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، یکی از Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)کرم غوزه پنبه، 

است که در سراسر دنيا شيوع دارد. امروزه به دليل اثرات نامطلوب آفات همه چيز خوار مهم 

در حشرات، به عنوان  (E.C. 3.2.1.1)آميالز -های آنزیم آلفاسموم شيميایی، مطالعه مهارکننده

های مدیریت آفات مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش پيش رو، روش جایگزین برای برنامه

رم کرم غوزه پنبه جداسازی و عصاره آنزیمی آن استخراج شد تا لوله گوارش الروهای سن چها

ميکروگرم( از عصاره پروتئينی بذر کهورک  48/1و  2/1، 87/0، 42/0غلظت مختلف ) 4اثر 

(Prosopis farcta)  و نخود(Cicer arietinum)  موالر،  1/0پس از استخراج توسط کلرید سدیم

د. نتایج نشان داد که پروتئين مهارکننده استخراج شده از روی فعاليت آلفا آميالز حشره بررسی شو

کهورک در مقایسه با نخود مهارکنندگی باالیی دارد. سنجش فعاليت آنزیم آميالز در حضور غلظت 

های مختلف از عصاره کهورک و نخود نشان داد بين افزایش غلظت پروتئين و درصد مهار آنزیم 

برابر  pHمهارکنندگی آنزیم، تحت تأثير هر دو مهار کننده، در رابطه مستقيم وجود دارد. باالترین 

آميالز را در کاهش -، مشاهده شد. آناليز زایموگرام در تأیيد سنجش کمی آنزیم، مهار آلفا9با 

توانند به عنوان منابع مؤثر و مهمی ضخامت باند نشان داد. بدین ترتيب، بذر نخود و کهورک می

 آميالز معرفی شوند و به عنوان جایگزین برای سموم شيميایی در آینده ن-از مهار کننده آنزیم آلفا

 مورد توجه قرار گيرند.
 

 های کلیدیواژه
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  مقدمه

ترین مشکالت در کشاورزی امروز کنترل حشرات یکی از مهم

های شیمیایی که کشاست. چرا که علیرغم کاربرد وسیع آفت

های تأثیری قاطع و سریع دارند، حشرات ضمن تکامل مکانیسم

مقاومت، به مرور زمان حساسیت خود را نسبت به این ترکیبات از 

بنابراین . شودها با مشکل روبرو میندهند و مدیریت آدست می

های مؤثر جایگزین الزم است تا این حشرات آفت یافتن استراتژی

های شیمیایی را که کشرویه آفترا مدیریت کند و استفاده بی

 Wu et)شود، کاهش دهد موجب مشکالت زیست محیطی نیز می

al., 1997) مهندسی ژنتیک محصوالت کشاورزی از طریق به .

کشی از جمله توکسین باکتری هایی با ویژگی حشرهرگیری ژنکا

thuringiensis Bacillus های های آنزیمهایی نظیر بازداندهو ژن

گوارشی مانند پروتئازها، آمیالزها و نیز لکتین موجود در در 

-شوند، میبسیاری از گیاهان که منجر به مقاومت به حشرات می

های شیمیایی باشند کشای     آفتهای مناسبی برتوانند جایگزین
(Franco et al., 2002; Lawrence and Koundal, 2002; 

Vandenborre et al., 2011; Kouser and Qiam, 2013)  . 
گیاهان به طور معمول، دارای درجاتی از مقاومت به حشراتی 

-کنند. این مقاومت در نتیجه مکانیسمها تغذیه میهستند که از آن

از . عی گیاهان است که در طی تکامل شکل گرفته استهای دفا

های گوارشی که بر های آنزیمبین این ترکیبات، مهارکننده

گذارند، دارای اهمیت هیدروالزهای گوارشی معده حشرات اثر می

و  هاآمیالز-آلفاهای باشند. انواع مختلفی از مهارکنندهای میویژه

ی گیاهی وجود دارند، تا هاپروتئینازها در بذر و سایر اندام

خوار را تضمین کنند. این مقاومت گیاه در برابر حشرات گیاه

توانند کاندیداهای ترکیبات که اغلب ساختاری پروتئینی دارند، می

 ,.Franco et al)خوار باشند مناسبی برای کنترل حشرات گیاه

2002).  

 .α-1,4-glucan-4-glucanohydrolases; E.Cآمیالز -آلفا

های گوارشی کاتالیز کننده گروه مهمی از آنزیم ((3.2.1.1

هایی نظیر موجود در کربوهیدرات α-D-(1,4)-glucanاتصاالت 

-αنشاسته هستند. الیگوساکاریدهای پدید آمده، نهایتا توسط 

glucosidase شوند تا جذب شوند به واحدهای گلوکز تجزیه می

(Kaur et al., 2014) .های دی روی بازدارندهتاکنون مطالعه زیا

آلفا آمیالز در گیاهان مختلف از جمله در غالت و حبوبات انجام 

-Altabella and Chrispeels, 1990; Valencia)شده است 

Jimenez  et al., 2000; Valencia-Jimenez  et al., 2008; 

Esmaeily et al., 2016; Li-Byarlay et al., 2016)های. بازدارنده 

-های ذخیرهو ریشه بذرهای اول در آمیالز در درجه-آلفا پروتئینی

از این مواد عالوه بر مهار  گیاه و شوندنشاسته یافت می کننده

-آمیالزهای بذرزاد، به عنوان استراتژی دفاعی در مقابل گیاه-آلفا

های بسیار خوبی در گیاهانی کند. مهارکنندهمی خواران استفاده

اند که در برابر خروس یافت شدهم و تاجنظیر لوبیای معمولی، گند

آمیالزهای برخی از حشرات و پستانداران فعال هستند -آلفا

(Franco et al., 2002; Titarenko and Chrispeels, 2000). 

 :Helicoverpa armigera (Hϋbner) (Lepidopteraکرم غوزه،

Noctuidae) ،  ،آفتی با پراکنش جهانی است و در آفریقا

انه، جنوب اروپا، هند، آسیای مرکزی و جنوب شرقی آسیا، خاورمی

نیوزیلند و بسیاری از جزایراقیانوس آرام  شرق و شمال استرالیا،

(. این آفت پلی فاژ بوده و به Fitt, 1989) زندشرقی خسارت می

کند اما برخی از های گیاهی در جهان حمله میبسیاری ازگونه

مانی الرو به رژیم غذایی و و زنده دهد. بقاها را ترجیح میمیزبان

توانایی دیاپوز اختیاری، مهاجرت،  درجه حرارت بستگی دارد.

تحرک باال و ترکیبی از باروری زیاد و طول مدت کوتاه هر نسل 

کند. کنترل های ناپایدار کمک    میبه بقای این آفت در زیستگاه

خیلی  هاکششیمیایی این آفت به دلیل ظهور مقاومت به حشره

 .(Fitt, 1989; Kotkar et al., 2009)مؤثر نیست 

های های شیمیایی موجب شده است که راهکشاثرات منفی آفت

های شیمیایی جهت کنترل آفات از جمله کرم کشجایگزین آفت

-(. در زمینه مهار آنزیمIsman, 2006غوزه نیز در نظر گرفته شود )

ارتباط با اثر ارقام  های گوارشی این آفت مطالعات متعددی در

 Kotkar et al., 2009; Naseriمختلف گیاهی ضمن تغذیه آفت )

et al., 2010; Sarate et al., 2012های ( و اثرات مهار کننده

 inاستخراج شده از گیاهان بر الروهای این حشره به صورت 

vivo  یا وin vitro  انجام گرفته است(Kotkar et al., 2009; 

Gadge et al., 2015) . 
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آمیالز -در راستای ارزیابی کمی و کیفی مهار شوندگی آنزیم آلفا

در بررسی  ،H. armigeraگوارشی در الروهای کرم غوزه پنیه، 

پیش رو، اثر عصاره پروتیینی استخراج شده از بذر کهورک، 

Prosopis farcta ،و نخود ،Cicer arietinum روی فعالیت این ،

لعه مورد مطا، وارشی الروهای سن چهارمآنزیم مستخرج از لوله گ

 دیانی نخوقرار گرفت. گیاه کهورک و نخود هر دو متعلق به تیره

(Fabaceae)  هستند. کهورک یا جغجغه علف هرزی چند ساله

است که در اغلب مناطق خشک ایران انتشار دارد و نخود یک 

 منبع غذای پروتئینی است که در اغلب مناطق دنیا قابل کشت

 .(Farah vash and Mobasher, 2007) است

  هاروش و مواد

 

برای پرورش آزمایشگاهی کرم غوزه  :رورش حشرهپ

 :Helicoverpa armigera (Hϋbner) (Lepidopteraپنه،

Noctuidae) ، ( گرم پودر  205از غذای مصنوعی مبنتی بر لوبیا

 12گرم مخمر،  35گرم پودر جوانه گندم،  30لوبیا چشم بلبلی، 

گرم  1/1گرم نیپاژین،  2/2گرم اسید آسکوربیک،  5/3م آگار، گر

میلی لیتر  850میلی لیتر روغن آفتاب گردان و  5اسید سوربیک،  

. (Shorey and Hale, 1965)آب مقطر( با تغییراتی استفاده شد 

 50درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  26این حشرات در دمای 

 .یکی( نگهداری شدند) روشنایی: تار 16:8درصد و دوره نوری 

 رای جداسازی لولهب :تشریح و جدا سازی اندام گوارشی

 گوارشی، پس از این که الرو های سن چهار یک روزه )از روی

اندازه کپسول سر و باقیمانده جلد حاصل از پوست اندازی 

حس شدند، سطح شخیص انجام گرفت( کرم غوزه روی یخ بی

ه از لوله گوارش با استفادشکمی بدن الرو با قیچی بریده شد و 

 پنس جدا شد. تعداد پنج عدد لوله گوارش در داخل هر یک از

تر آب لیتر حاوی پانصد میکرولیمیلی 5/1های با حجم میکروتیوب

 دو بار تقطیر سرد قرار داده شدند. 

ها نمونه برای استخراج عصاره آنزیمی، :استخراج عصاره آنزیمی

شدند. برای این منظور از یک  در داخل میکروتیوب هموژنایز

ها در دمای چهار هموژنایزر دستی استفاده شد. سپس  نمونه

دقیقه سانتریفیوژ  15به مدت  g 15000سلسیوس با سرعت  درجه

شدند. بعد از این مرحله، بخش رونشین جدا و به عنوان منبع 

 سلسیوس نگهداری شدند.  درجه -20آنزیمی در دمای 

-برای استخراج بازدارنده :و نخود ه کهورک استخراج مهارکنند

 ,Mehrabadi)و مهرآبادی  (Baker, 1983)ها، از روش بیکر 

 30با اندکی تغییرات استفاده شد. به طور خالصه، مقدار  (2010

 با موالریته NaClلیتر بافر میلی 100گرم بذر کهورک و نخود  در 

دقیقه در دمای اتاق همزده شد.  90ط شد و به مدت ، مخلو1/0

دقیقه  30سلسیوس به مدت  مخلوط حاصله در دمای چهار درجه

دهی پروتئین، سانتریفیوژ شد. به منظور رسوب g 8000با سرعت 

درصد اشباع مخلوط شد. مخلوط  70رونشین با سولفات آمونیوم 

یوس به ی سلسدقیقه در دمای چهار درجه 45حاصل به مدت 

پروتئین، به مدت  -آرامی هم زده شد. مخلوط سولفات آمونیوم

 g 8000سلسیوس با سرعت  دقیقه در دمای چهار درجه 30

 Tris-HClلیتر بافر سانتریفیوژ شد و رسوبات حاصله با دو میلی

(، به صورت سوسپانسیون درآمد و به  7موالر، اسیدیته  02/0)

دیالیز شد و در نهایت به ساعت در درون آب مقطر،  20مدت 

دقیقه در  10زاد، به مدت منظور غیرفعال شدن آمیالزهای درون

درجه سلسیوس در داخل حمام آب گرم قرار داده شد.  75دمای 

درجه سلسیوس و  14دقیقه در دمای  15مخلوط حاصل به مدت 

آوری و در سانتریفیوژ شد. مایع رونشین جمع g 7500با سرعت 

 داری شد.سلسیوس نگه درجه -20دمای 

های گیاهی آلفا آمیالز فعالبت مهارکنندهبرای بهینه  pHبررسی 

به منظور سنجش میزان فعالیت مهارکنندگی عصاره  :کرم غوزه

-های مختلف بر آنزیم آلفاpHهای پروتئینی کهورک و نخود در 

 morpholinoethan-2آمیالز، از بافر یونیورسال )گالیسین، مس)

sulfonic acid موالر( 0.02( ، سوکسینات (Hosseinkhani and 

nematgorgani, 2003) 11و 10، 9، 8، 7، 6اسیدیته  با طیف 

دقیقه اینکوبات  30استفاده شد. میزان مهار فعالیت آمیالزی بعد از 

 با مهارکننده کهورک و نخود محاسبه شد. نمونه کنترل در هر

ن افزودن مهارکننده در تنها با حضور عصاره آنزیمی و بدو اسیدیته

 نظر گرفته شد. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

58
85

07
3.

13
96

.6
.2

.4
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eb
sj

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25885073.1396.6.2.4.8
https://gebsj.ir/article-1-195-fa.html


 و همکارانی میعظ  ....آمیالز آنزیم فعالیت مهار

 

 336 1396 زمستانو  پایيز /2شماره  /ششمدوره  /و ایمنی زیستیژنتيک مهندسی 

 

های مختلف عصاره پروتیینی استخراج شده بررسی اثر غلظت

برای بررسی اثر : آمیالز-از کهورک و نخود روی فعالیت آلفا

آمیالز از -عصاره پروتیینی کهورک و نخود روی فعالیت آلفا

میکروگرم پروتئین کهورک  48/1و  2/1، 87/0، 42/0های غلظت

های مختلف کهورک و نخود با عصاره ود استفاده شد. غلظتو نخ

دقیقه اینکوبه شد. سپس فعالیت آمیلولیتکی با  30آنزیمی به مدت 

 ,Baker)و بیکر  (Bernfeld, 1955)استفاده از روش برنفیلد 

با اندکی تغییرات انجام شد. به این صورت که از نشاسته  (1987

ه شد. سپس معرف دی نیترو یک درصد به عنوان سوبسترا استفاد

 10به مجموعه اضافه شد و برای مدت  (DNS)سالیسیلیک اسید 

 200دقیقه در آب جوش قرار گرفت. بعد از سرد شدن میزان 

در  (ELX 808)میکرو لیتر از نمونه توسط دستگاه االیزا ریدر 

 نانومتر خوانده شد. 540طول موج 

 آمیلولیتیکی بازایموگرام فعالیت  :سنجش مهارکننده در ژل

 انجام شد. به (Lammli, 1970)استفاده از روش ژل الکتروفورز 

 %4 برای ژل جداکننده و %10این صورت که از پلی اکریل آمید 

 2برای  90برای ژل متراکم کننده استفاده شد. الکتروفورز در ولتاژ 

دا ساعت انجام شد. پس از رسیدن رنگ به انتها، ژل از شیشه ج

قرار  X100تریتون  %1دقیقه در محلول  15مدت شده و به 

موالر  02/0بافر گلیسین  ساعت در 5/1گرفت. سپس برای مدت 

(NaOH-Glycin)  2ر میلی موال 2 حاوی 9اسیدیتهCaCl  10و 

ا آب نشاسته قرار گرفت. و در پایان ژل ب %1و  NaClمیلی موالر 

و  KI %3دقیقه در محلول لگول ) 10مقطر شسته شد و به مدت 

3/1  %2I مینه ز( قرار گرفت تا باندهای فعالیت آلفا آمیالزی در

 تیره به صورت روشن دیده شوند. 

تعیین میزان پروتئین بر اساس روش  :سنجش میزان پروتئین

 با استفاده از سرم آلبومین گاوی (Bradford, 1976)برادفورد 

(Bovine serum albumin) .به عنوان استاندارد انجام شد 

غلظت  4برای انجام این آزمایش،  :تجزیه و تحلیل دادها داده ها

از هرکدام عصاره پروتئینی مربوط به کهورک و نخود بر اساس 

طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با 

انجام شد. گروه بندی داده ها با استفاده  SASاستفاده از نرم افزار 

برای رسم نمودارها از نرم افزار  از آزمون توکی بررسی شد.

Excel  و  2011نسخهSigma plot 12  .استفاده شد 

 

  نتایج

 میکروگرم 48/1، 2/1، 87/0، 42/0فعالیت آمیالزی در حضور 

کهورک و نخود مورد قرار سنجش پروتئینی های غلظت عصاره

 48/1 میزان مهار آنزیم آلفا آمیالز با استفاده از غلظتگرفت. 

 70به ترتیب برابر با رم پروتئین کهورک و نخود مهارکننده میکروگ

 (. همچنین، بهینه فعالیت بازدارندگی1درصد بود )شکل  56و 

 5/9تا  8بین  pHدر محدوده آنزیم تحت تأثیر هر دو مهار کننده، 

انجام گرفت  9برابر با  pHبیشترین میزان مهار، در مشاهده شد و 

 70و  P. farcta ،60و  C. arietinumکه به ترتیب در تیمارهای 

نتایج بدست آمده در این بررسی (. 2درصد آنزیم مهار شد )شکل 

 با داده های سایر محققین هم تطابق دارد. والنسیا و همکاران

(Valencia et al., 2000) ی پروتئینی گزارش دادند که عصاره 

cruentus Amaranthus  ر باعث لیتگرم بر میلیمیلی  5/1با غلظت

 Hypothenemus hamperدرصدی فعالیت آلفا آمیالز  80مهار 
، باعث Amaranthus hybridی پروتئینی که عصارهشد، در حالی

 40مهار فعالیت آنزیم آلفا آمیالز حشره مذکور به میزان حدود 

اثر  (Mehrabadi et al., 2009)درصد شد. مهرآبادی و همکاران 

ه روی آمیالز سن گندم بررسی کردند. مهارکننده آمیالز تریتیکال

ها دریافتند که اثر این مهارکننده روی فعالیت آنزیم آلفا آمیالز آن

 (میلی گرم 25/0سن گندم، وابسته به دز است و در دز پایین )

درصد مهار فعالیت آنزیم آلفا آمیالز سن  10تقریبا باعث حدود 

 80ث مهار حدود باع (mg 5/1که در دز باال )گندم شد، در حالی

، 2016درصد فعالیت آنزیم آلفا آمیالز سن گندم گردید. در سال 

اثر مهارکننده تریتیکاله روی مینوز گوجه فرنگی بررسی شد، 

میکروگرم پروتئین استخراج شده از بذر  8ها نشان داد مشاهده

درصد قابلیت مهار آنزیم آمیالز مینوز گوجه فرنگی  66تریتیکاله، 

 .(Esmaeily and Bandani, 2016)را دارد 

افزون بر سنجش کمی با استفاده از روش طیف سنجی، کیفیت مهار 

ژل پلی اکریل آمید نیز مورد بررسی قرار آمیالز در -آنزیم آلفا

شود روند مهار وابسته به نوع دیده می 3که در شکل گرفت. چنان
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ین صورت که در باالترین غلظت مهارکننده پروتئین است. به ا

میکروگرم پروتئین( دو باند فعالیت آنزیم )یعنی باندهای  625/10)

2A  3وA  1( به صورت کامل حذف شدند در حالی که باندA  هم

ترین دز، دو باند ذکر شده از شدت باند کاسته شد. در پایین

ارش شده چنان زیاد بود. گزحدف شدند ولی شدت باند اصلی هم

است که حضور تعدادی ایزوفرم آمیالز در حشرات آفت 

راهکاری کارا برای فائق آمدن حشرات بر مهارکنندهای آمیالز 

(. در Esmaeily and Bandani, 2016تولید شده در گیاهان است )

شود سه ایزوآنزیم مختلف که در شکل دیده میاین حشره همچنان

 حشرات آمیالز شدن مهار همچنین محققینشود. دیده می

Sitophilus oryzae, Tribolium castaneum, Callosobruchus 

chinensis, Corcyra cephalonica, Spodoptera litura, 

Plutella xylostella, Helicoverpa armigera, Achaea janata  

 بررسی ژل در سنجش روش به ارزن هایتوسط مهارکننده را

 که داد نشان زایموگرام مطالعه .(Sivakumar et al., 2006کردند )

 .H  .بودند متغییر عدد هشت تا از یک آنزیم هایایزوزایم تعداد

armigera ،S. litura  ،C. chinensis وC. cephalonica  بیش از

پنج ایزوزایم را نشان دادند و در حالی که سایرین دارای یک تا 

 چهار ایزوزایم بودند. 

 آمیالز لوله گوارشی الرو سن چهارم کرم غوزه.-های مختلف پروتئین کهورک و نخود بر میزان مهارکنندگی آنزیم آلفااثر غلظت -1شکل
Fig. 1- The effect of different concentrations of C. arietinum and P. farcta protein extracts on inhibition of the fourth instar larvae of bollworm α-amylase 

activity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 میالز لوله گوارشی الرو سن چهارم کرم غوزه توسط عصاره پروتئینی نخود و کهورک.آ-بر میزان مهار آنزیم آلفا pHاثر  -2شکل
Fig. 2. The effect of different pHs on inhibition of the α-amylase activity in the fourth instar larvae of bollworm using C. arietinum and P. farcta protein 

extracts. 
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مطالعه الکتروفورز مهار کننده ارزن نشان داد که این مهارکننده 

 .H. armigera  ، P. xylostella  ،Sقادر به کاهش فعالیت آمیالز 

litura   و  C. cephalonicaدر است .T. castaneum  میزان

 .Aدر مورد ناچیزی از مهار شوندگی دیده شد  و دادهای مشابهی 

janata  بدست آمد (Sivakumar et al., 2006). تأثیر  چنینهم 

 فعالیت روی تریتیکاله و گندم از شده های استخراجمهارکننده

 Arge rosae Linnaeus (Hym.: Argidae) آمیالز زنبور

به  و تریتیکاله، گندم مهارکننده که داد نشان نتایج که بررسی شد،

 مهار را حشره گوارشی این آمیالز فعالیت از درصد 61 و 11 ترتیب،

آنزیم آمیالز نقش  .Mohammadzadeh et al., 2013) (کردند

کند. بنابراین بررسی خوار ایفا میمهمی در تغذیه حشرات گیاه

های اخیر بسیار مورد توجه محققین قرار فعالیت آنزیم آمیالز در سال

ق به گیاهان پروانه آسا گرفته است. ترکیبات موجود در بذرهای متعل

های گوارشی از جمله آمیالز دارد. نتایج نقش مهمی در مهار آنزیم

نشان داد مهار آنزیم آمیالز توسط عصاره پروتئینی مستخرج از 

گیرد که این یک کهورک و نخود از اسیدیته محیط تاثیر زیادی نمی

صاره باشد. همچنین عها میمزیت برای استفاده از این مهارکننده

پروتئینی مربوط به کهمرک و نخود در غلظت پایین اثر 

های مدیریت دهند که در برنامهمهارکنندگی خود را از دست نمی

 هایتلفیقی آفات اهمیت زیادی خواهند داشت.  با شناسایی پروتئین

گوارشی، محققین اعالم کردند که این  هایآنزیم هایبازدارنده

 هم ایجاد مقاومت گیاهان به آفات است ها یکی از عوامل مپروتئین

(Gatehouse et al., 1979) . 

 
 ( ستون1ماره تون سمت چپ )شسبررسی اثر مهارکنندگی کهورک و نخود بر روی آمیالز گوارشی الرو سن چهارم کرم غوزه در ژل الکتروفورز. تیمار نخود  -3شکل 

 ست. دوم تیمار شاهد و ستون سوم مربوط به تیمار کهورک ا
Fig. 3. Inhibition effect of P. farcta and C. arietinum seed extracts on the digestive α-amylase of the fourth instar larvae of bollworm in electrophoresis gel. 

First column of left hand shows C.arietinum, second column shows Control and third column shows P.farcta 

 

 توسعه با گرفت. امروزهدر ابتدا اصالح گیاهان به صورت سنتی می

 منتقل گیاهان عامل مقاومت به هایفناوری، ژنزیست هایروش

گیاهان  از استفاده مثال شوند. اولین علیه آفات بیان تا شوندمی

 گیاهی علیه سمی هایپروتئین تولیدکننده هایژن حاوی تراریخته

 برای گیاه تنباکو در که بود تریپسین آنزیم بازدارنده ژن ات،حشر

 ;Hilder et al., 1987)شد  تولید بالپولکداران الرو با  مقابله

Silva et al., 2001)  از زمان اولین انتقال ژن به گیاهان تا به .

های های زیادی صورت گرفته است تا موثرترین ژنامروز، تالش

شناسایی شود، تا گیاهان مقاوم به آفات تولید عامل مقاومت به آفات 

هایی را انتخاب اند تا ژنشود. بیش از هر چیز محقققین در تالش

کنند که منشا گیاهی داشته باشند تا سازگار با محیط زیست باشند. 

های ناسازگار مشکالت چه تحقیقات نشان داده انتقال ژنچنان

وجودات غیر هدف نشان زیست محیطی و اثرات نامطلوب بر سایر م

های های بازدارنده آنزیمهای پروتئیندهد. در این میان ژنمی

شود و منشا گیاهی گوارشی، از بذور گیاهان مختلف انتخاب می

-کارهای تولید گیاهان تراریخته، انتقال ژندارند. بنابراین یکی از راه
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ت. امید های گوارشی اسهای بازدارنده آنزیمهای کد کننده پروتئین

های مهارکننده  آنزیم آمیالز است بتوان با شناسایی توالی اسید آمینه

و با انتقال ژن مرتبط به گیاهان زراعی، گیاهان مقاوم به آفات را 

 تولید کرد.
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Abstract 

Cotton boll worm, Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) is an important polyphagous pest 

throughout the world. Due to the adverse effects of chemical pesticides, alpha-amylase enzyme inhibitors 

in insects have been noticed as an alternative method for the pest management programs. In this project, 

whole gut of the fourth instar larva was dissected and the enzyme extract was pulled out. After removing 

seed protein extracts of Prosopis farcta and Cicer arietinum by sodium chloride 0.1 M, the effect of four 

different concentrations of both seed extracts (1.48, 1.2, 0.87 and 0.42 μg) were studied on alpha-amylase 

activity of boll worm. According to the data, the protein extract of P. farcta had greater ability to inhibit 

cotton boll worm amylase. Enzyme assays in the presence of different concentrations of C. arietinum and 

P. farcta extracts showed enzyme inhibition in a dose-dependent manner. The maximum enzyme 

inhibition was in pH 9. Zymogram analysis confirmed quantitative enzyme assay and showed a sharp 

reduction in the band thickness during the amylase inhibition. Consequently, the seeds of both P. farcta 

and C. arietinum, had the potential to be considered as effective and important sources of alpha-amylase 

inhibitors and noticed as substitutes for chemical pesticides in the near future.          

Keywords: Boll worm, alpha-amylase, Prosopis farcta, Cicer arietinum 
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