زدایی و مهار سیستم دفاع گیاه، تعیین رژیم غذایی، سم

ایه هاي گوارشی و ارتوجهات را به سوي بررسی آنزیم
Da Lage)راهکار جدید مدیریتی جلب کرد et al., 2018) .

هاي به عنوان بخشی از مکانیسمآنزیمیهايبازدارنده
و شونددفاع طبیعی در برابر آفات توسط گیاهان تولید می

گاه گوارش حشرات اختالل ایجاد در فرایند هضم دست
Ahmed)کنند می et al., 2021; Valencia et al., 2000) .
هاي گوارشی حشرات که هاي آنزیمکنندهاین نظر، مهاراز 

شوند، قابلیت باالیی در ها استخراج میاز گیاهان و قارچ
Mehrabadi)کنترل آفات دارند  et al., 2010; Ozgur et

al., 2015; Qayyum et al., 2015) .ها نشان داده پژوهش
،باشندمیکربوهیدراتبااليدرصددارايکهبذوري
درصددارايکهبذوريوآمیالز-آلفابازدارندهحاوي
باشند میپروتئازبازدارندهحاويباشندمیپروتئینباالي

)Franco et al., 2002.(هايبازدارندهاصلیهدف
هاکربوهیدراتمتابولیسمکربوهیدراز، اختالل درهايآنزیم

راتکربوهیدکنندهتجزیههايآنزیم. باشندمیحشراتدر
ترینمهمدرصدرگلوکوزیدازهاوآمیالزآلفاجملهاز

نشاسته و ديهیدرولیزباکههستندگوارشیهايآنزیم
د کننایفا میحشراتگوارشدررااصلینقشساکاریدها

(Parry, 1996; Marshal, 1975) .دارايهاپروتئیناین
مانعمآنزیفعالجایگاهدرگرفتنقرارباکههستندترکیباتی

باعثنتیجهدروشوندمیو سوبستراآنزیمبینپیوندایجاد
,Esmaeili & Bandani)شوند میآنزیمفعالیتبازدارندگی

گیاهانبذورازآنزیمیهايتاکنون، بازدارنده. (2014
بعدواستخراج) غیرهوذرتحبوبات،جو،گندم،(مختلف

گیاهانبهمقاومتعاملها،آنکدکنندههايژنشناساییاز
ومرگمیزانافرایشباعثهابازدارندهاین. اندشدهمنتقل

Sasikiran)شوند میگیاهانبهحشراتتمایلعدمومیر et

al., 2002) .
مورد غذاییموادهضمبرايکرم غوزه پنبهالروهاي

نیازمند استهاي مختلف گیاهانقسمتکهخودةاستفاد
پروتئازهاوآمیالزخصوصبهشیگوارمختلفهايآنزیم
هاي گوارشی توانایی اختالل آنزیمهايو مهارکنندههستند

عصاره پروتئینی یک زمانی که.حشره را دارندتغذیهدر
کننده در یک رژیم غذایی گنجانیده شود، اطالعات مهار

عنوان رد انتخاب موثرترین مهارکننده بهمهمی را در مو
هاي ستکاري ژنتیکی و برنامهفاکتورهاي مقاومت در د

ثبات در این باره محققین ا.دهداصالح گیاهان ارائه می
کننده در رژیم غذایی آفات کردند که وجود پروتئین مهار

زیستی آفات را تحت تاثیر قرار صفات فیزیولوژیکی و 
Azimi)دهد می et al., 2020; Borzoui et al., 2017) . تا

ابطه با اثر مهارکنندگی امروز مطالعات زیادي در ر
هاي مختلف گیاهی روي هاي پروتئینی گونهعصاره
هاي آمیالز کرم غوزه پنبه صورت گرفته است، اما آنزیم

هاي مطالعات هدفمند با بررسی اثرات مهارکنندگی عصاره
هاي غیرمیزبان خانواده پروانه آساها روي پروتئینی گونه

ن آفات چون طول هاي زیستی ایآنزیم آمیالز و فعالیت
لذا در مطالعه حاضر، . دوره نشو و نما صورت نگرفته است

چهار گونه گیاهیکنندگی عصاره پروتئینیفعالیت مهار
، Medicago sativa، یونجهRobinia pseudoacaciaاقاقیا(

Vicaايو ماشک گل خوشهLenus culinarisعدس 

villosa (م آمیالز الرو از تیره پروانه آساها روي فعالیت آنزی
سن چهار کرم غوزه پنبه و همچنین هنگام ترکیب در غذاي 

.شودمصنوعی و اثر بر نشو و نماي این آفت بررسی می

هامواد و روش
پرورش حشره

هاي کرم غوزه پنبه از دانشکده کشاورزي دانشگاه تخم
براي پرورش الروهاي کرم غوزه پنبه از . تبریز گرفته شد

گرم پودر 205(ی بر لوبیاي چشم بلبلی غذاي مصنوعی مبتن
گرم مخمر، 35گرم پودر جوانه گندم، 30لوبیا چشم بلبلی، 

گرم 2/2گرم اسید آسکوربیک، 5/3گرم آگار، 12
5تر فرمالدهید،لیمیلی5/2گرم اسید سوربیک، 1/1، نیپاژین

) آب مقطرتریلیلیم850روغن آفتابگردان و تریلیلیم
و درجه سلسیوس26±3دماي ن حشرات در ای. استفاده شد

: روشنایی(16:8درصد و دوره نوري 50رطوبت نسبی 
. (Shorey & Hale, 1965)پرورش یافتند ) تاریکی
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تشریح و جداسازي دستگاه گوارش
براي انجام آزمایش اثرات آنزیمی، از الروهاي همسن 

.H)الرو سن اول تا ششم( هر کدام از سنین مختلف 

armigeraساعت بعد 48عدد 10اند به تعداد که زنده مانده
الروهاي همسن به تفکیک . اندازي انتخاب شدنداز پوست

حس شدند، سطح شکمی بدن الرو با قیچی روي یخ بی
بریده شد و لوله گوارش با استفاده از پنس جدا گردید و 

لیتر محتوي آب مقطر میلی2هایی با حجم درون میکروتیوب
عدد لوله 10رفتند درون هر میکروتیوب تعداد قرار گ

.گوارش کامل قرار داده شد

استخراج آنزیم
ها براي استخراج عصاره آنزیم دستگاه گوارش، نمونه

ها به سپس نمونه. در داخل میکروتیوب با دقت له شدند
با سرعت لسیوسدقیقه در دماي چهار درجه س20مدت 
شدند بعد از این مرحله، دور در دقیقه سانتریفیوژ 12000

عنوان منبع آنزیمی در ها جدا شده و بهمحلول باالیی نمونه
Bandani)داري شدند نگهوسیسلسدرجه -20دماي  et

al., 2009).

هااستخراج مهارکننده
Robiniaهاي پروتئینی مورد استفاده از بذر اقاقیاعصاره

pseudoacaciaیونجه ،Medicago sativaعدس ،Lenus

culinarisاي و ماشک گل خوشهVica villosa در شرایط
استخراج هر یک از این . شدندآزمایشگاهی استخراج

2010Mehrabadi(ها بر اساس روش عصاره et al., (انجام
گرم بذر از هر کدام از بذرهاي 30طور خالصه مقدار به. شد

، 1/0ۀریتالومبا NaClلیتربافر میلی100ذکر شده در باال در 
. زده شددقیقه در دماي اتاق هم90مدت مخلوط شد و به

30مدت ل در دماي چهار درجه سلسیوس و بهمخلوط حاص
-منظور رسوببه. سانتریفوژ شدندg8000دقیقه و با سرعت

درصد اشباع مخلوط 70دهی پروتئین با سولفات آمونیوم 
جه در4دقیقه در دماي 45مدت همخلوط حاصل ب. شد

4ط حاصل در دماي مخلو. زده شدسلسیوس به آرامی هم
g8000دقیقه با سرعت30مدت درجه سلسیوس به

پروتئین، به مدت -مخلوط سولفات آمونیوم. سانتریفوژ شدند
g8000درجه سلسیوس با سرعت 4دقیقه و در دماي 30

Tris-Hclلیتر بافر سانتریفوژ و رسوبات حاصله با دو میلی

به صورت سوسپانسیون درآمد و به ) 7والر، اسیدیته م2/0(
ساعت در درون آب مقطر دیالیز شد و در نهایت 20مدت 

درجه سلسیوس داخل حمام 75دقیقه در دماي 10به مدت 
آب گرم قرار داده شد به منظور اینکه آمیالزهاي داخلی غیر 

. فعال شوند

هاي استخراج شده بر فعالیت بررسی مهار کننده
نزیم آمیالزآ

، اقاقیا، عدس و یونجهنیئیعصاره پروتربراي بررسی اث
هاي آمیالز از غلظت-روي فعالیت آلفاايماشک گل خوشه

هر چهار بذر پروتئین میکروگرم 7/9و 05/10، 15/13، 14
هاي انتخابی بر اساس روش غلظت. استفاده شدذکر شده، 

(Bradford, 1976)بذرها روتینهاي مختلف پاز بین غلظت
با پروتئین هر یک از بذرهاهاي مختلف غلظت. جدا شدند

فعالیت . دقیقه اینکوبه شد30مدت عصاره آنزیمی به
و (Bernfeld, 1955)آمیلولیتکی با استفاده از روش 

(Baker, 1987)به این صورت . با اندکی تغییرات انجام شد
سپس .ده شعنوان سوبسترا استفادسته یک درصد بهکه از نشا

به مجموعه اضافه (DNS)معرف دي نیترو سالیسیلیک اسید 
بعد از .تدر آب جوش قرار گرفدقیقه10شد و براي مدت 
لیتر از نمونه توسط دستگاه االیزا میکرو200سرد شدن میزان 

میکروحسببر(آمیالزآنزیمفعالیت(ELX 808)ریدر 
540ل موج در طو)پروتئینگرممیلیبردقیقهبرمول

. نانومتر خوانده شد

سنجش مهار کننده در ژل
جهت بررسی فعالیت کیفی آنزیم، و اثبات روند صحیح 

هاي حاصل از فعالیت آنزیم با دستگاه االیزازدر، داده
ژلروشازاستفادهباآمیلولیتیکیفعالیتزایموگرام

به.شدانجاماندکی تغییراتباLameli)1970(الکتروفورز
ژلبراي%10آمیدآکریلپلیژلازکهصورتینا

در ژل . کننده استفاده شدژل متراکمبراي% 4ازوجداکننده
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میکرولیتر مهارکننده را به 10میکرولیتر آنزیم و 10آمیالز، 
20مدت یک ساعت در حمام بن ماري قرار داده و سپس 

ت در میکرولیتر بافر نمونه به مخلوط حاصله اضافه و در نهای
انجام 100ها ریخته شدند، بارگذاري آنزیم در ولتاژ چاهک

شد پس از رسیدن رنگ آبی به انتها، ژل را از شیشه جدا 
قرار X-100تریتون %1دقیقه در محلول 15کرده و به مدت 

9ساعت در بافر گالیسین اسیدیته 5/1داده و سپس به مدت 
موالر و یلیدو مCaCl2موالر، میلیNaCl10همراه با 

سپس . قرار گرفت) به عنوان سوبسترا(نشاسته یک درصد 
باندهاي . ور گردیدژل در محلول رنگی لوگول غوطه

صورت نوارهاي آمیالزي در زمینه تیره به-ت آلفافعالی
.شوندروشن دیده می

شناسی هاي استخراج شده بر زیستتاثیر مهارکننده
کرم غوزه پنبه

هاي مختلف هاي پروتئینعصارهبه منظور بررسی اثر 
بذور مختلف بر برخی صفات زیستی کرم غوزه پنبه، 

وشدند آوريجمعتخمگذارهايمادهازسنهمهايتخم
به پتري ظاهر شدیکسنوشدهتفریخهامتخکهزمانی
متر منتقل شدند و در شرایط هایی با قطر هشت سانتیدیش

ها از ي شروع آزمایشبرا. محیطی ذکر شده نگهداري شدند
الروها . سن به ازاي هر تیمار استفاده شدالرو زنده هم130

درجه سلسیوس 26±3در شرایط آزمایشگاهی، دماي 
: روشنایی(16:8درصد و دوره نوري 50رطوبت نسبی 

در کف هر پتري دیش .مورد بررسی قرار گرفتند) تاریکی
طوب و یک صافی مرطوب گذاشته شده بود که هر روز مر

از جیره غذایی مصنوعی با . با غذاي تازه جایگزین شدند
عصاره پروتئینی . وزن یکسان براي همه تکرارها استفاده شد

درصد از وزن کل جیره غذایی الروها را 1بذور مختلف 
Azimi)داد تشکیل می et al., 2020) . بعد از تشکیل

ا بر ها هر کدام را در ظرفی جداگانه نگهداري شد تشفیره
اساس ظهور افراد نر و ماده تفکیک و افراد نر و ماده جفت 

هاي قرار داده شده تا ساعت بعد میزان تخم24شدند و هر 
بازدیدها روزانه انجام . زمان مرگ افراد ماده شمارش شدند

و مشاهدات مربوط به طول دوره نشو و نما و تخمریزي ثبت 
. شد

تجزیه و تحلیل دادها
غلظت مربوط به عصاره پروتئینی چهارش در این آزمای

بذرهاي مورد آزمایش، بر اساس طرح کامل تصادفی انجام 
ها با بندي دادهو گروه9.1SASتجزیه و تحلیل با . شد

براي رسم نمودارها از . استفاده از آزمون توکی انجام شد
.استفاده شدSigma plot 12نرم افزار 

نتایج
هاي استخراج شده از چهار یننتیجه مهارکنندگی پروتئ

یک روند وابسته به غلظت را نشان ) 1شکل (گیاه مختلف 
داد، به طوري در باالترین غلظت از عصاره پروتئینی بذر می

در حضور مهارکننده . مهار آنزیم مشاهده شد% 49یونجه، 
فعالیت %76لیتر، میکروگرم بر میلی41قیا در غلظت اقا

آنزیم آلفا آمیالز با . ش یافتآنزیم آلفا آمیالز کاه
هاي مختلف عصاره پروتئینی عدس سنجش شد و غلظت

گی وابسته به غلظت به دست آمد دریک روند مهارکنند
همچنین چهار . شدمهار آنزیم مشاهده %51باالترین غلظت 

اي هم با عصاره خوشهغلظت مختلف مهارکننده ماشک گل
ماشک گل آنزیمی سنجش شد و در باالترین غلظت 

). 1شکل (مشاهده شد درصد مهار آنزیم% 61اي، خوشه
هاي زینهتوانند گها میدهد که این مهارکنندهمینتایج نشان 

.آمیالز این حشره باشندمناسبی براي کنترل آلفا

بررسی اثر اسیدیته روي فعالیت مهارکنندگی 
هاي پروتئینی استخراج شدهعصاره

آمیالز حشره توسط فامیزان مهارکنندگی آنزیم آل
هاي پروتئینی گیاهان مختلف با تغییر اسیدیته تغییر عصاره

ترین میزان مهارکنندگی مربوط به اقاقیا و در بیش. کرد
9در بقیه گیاهان هم در اسیدیته . آمدبه دست9اسیدیته 

آمد ها به دستتري نسبت به دیگر اسیدیتهمهارکنندگی بیش
ترین میزان مهار را داشتند اهان کمهمه گی6و در اسیدیته 

پایدار بودن یک مهارکننده در اسیدیته معیار ). 2شکل (
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با . ت هستمهمی براي انتخاب مهارکننده براي کنترل آفا
آمده از این پژوهش تاثیر اسیدیته بر توجه به نتایج به دست 

ترین ها که بیشمیزان فعالیت و مهارآنزیم توسط مهارکننده
آمد و از به دست9ر آنزیم توسط اقاقیا در اسیدیته میزان مها

ترین فعالیت آنزیم و اسیدیته بهینه فعالیت جا که بیشآن
آمیالز این حشره و اسیدیته کانال گوارشی این حشره در 

Valencia)باشد می9محدوده قلیایی و اسیدیته  et al.,

2008; Ozgur et al., 2009)گزینه اند تو، این مهارکننده می
.آمیالز باشدمناسبی براي مهار آلفا

سنجش مهارکنندگی در ژل
هاي پروتئینی روي سنجی تاثیر عصارهبا روش طیف

ها سنجش مهارکننده. آمیالز مشخص شدفعالیت آنزیم آلفا
هاي پروتئینی هم در ژل جهت بررسی مهارکنندگی عصاره

براي این کار ). 3شکل (گرفت به صورت کیفی انجام
. شدندداريها با آنزیم نگههاي مختلف مهارکنندهغلظت

آمید مورد بررسی آکریلپلیها توسط ژلسپس مهارکننده
باندها به شفافیتImage jافزاربا استفاده از نرم. قرارگرفت

). 4شکل (شد و نسبت به شاهد مقایسهیصورت کم
دهد که از بین سه نتایج کلی از این بررسی نشان می

ند فعال در تیمار شاهد، در عصاره پروتئینی اقاقیا و ماشک با
همچنین در اقاقیا . یک باند به طور کامل حذف شده است

شدت باندهاي اول و دوم در مقایسه با شاهد و بقیه باندها به 
دهد گیري کم شده است که نشان میطور چشم

هاي استخراج شده از گیاهان مذکور اثر موثري مهارکننده
در عدس و ). 3شکل (کاهش فعالیت آنزیم داشته است در 

شود ولی در مقایسه با شاهد از یونجه هر سه باند مشاهده می
جایی که گاهی کیفیت از آن. شدت باندها کم شده است
توان کند و به طور چشمی نمیعکس ژل کاهش پیدا می

براي Image Jتشخیص داد، براي اولین بار از نرم افزار 
نتایج ). 4شکل (ن دادن کیفیت ژل استفاده شد کمی نشا

سنجش کیفی که در عکس ژل زایموگرام مشهود است 
گی آنزیم تطابق دارد، که کامال با سنجش کمی مهارکننده

هاي استخراح شده از چهار گونه مربوط به پروانه پروتئین

آساها قادر به کاهش فعالیت آنزیم آمیالز در مقایسه با شاهد 
.باشندمی

اثر تغذیه از جیره غذایی حاوه عصاره پروتئینی 
بذور مختلف بر فعالیت آنزیم آلفا آمیالز

سنین مختلف کرم الروهايتغذیهاثربهمربوطنتایج
نشان داده شده 5غوزه پنبه از تیمارهاي مختلف در شکل 

دهد که میزان فعالیت آنزیم نتایج آنزیمی نشان می. است
ار از سن دوم تا ششم الروي روند آمیالز در هر چهار تیم

در الروهاي سن دوم به بعد در تیمار اقاقیا . افزایشی داشت
داري در فعالیت در مقایسه با دیگر تیمارها کاهش معنی

فعالیت آنزیمی در . شودآنزیم آمیالز گوارشی مشاهده می
داري مشاهده سن یک بین تیمارهاي مختلف اختالف معنی

دوم بین تیمارهاي مختلف اختالف شود اما از سن نمی
Robiniaکه تیمار اقاقیاطوريشود بهداري مشاهده میمعنی

pseudoacaciaداري در ها اثر معنیدر مقایسه با سایر تیمار
,f58,4=87.6)کاهش فعالیت آنزیم آمیالز داشته است 

P<0.0001).

اثر تغذیه از جیره غذایی حاوه عصاره بررسی
هاي زیستی ر مختلف بر ویژگیپروتئینی بذو

الروي
تغذیه ازبادوسنالروهايکهدادنشانحاضربررسی
میر ومرگدرصد32حدودروز،چهارازبعدتیمار اقاقیا

داري که در مقایسه با دیگر تیمارها اختالف معنیداشتند
,f120,4=32.1(داشت  P<0.0001 .(درصد مرگ میر همچنین

، 10±95/0ترتیب هد، یونجه و عدس بهن سه تیمار شادر بی
دارمعنیثبت شد که اختالف تفاوت10±95/0و 98/0±11

غوزهالروهايرشديدورهطول.بین این تیمار مشاهده نشد
1جدولدرکههمانطور.شدثبتهر سنتفکیکبهپنبه

باعثداريمعنیطوربهتیمار اقاقیاازشود تغذیهمیمشاهده
طول کل . وره الروي در هر سن الروي شدافزایش طول د

f112,4=35.11(داري دوره الروي در تیمار اقاقیا به طور معنی

, P<0.0001 (کل . تر بوددر مقایسه با سایر تیمارها طوالنی
. روز ثبت شد03/49±12/1دوره الروي در تیمار اقاقیا 
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کوتاهترین طول دوره الروي مربوط به تیمار شاهد بود که 
طول دوره الروي بین تیمار . روز ثبت شد09/1±83/23

داري مشاهد اي تفاوت معنییونجه و عدس و ماشک خوشه
طول دوره الروي و میزان تخمریزي افراد ماده مربوط . نشد

نتایج . نشان داده شده است1به تیمارهاي مختلف در جدول 
هاي گذاشته شده بین دهد میانگین کل تخمنشان می

داري وجود داشت تیمارهاي مختلف اختالف معنی
)f76,4=32.1 , P<0.0001 .( کمترین میزان تخمریزي کل و

بین تیمار یونجه و عدس . روزانه مربوط به تیمار اقاقیا بود
اي بعد از تیمار وشهدار نبود و تیمار ماشک خاختالف معنی

.اقاقیا کمترین میزان تخمریزي را داشت

.Mیونجه، R. pseudoacaciaهاي مختلف پروتئین اقاقیااثر غلظت-1کل ش sativaعدس ،L. culinarisايو ماشک گل خوشه
V. villosaبهآمیالز لوله گوارش الرو سن چهارم کرم غوزه پن-برمیزان مهارکنندگی آنزیم آلفا

Fig. 1. Effect of different concentrations of acacia R. pseudoacacia, alfalfa M. sativa, lentil L. culinaris and hairy
vetch V. villosa on the fourth larvae of H. armigera α-amylase activity

.
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.Rگوارش الرو سن چهارم کرم غوزه پنبه توسط عصاره پروتئینی اقاقیاآمیالز لوله-بر میزان مهارآنزیم آلفاpHاثر -2شکل 

pseudoacaciaیونجه ،M. sativa عدس ،L. culinarisاي و ماشک گل خوشهV. villosa

Fig. 2. Effect of different pH values on the fourth larval instars of H. armigera α-amylase activity in presence of
acacia R. pseudoacacia, alfalfa M. sativa, lentil L. culinaris and hairy vetch V. villosa extracts

.M، یونجه )3(L. culinaris، عدس )2(، شاهد )1(بررسی اثر مهارکنندگی عصاره پروتئینی به ترتیب از چپ، تیمار -3شکل 

sativa)4 ( ماشکV. villosa و)اقاقیا) 5R. pseudoacaciaروي کرم غوزه پنبه در ژل الکتروفورز
Fig. 3. Gel electrophoresis assay of the effect of  control (1) and lentil L. culinarys (2), alfalfa M. sativa (3),
hairy vetch V. villosa (4), acacia R. pseudoacacia (5) extracts on the of the bollworm α-amylase activity
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.Rعصاره پروتئینی پنج تیمار مختلف، اقاقیامقایسه اثر مهارکنندگی -4شکل  pseudoacaciaیونجه ،M. sativa عدس ،L.

culinaris ،ايماشک گل خوشهV. villosaسازي باندهاي ژل الکتروفورز با استفاده از نرم افزار صورت کمیبهشاهدوImage j

Fig. 4. Comparison of the inhibitory effect of protein extract on five different treatments, acacia R.
pseudoacacia, alfalafa M. sativa, lentil L. culinaris and hairy vetch V. villosa extracts and control by
quantification of gel electrophoresis bands using Image j software
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Fig. 5. Amylase enzyme activity (μmol min-1 mgr-1 protein) of different larval instar of H. armigera feed on

acacia R. pseudoacacia, alfalfa M. sativa, lentil L. culinaris and hairy vetch V. villosa extracts.
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)میانگین±SE(تعداد تخم کل الروي سنین مختلف و درصد مرگ و میر الرو سن دوم و ) میانگین±SE(طول دوره -1جدول 
روي تیمارهاي مختلفحشره ماده 

Table 1. Mortality percentage of second instar larvae and developmental period (day) (Mean ±SE) of different
larval stages and total oviposition (mean±SE) H. armigera reared on different treatments

First
instar

(day)
Robinia
pseudoacacia 5.3±0.51

 a
8.17±0.43

 a
9.06±1.01

 a
11.4±1.01

 a
8.25±0.23

 a
7.12±0.43

 a
49.30±1.12

 a
3.1

a
±32 19.14±1.04 c

Vica villosa 3.46±0.31
 b

5.37±0.17
 b

6.7±0.87
 b

10.46±0.54
 b

7.01±0.23
 b

5.32±0.31
 b

38.23±2.98
 b

3.7
b
±14 21.20±0.96 b

Medicago
sativa 2.7±0.61

 c
3.34±0.36

 c
5.01±0.16

 c
8.42±0.48

 c
4.5±0.14

 c
3.47±0.14

 c
27.26±0.92

 c
0.98

c
±11 32.57±1.43 a

Lenus
culinarys 2.95±0.43

 c
3.33±0.63

 c
5.11±0.32

 c
8.32±0.74

 c
4.31±0.42

 c
3.33±0.36

 c
27.25±1.83

 c
1.56

c
±10 31.86±2.01 a

Control 3.15±0.43
 c

3.12±1.12
 c

5.11±0.32
 c

7.45±1.03
 c

4.56±0.69
 c

3.46±0.28
 c

23.83±1.09
 d

0.95
c
±10 34.01±2.67 a

f 0.88 0.41 1.21 0.75 0.48 0.58 35.11 32.1 15.48

p 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Third
instar
(day)

Second
Instar
(day)

Traetment
Total
number of
eggs

Mortalit
y%

Total larval
period (day)

Sixth
instar
(day)

Fifth
instar
(day)

Fourth
instar
(day)

بحث
بررسی این تحقیق روي مهار آنزیم آلفاآمیالز نشان داد 

عنوان مثال در وند مهار وابسته به غلظت است بهکه ر
مطالعات پیشین عصاره پروتئینی بذر تریتیکاله بر روي کرم 

باالترین غلظت غوزه پنبه را بررسی و مشاهده کردند که در 
%70) لیترمیکروگرم بر میلی17(از عصاره پروتئینی 

0625/1(ترین غلظت مهارکنندگی مشاهده شد و در پایین
آمیالز مشاهدهمهار آنزیم آلفا%30) میکروگرم بر میلی لیتر

Dastranj)شد  & bandani, 2014) . همچنین عصاره
میالز سن گندم آپروتئینی بذر تریتیکاله را روي آنزیم آلفا

مورد بررسی قرار دادند، نتایج نشان داد که در باالترین 
مهارشد و روند %80غلظت مهارکننده، فعالیت آنزیم تا 

Mehrabadi)مهارکنندگی وابسته به غلظت بود et al.,

2010).
در یک بررسی عصاره پروتئینی سه رقم لوبیا و سه رقم 

بررسی و گزارش آمیالز کرم غوزهر روي آلفاگندم را ب
%99/64کردند که رقم لوبیاي صدري و درخشان به ترتیب 

باعث مهار آنزیم حشره شدند ولی رقم شکوفا %58/69و 
هاي در بین عصاره. مهارکنندگی قابل توجهی نداشت

غلظت در باالترین MV17پروتئینی ارقام گندم هم رقم 
به مهارکنندگی داشت و دو رقم سیوند و افالك % 86/54

Majidiani)ند مهارکنندگی داشت% 79/39و % 75/28ترتیب 

et al., 2014) .نشو و نماهاي زیستی حشرات از قبیلویژگی
طور کلی طول دوره بلوغ و تولید مثل و بهمراحل نابالغ، بقا،

هاي رشد جمعیت حشرات تحت تأثیر نوع غذاي مؤلفه
اه میزبان را متعددي مطلوبیت گیعواملو باشدمیدریافتی

و ایجاد جمعیت نسل بعد توسط براي تغذیه، نشو و نما
توان آفت تحت تأثیر قرار میدهند که از آن جمله میةحشر

به نوع و میزان عناصر غذایی گیاه، ترکیبات اولیه و ترکیبات 
و توانایی هاي مورد تغذیهشیمیایی ثانوي گیاه، سختی بافت

حشره اشاره نمودهضم و جذب غذاي خورده شده توسط
)Majd-Marani et al., حشرات آفاتی که بنابراین). 2017

دامنه میزبانی وسیع دارند، در برابر ترکیبات مهارکنندگی 
بسیاري از گیاهان مقاوم هستند بنابراین محققان به دنبال 

ن یا یافتن ترکیبات مهار کننده در گیاهانی هستند که میزبا
.خوار نباشدیزترجیح میزبانی حشره همه چ

هاي تا امروز تحقیقات اندکی در مورد اثر مهارکننده
هاي گوارشی حشرات در شرایط درون گیاهی روي آنزیم

in(تنی vivo (در تحقیقی که اخیرا . صورت گرفته است
انجام شده است نشان داده شد که الرو بید غالت

Sitotroga cerealella داراي فعالیت آمیولیتیتیک است
Salviaدر شرایط آزمایشگاهی توسط گیاه مریم گلیکه



...عصاره پروتئین گیاهی بر فعالیت آنزیمتاثیر: و همکارانامجدي نظرلو 56

officinalisایج این ، نتمطابق با این مطالعات.مهار شد
در بذر گیاه مریم گلیکنندهمطالعه نشان داد که مهار

Borzooui)، رشد و نمو الرو مؤثر است کاهش بقا et al.,

.Sدر تحقیق مشابه نشان داده شد که تغذیه الروهاي . (2017

cerealella درصد عصاره پروتئینی سویا، 5و1با غلظت
تغذیه درصد زمان رشد21و 12ترتیب منجر به افزایش به
Shukle)د ش & Wu, .2003)اخیرهايراساس گزارشب

مهمی در طول دوره ها و اندازه بذر تأثیرهسطح مهارکنند
که د و همچنین نشان دادند داررشدي و بقاي بید غالت

باالتر و اندازه بذر هاههاي غذایی با سطح مهارکنندمرژی
Borzooui)ر میزبان نامناسبی براي آفت بودندتکوچک &

naseri., 2017) .
مهارکنندهلیتر ازمیکرولیتر بر میلی41غلظت وجود

یا پنبهغوزهکرممختلفسنینالروگوارشیکانالدراقاقیا،
درصد 71تواندیمدرصد از وزن کل جیره1معادل 

میزانومیرومرگمیزانومهارراحشرهآلفاآمیالز
مطالعاتبابنابراین. دهدقرارتاثیرتحتراالروهامانیزنده
باوهامهارکنندهینارمزکنندههايژنشناساییوتربیش
شرایطدرهاژناینازشدهتولیدهايپروتئینبررسیوبیان

برشدهتولیدهايپروتئیناینتاثیرسیبررباوآزماشگاهی
اینازاستفادهبرايموثريقدمتوانمیحشراتروي

.برداشتآفاتوحشراتکنترلدرهابیومولکول
هایی که انجام شده است نشان داده شده کهدر بررسی

نقش مهمی در نشو و کیفیت و کمیت غذاي خورده شده
ش جمعیت نسل بعد حشره نی، تولیدمثل و افزایمادهزننما،

Borzoui)دکنایفا می et al., هاي براساس گزارش. (2013
ها و اندازه بذر تأثیر مهمی در طول سطح مهارکنندهمحققین 

Borzoui)داردبید غالتبقاي دوره رشدي و  & Naseri,

هاي غذایی با سطح ها بیان کردند که رژیمآن. (2016
تر میزبان نامناسبی بذر کوچکها باالتر و اندازهمهارکننده

رسد پروتئین ها به نظر میدر این بررسی.براي آفت بودند
هاي زیستی و مهارکننده اقاقیا تاثیر بیشتري بر ویژگی

فیزیولوژیک الروهاي کرم غوزه پنبه دارد، اگر چه 
حساسیت الرو کرم غوزه پنبه ممکن است به علت تفاوت 

توان به طور قطع نظر داد و یهاي فردي باشد و نمدر ویژگی
Yoshinori)هاي بیشتري استمستلزم بررسی & Harryk,

1993).
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Abstract

In the present study, effect of seed protein extracts of Robinia pseudoacacia, Medicago sativa, Lens culinaris

and Vica villosa were studied (in vitro and in vivo) on alpha-amylase activity of boll worm, Helicoverpa

armigera (Hübner). Effect of 4 concentrations (14, 13.15, 10.05 and 9.7 μg) of protein extract of the mentioned

plants showed the greatest inhibitory effect. The highest inhibition of the enzyme was observed under the

influence of all four inhibitors at pH value equal to 9. Zymogram analysis in confirmation of enzyme

quantification showed inhibition of alpha-amylase in reducing band thickness. At the highest concentration of

alfalfa seed protein extract, 49% enzyme inhibition was observed. In the presence of acacia inhibitor at a

concentration of 41 μg / ml, 76% of alpha-amylase activity was reduced. Alpha-amylase was assayed at different

concentrations of lentil protein extract and a concentration-dependent inhibitory process was obtained at the

highest concentration of 51% enzyme inhibition. Also, four different concentrations of hairy vetch inhibitor were

measured with enzymatic extract and in the highest concentration of hairy vetch, 61% of enzyme inhibition was

observed. Amylase activity in digestive lumen after the second larval instar in acacia treatment showed

significant reduction. Total larval longevity in acacia treatment (49.03±1.12) had significantly longer life time in

comparison with other treatments. Thus, the seed extract of R. pseudoacacia had high inhibitory activity for the

α-amylase of this pest.

Keywords: digestive enzyme, cotton bollworm, gut, enzyme inhibitor


