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  (.Ferula assa-foetida L) آنغوزه گیاهان اتانولی عصارهتأثیر 

  فیزیولوژیک های ویژگی برخی و تلفات بر (.Aloysia citriodora Ort. et Palav) لیمو به و

 (Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)) آرد بید الرو
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 چکیده
ها ضمن  بر طيف وسيعی از حشرات آفت ثابت شده است. این ترکيب یگياه ثانویه های تأثيرات کشندگی و فيزیولوژیکی متابوليت     

های شيميایی  موضوع سبب مزیت آنها بر ترکيبداشتن اثر مستقيم بر آفت هدف، برای انسان و محيط زیست کم خطر هستند و این 

 (Aloysia citrodora Palau) ليمو و به .Ferula assa-foetida L) آنغوزه اتانولی های شده است. در این تحقيق تأثير کشندگی عصاره

ارتباط مستقيم داشت. ها  تعيين شد. ميزان مرگ و مير الروها با افزایش غلظت عصاره Ephestia kuehniellaبر الروهای سن سوم 

ها بررسی شد. ابتدا  ها نيز در الروهای سن سوم تيمار شده با عصاره های گوارشی لوله گوارش و تغييرات هموسيت فعاليت بعضی آنزیم

ها  عصاره( LC25) %22های اتانولی گياهان محاسبه شد. سپس الروها از غذای آلوده شده با غلظت کشنده  غلظت زیرکشنده عصاره

(ppm33  و  آنغوزهبرایppm73 برای به  )تغذیه کردند. گروه شاهد شامل الروهایی بود که از آرد آلوده با اتانول رقيق شده تغذیه ليمو

 فعاليت آنغوزهتریپسين و کيموتریپسين شدند. عصاره های  دار فعاليت آنزیم کردند. نتایج نشان داد که هر دو عصاره سبب کاهش معنی

با شاهد در یک   آنزیماین دو ليمو بر فعاليت  به عصاره شدت کاهش داد ولی تأثير و بتا گلوکوزیداز را نسبت به شاهد بهليپاز  های آنزیم

هر دو آلفا گلوکوزیداز تأثير چندانی نداشتند. فعاليت ایمنی الروها نيز متأثر از  آنزیم ها بر فعاليت گروه آماری قرار گرفت. عصاره

با با هر دو عصاره تيمار  درهمولنف های  ها و گرانولوسيت خونی تحریک شد. تعداد کل سلولهای  تعداد سلولبا تغييرات   عصاره

تدریج کاهش یافت اما همچنان از گروه شاهد  ساعت به 23داری نشان داد ولی تا زمان  ساعت از تغذیه افزایش معنی 12گذشت 

این افزایش  آنغوزهساعت افزایش چشمگيری نشان دادند ولی در مورد تيمار  12از ليمو پس  ها در تيمار به باالتر بود. پالسموتوسيت

های گياهی با خصوصيات فيزیولوژیکی حشره مانند  دار بود. شناخت اثرات متقابل عصاره ساعت بسيار معنی 23پس از گذشت 

ر از این عوامل در کنترل آفت هدف منجر شده ت سنجی استفاده مناسب تواند به امکان می گوارش و گردش خون هایفيزیولوژی سيستم

 های مدیریت آفات بکار گرفته شود. و در برنامه

 

 .Ephestia kuehniellaهای خونی،  های گياهی، فعاليت آنزیم گوارشی، سلول عصاره های کلیدی: واژه
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 مقدمه
 (Ephestia kuehniella Zeller) آرد ای مدیترانه پره شب

 و انباری محصوالت روی که است انباری مهم آفات از یکی
 آرد روی آن خسارت عمده و باشد می زا خسارت خشکبار
 ,.Jallouli et al؛ Ayvaz et al., 2010) است شده گزارش

 برای واسط ميزبان یک عنوان به همچنين حشره این .(2013
 بکار تریکوگراما مانند پارازیتوئيد زنبورهای انبوه پرورش

 این کنترل منظور به غالت سيلوهای و انبارها در قبالً رود. می
 اما است شده می استفاده فسفين و بروماید متيل از آفت

 روند این شيميایی های ترکيب مضرات ظهور با تدریج به
 بروز امروزه واقع، در .(Haque et al., 2000) یافت کاهش

 محيطی زیست مخرب هایاثر و هدف آفات در مقاومت
 به را آنها ميایی،شي های ترکيب از استفاده از ناشی
 از است. کرده تبدیل آفات کنترل در مطمئننا هایی گزینه
 طبيعت با سازگار گياهیهای  کش حشره کاربرد دیگر،سوی 

 کنترل در ویژه به ،است شده ثابت آنها کشی حشره خواص که
 .(Isman et al., 2011) است گسترش به رو انباری آفات

 برای بودن خطر کم ضمن گياهیهای  اسانس و ها عصاره
های  جایگزین عنوان به اغلب طبيعت، و پستانداران انسان،

 ,.Gaire et al)هستند  شيميایی های ترکيب برای مناسبی

 گياهان در گياهیهای  متابوليت .(Zha et al., 2018؛ 2017
 محيطیهای  تنش به پاسخ در و متابوليسم طول در مختلف

 موجود های ترکيب .(Rice & Coats, 1994) شوند می توليد
 از مخلوطی گياهانهای  اسانس و ها عصاره در

 کتون، فنل، مانند مختلفهای  گروه با منوترپنویيدها
 ها ترکيب این که شده ثابت هستند. ... و اسيد هيدروکربن،

 و داشتهتأثير  حشرات بقای و توليدمثل و رشد روی معموالً
 توانند می و دارند کشی حشره ظرفيت بالقوه طور به اغلب
 .(Gaire et al., 2020) شونداستفاده  کشاورزی آفات عليه

 گياهی های ترکيب که داده نشان الکتروفيزیولوژی مطالعات
 سيستم روی شوند استفاده تدخينی یا و تماسی شکل بهاگر 

 مختل را سيستم این عملکرد و گذاشتهتأثير  حشرات عصبی
دار  معنی کاهش بر گياهیهای  عصارهتأثير البته  کنند. می

 رختخواب ساس در شکم و سينه قفسههای  گانگليون فعاليت
(Cimex lectularius) است شده ثابت (Gaire et al., 

 کشی، حشره خاصيت از بسياری های گزارش .(2019
 گياهان ریزی تخم ضد و ای ضدتغذیه هایاثر و دورکنندگی

 اثر است. شده ثبت گياهی مختلفهای  خانواده به متعلق
 زمينی سيب بيد روی رزماری دورکنندگی و  الروکشی

(Phthorimaea operculella) (Rafiei-Kahroodi et al., 

 آرد بيد پره شب روی درمنه کشندگی و دورکنندگی ،(2011
(E. kuehniella) (Bouzeraa et al., 2019)، کشندگی 

 Tribolium) آرد سوسک روی پونه و نعناع عصاره

castaneum) (Heydarzade et al., 2019)، ضد اثر 
 اسانس ای تغذیه ضد و ابریشمی چوب عصاره ریزی تخم

 (Spodoptera litura) مصری برگخوار کرم بر مرکبات
(Kiran et al., 2006 ؛Samir et al., 2018) شده مشخص 

 .است
 بر گياهی های متابوليت که شده ثابت دیگرسوی  از

 های آنزیم فعاليت مانند حشرات فيزیولوژیکی های ویژگی
 چشمگيری طور به آنها ایمنی اجزای یا زدا سم و گوارشی

 اثر چنانکه .(Manjula et al., 2020) است گذارتأثير
 توت برگخوار پروانه آنزیمی فعاليت بر رزماری اسانس

Glyphodes pyloalis (Yazdani et al., 2013)، اثر 
 و استراز کولين استيل فعاليت بر گياهیهای  عصاره

 Sitophilus) دار دندانه شپشه در ترانسفراز -اس گلوتاتيون

zeamais) (Li et al., 2013،)  تيمول و سينول لينالول،تأثير 
 Plutella) کلم بيد در زدا سم های آنزیم فعاليت بر

xylostella) (Kumrungsee et al., 2014) اسانس اثر و 
 گندم سن ایمنی فعاليت بر (Artemisia annua) درمنه

(Eurygaster integriceps) است شده گزارش (Zibaee & 

Bandani, 2009). در غذا های ماکرومولکول حشرات در 
 شکسته تر ساده واحدهای به گوارشیهای  آنزیم توسط معده
 وابسته غذا هضم کيفيت .(Lokesh et al., 2006) شوند می
 روی هایی ترکيب چنانچه هاست. آنزیم این مناسب فعاليت به
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 و بگذارندتأثير  ها پروتئين و ها کربوهيدرات هيدروالز
 و کربوهيدرازها مانند گوارشیهای  آنزیم فعاليت نوعی به

 ،نشده انجام درستی به هضم فرایند کنند، بلوکه را پروتئازها
 غذا فقر از ناشی گرسنگی و ضعف دچار حشره نتيجه در

 ,Gatehouse & Gatehouse) ميرد میدر نهایت  و شده

 بر کليدی نقش ییغذا رژیم دیگر،سوی  از .(1999
 غذای از حشره چنانچه دارد. حشرات ایمنیهای  فعاليت
 نماید تغذیه گياهیهای  متابوليت یا و سموم با شده آلوده

 دهد. می رخ آنهای  هموسيت تعداد در چشمگيری تغييرات
 بندپایان، ایمنی سيستم مهم اجزای عنوان به ها هموسيت

های  تنش و ها آلودگی انواع مقابل در بدن دفاعی سد آخرین
 در ها هموسيت تعداد و شکل تغييراتالبته  باشند. می محيطی
 در ها یون و آب تعادل حفظ برای خون، گردش سيستم
 .(Duarte et al., 2020) ضروریست زنده موجود

 ،پسند شاه خانواده ازليمو  به و چتریان خانواده از آنغوزه
 دارند. پراکنش دنيا سراسر در که باشند می دارویی گياه دو

 ,Ross) است افغانستان و ایرانهای  استپ آنغوزه خاستگاه

های  رنگ و عطر ظاهر، با آنغوزه .(Leaman, 2006؛ 2007
 خراسان،های  استان مراتع در عمدتاً ایران کشور در گوناگون
 کند می رشد فارس از هایی بخش و همدان کردستان، سمنان،

(Khosravi & Mehrabi, 2006). ضدتأثير  سنتی، طب در 
تأثير  و عضالت گرفتگی ضد عصبی، های بيماری رفع تشنج،

 صمغ از عالوه به ،است شده ذکر آنغوزه برای خون فشار بر
 ,.Khajeh et al) شود می استفاده عطرسازی صنایع در آن

 الروهای روی آنغوزه اسانس نماتدکشی فعاليت .(2005
 ارزیابی مثبت Meloidogyne javanica گياهی ریشه نماتد

 کشی حشرهتأثير  همچنين .(Khayat et al., 2014) شد
 آرد شپشه و آرد پره شب روی گياه این عصاره

(Moharramipour et al., 2003) ليمو  به است. شده گزارش
 برزیل و شيلی پرو، کشورهای یعنی جنوبی مریکایآ بومی
 ایران در .(Bahramsoltania et al., 2018) است

 کنند. می رشد شمالیهای  استان در اغلب آنهای  درختچه
 تقویت و سرگيجه درمان مانند گياه این دارویی خواص
 Elechosa et) است رسيده اثبات به خوابی بی رفع و حافظه

al., 2017). روی دورکنندگی اثر گياه این که شده مشخص 
 عصاره عالوه به .(Benzi et al., 2009) دارد حشرات
 خواص دارای% 1-2 های غلظت درليمو  به روغنی
 .(Oukerrou et al., 2017) است کشی باکتری و کشی حشره

 بر نيز گياهیهای  متابوليت اغلب جانبی یا مستقيم اتتأثير
 گزارش حشرات فيزیولوژیکیهای  ویژگی و رشد مانی، زنده
 فيزیولوژی سازوکار بر گياهیهای  عصاره نقش .است شده

 بر آفات کنترل مختلف های روش اتخاذ در تواند می حشرات
 .(Shahriari et al., 2017) باشد مؤثر گياهی های متابوليت پایه

 وجود وسيع سطح در ایران در طبيعی طور بهليمو  به و آنغوزه
 کنترل بحث در توجه قابل گياهانی عنوان به توانند می و دارند
 دررو  ازاین ؛بگيرند قرارمورد توجه  انباری آفات ویژه به آفات

 بر گياهان اینهای  عصارهتأثير  و کشندگی ميزان تحقيق این
 فعاليت به ویژه توجه با آرد بيد فيزیولوژیکیهای  جنبه
 مورد خونی، های سلول فراوانی تغييرات و گوارشیهای  آنزیم

 گرفت. قرار بررسی
 

 ها روش و مواد

 حشرات پرورش

 کشور پزشکی گياه سسهؤم از آرد بيد پره شبهای  تخم
 سلسيوس، درجه 22±1 )دمای آزمایشگاه شرایط در و تهيه

 13:13 تاریکی به روشنایی دوره و% 23 نسبی رطوبت
 پس شدند. منتقل آرد یامحتو پرورش ظروف روی ساعت(

 در روزه دو سوم سن الروهای از پرورش، نسل یک از
 شد. استفاده ها آزمایش

 

 گیاهی بافت سازی آماده

 سال ماه اسفند در Ferula assa-foetida آنغوزه گياه
 Aloysia citriodora گياه و شاهرود شهرستان مراتع از 13

 به و یآور جمع مازندران استان از 19 سال بهار در (ليمو به)
 و شستشو از پس گياهان برگ شدند. منتقل آزمایشگاه

 قابل که یطور به ،شد خرد ابيآس لهيوس به کردن خشک
 بود. مش یک الک از عبور
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 گیاهان اتانولی عصاره تهیه

 در شده ابيآس بافت از گرم پنج مقدار روش نیا در
 درجه 23 یدما در ساعت 23 مدت به اتانول تريل یليم 133

 از تريل یليم 32 سپس ،شد داده قرار کريش یرو سلسيوس
 مقطر آب ليتر ميلی 22 کردن اضافه با و برداشته را محلول

 دو مخلوط نیا رسيد. ليتر ميلی 133 به نهایی حجم استریل،
 مختلفهای  بخش سپس شد، قرارداده کريش یرو ساعت

 استحصال و الکل ريتبخ برای اتانولی بخش و دیگرد جدا
  حدود از پس عصاره شد. داده قرار هود ریز در عصاره

 محلول تا شد داده عبور واتمن صافی کاغذ از ساعت 2
 بدستليمو  به و آنغوزههای  عصاره شفاف و همگن اتانولی

  .(Bahraminejad et al., 2008) آید
 

 سنجی زیست

 123 ،33 ،73 ،13 های غلظت سنجی، زیست انجام برای
 این شدند. تهيه گياه دو هرهای  عصاره از ppm233 و

 و شدند تيمار )آرد( الروها غذای به جداگانه ها غلظت
 شد. تعيين و بررسی الروها روی ها عصاره گوارشی يتسمّ
 آماده پتری 33 عصاره هر از غلظت هر برای ترتيب این به

 پتری هر درون )تکرار(. بود تایی 13 گروه 3 شامل که شد
 ،گرفت قرار سوم سن سالم الرو عدد یک و آرد گرم یک

  مقدار به ها عصاره ميکروپيپت کمک با سپس
 اتانول یامحتو آرد پتری شد. اضافه آرد به ميکروليتر 233

 اجازه الروها به شد. گرفته نظر در شاهد الروهای برای نيز
 نمایند. تغذیه آلوده غذای از ساعت 23 مدت که شد داده

 کشنده زیر غلظت تلفات، بررسی و LC50 محاسبه با سپس
 انجام برای شد. تعيين گياهیهای  عصاره از یک هر

 غلظت از شناسی ایمنی و آنزیم فعاليت تعيين ها آزمایش
 با ها عصاره يتسمّ ميزان محاسبه شد. استفاده زیرکشنده

 .گردید انجام POLO-PC افزار نرم از استفاده
 
 آنزیمی عصاره تهیه

  زمان از پس مانده زنده الروهای منظور این برای

های  عصاره از یک هر کشنده زیر زود از که ساعت 23
 منتقل یخ روی به دقيقه پنج مدت به بودند کرده تغذیه گياهی
 که بود الروهایی شامل شاهد گروه شوند. حس بی تا شدند

 سپس کردند. تغذیه آب با شده رقيق اتانول همراه به آرد از
 یک درون به و شده استخراج الروها ميانی روده

 عدد 13 ميکروتيوب هر درون شد. داده انتقال ميکروتيوب
 ميکروليتر 233 حدود شد. داده قرار آرد بيد پره شب روده
 هموژنایزر با محتویات و اضافه ميکروتيوب هر به مقطر آب

-Sigma) سانتریفوژ در ها نمونه شدند. خرد دستی

Germany) در دور 13333 سرعت با دقيقه 13 مدت به 
 آنزیمی منبع عنوان به رونشين مایع از شدند. سانتریفوژ دقيقه

 که شود یادآوری می شد. استفاده آنزیمی برآوردهای در
گراد  درجه سانتی -23 فریزر در استفاده زمان تا ها نمونه

 شدند. می نگهداری
 

 آنزیمی فعالیت بررسی

 پروتئازها سرین فعالیت تعیین

 دو عنوان به کيموتریپسين و نيتریپس های آنزیم تيفعال
  غلظت از استفاده با نازهايپروتئ سرین از زیرگروه

 ترتيب به آنها اختصاصی سوبستراهای از موالر یليم یک
-ساکسينيل و آالنيد نيترو-پی-آرژنين-ال-بنزوئيل شامل
 آالنيد نيترو -پی-آالنين فنيل-پرولين-آالنين-آالنين
 بافر تريکروليم 92 شامل واکنش مخلوط شد. ریيگ اندازه

 ذکر سوبستراهای از تريکروليم 2 (،1 دیتهياس( یونيورسال
 ,.Oppert et al) بود یآنزیم عصاره تريکروليم 13 و شده

 جذب( ELX800-USA) ریدر االیزا از استفاده با. (1997
  کل زمان در نانومتر 332 موج طول در حاصل مخلوط

 گردید. ثبت دقيقه 2 زمانی فواصل و دقيقه 23
 

 لیپاز فعالیت تعیین

 متصل گوارش لوله غشای به ليپازها اینکه به توجه با
 همگن برای دار ترایتون فسفات بافر از بنابراین هستند،
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 آنزیمی عصاره ميکروليتر 23 حجم شد. استفاده نمونه نمودن
 نموده، مخلوط (3 )اسيدیته فسفات بافر ميکروليتر 193 با را

 پارانيتروفنيل اختصاصی سوبسترای ميکروليتر 23 سپس
  در واکنش جذب شدند. مخلوط و اضافه بوتيرات

  تا دقيقه 1 زمانی فاصله با پيوسته طور به نانومتر 332
  .(Tsujita et al., 1989) شد گيری اندازه دقيقه 12
 

 گلوکوزیداز β و α فعالیت تعیین

  و گلوکوزیداز-آلفاهای  آنزیم فعاليت تعيين
؛ Parry et al., 1996) روش براساس گلوکوزیداز-بتا

Low et al., 1986) این به شد. انجام تغيير اندکی با 
 بافر ميکروليتر 92 و آنزیمی عصاره ميکروليتر 13 منظور

 سوبسترای ميکروليتر 2 حضور در 13 اسيدیته با
 و گلوکوپيرانوزید آلفا نيتروفنيل پارا ترتيب به اختصاصی

 دقيقه 73 مدت به گلوکوپيرانوزید بتا نيتروفنيل پارا
 سدیم ميکروليتر 23 افزودن با سپس شدند. انکوبه

 پارانيتروفنل ميزان و متوقف واکنش موالر دو هيدروکسيد
 نانومتر 332 موج طول در ریدر االیزا توسط شده آزاد

 گردید. ثبت نتایج و گيری اندازه
 

 شناسی ایمنی های آزمایش

 %22 حدود که ها عصاره از غلظتی ابتدا منظور این به
 آزمون با LC25 یعنی کرد می ایجاد الروها در تلفات
 ppm33 آنغوزه برای غلظت این شد. تعيين سنجی زیست

 ظروف در سپس آمد. بدست ppm73ليمو  به برای و
  به آلوده آرد گرم یک جداگانه طور به دیش پتری
 همراه به عصاره هر از کشنده زیر غلظت ميکروليتر 233
  و 12 مدت و شد داده قرار سه سن الرو عدد یک
 آلوده غذای از تا شد داده اجازه الروها به ساعت 23

 انجام الروها روی شناسی ایمنیهای  آزمایش کنند. تغذیه
 از که )الروهایی شاهد تيمار پنج شامل آزمایش این .شد
 از ساعت 12 که الروهایی کردند(، تغذیه %7 اتانول و آرد

 که الروهایی و کردند تغذیه (ليمو به و آنغوزه) آلوده غذای
 کردند تغذیه (ليمو به و آنغوزه) آلوده غذای از ساعت 23
 تيمار هر برای شد. انجام الروها از گيری خون سپس بود.
 این به تایی(، 2 تکرار 7) شد گرفته نظر در الرو عدد 12

 مخلوط هم با و شده آوری جمع الرو 2 همولنف که معنی
 از ،برابر 2/2در حدود  حجمی کردن اضافه با وگردید 

 تکرار یک عنوان به (تایسون محلول) خون انعقاد ضد بافر
 شد. استفاده 

 

 و ها پالسموتوسیت ،خونی های سلول کل شمارش

 ها گرانولوسیت

 و ها پالسموتوسيت خونی،های  سلول کل تعداد
 جونز فرمول و نئوبار الم از استفاده با ها گرانولوسيت

  تيمار، هر برای .(Jones & Liu, 1969) شد محاسبه
 نظر در سوم( سن الرو عدد 2 شامل تکرار )هر تکرار 7

 شد. گرفته
 

 آماریتحلیل و تجزیه

 و بيوشيميایی های آزمایش تمام برای ها داده تجزیه
 مقایسه و SAS افزاری نرم برنامه از استفاده با شناسی ایمنی

 شد. انجام %1 احتمال سطح در توکی آزمون با ها ميانگين
 

 نتایج
 سنجی زیست

 دارای گياهی عصاره دو هر سنجی زیست نتایج براساس
 با (.1 )جدول بودند آرد بيد سوم سن الرو بر کشندگیتأثير 

  مدت در الروی تلفات ميزان ها، عصاره غلظت افزایش
 ppm233 غلظت که طوری بهیافت،  افزایش ساعت 23

 الروهای درصدی 133 يرم و مرگ سبب گياه دو هر عصاره
 شد. آرد بيد
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 آرد بید سوم سن الرو برلیمو  به و آنغوزه اتانولیهای  عصاره یتسمّ بررسی -1 جدول

LC50(90%FL)(ppm) 

 حشره گیاهیهای  عصاره حشره تعداد df Slope±se Chi-square پایین حد-باال حد

 آنغوزهبرگ  293 7/1 2/3 ± 2/3 7 32( 2/79 -29)
 پره آرد الرو شب

 ليمو برگ به 293 2/1 2/3 ± 32/3 7 71( 2/22 -7/22)

 

 های آنزیم فعالیت برلیمو  به وهای آنغوزه  عصاره اثر بررسی
 گوارشی

 فعاليت کاهش سبب یدار معنی طور به گياه دو هر عصاره
 در .(1 )شکل( F=14.7, df=2, p≤0.0001) شد تریپسين

 از باالتر تریپسين فعاليت شاهد، الروهای روده در واقع
 کيموتریپسين آنزیم فعاليت 2 شکل بود. شده تيمار الروهای

 دهد. می نشان ها عصاره با شده تيمار الروهای روده در را
 کاهش سبب چشمگيری طور بهليمو  به عصاره بخش، این در

 .(F=13.56, df=2, p≤0.0001) شد کيموتریپسين فعاليت
 فعاليت بر چندانیتأثير  آنغوزه اتانولی عصاره دیگر عبارت به

 گروه یک در شاهد الروهای با ونداشت  کيموتریپسين
  گرفت. قرار آماری

 تغييرات گياهی،های  عصارهتأثير  تحت ليپاز فعاليت
 فعاليتدار  معنی افزایش سبب آنغوزه داد. نشان یدار معنی
 ,F=8.83, df=2) شد آرد بيد الرو روده در ليپاز آنزیم

p≤0.0006). آنزیم این برليمو  به عصارهتأثير  که حالی در 
 (.7 )شکل نداد نشان شاهد به نسبت چندانی تفاوت
های  آنزیم فعاليت تغييرات دهنده نشان 2 و 3 های شکل

 گياهیهای  عصاره است. بتاگلوکوزیداز و آلفاگلوکوزیداز
 افزایش اندکی شاهد با مقایسه در را آلفاگلوکوزیداز فعاليت

 ,F=2.56, df=2) نبوددار  معنی افزایش این که هرچند ،دادند

p≤0.15) فعاليت 2 شکل در آنغوزه عصاره ولی (.3 )شکل 
 افزایش یدار معنی طور به شاهد به نسبت را بتاگلوکوزیداز

 (.F=55.2, df=2, p≤0.0001) داد

 

 
 آرد بید الرو معده در تریپسین فعالیت برلیمو  به و آنغوزههای  عصارهتأثیر  -1 شکل
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 آرد بید الرو معده در بتاگلوکوزیداز فعالیت برلیمو  به و آنغوزههای  عصارهتأثیر  -5 شکل

 

 بید ایمنی پاسخ برلیمو  به و آنغوزههای  عصاره اثر بررسی

 آرد

 اتانولی عصاره اثر (9 و 3 ،2 های )شکل نتایج براساس
 خونیهای  سلول فراوانی تغييرات برليمو  به و آنغوزه گياهان
 در خونی های سلول کل تعداد بود.دار  معنی ایمنی، در درگير

 ساعت 12 از بعدليمو  به و آنغوزه با شده تيمار الروهای
 ,F=24.5, df=2)یافت  افزایش چشمگيری طور به تغذیه،

p≤0.00.) الروهایی در ها سلول کل تعداد افزایش این البته 
 بيشتر بودند کرده تغذیهليمو  به عصاره با آلوده غذای از که

 مکعب متر ميلی در عدد 212±2/72 به و شد مشاهده
 کل تعداد ساعت 23 تا زمان گذشت با رسيد. همولنف

 کاهش تدریج به شده تيمار الروهای در خونیهای  سلول
 الروهای در خونیهای  سلول سطح از همچنان ولی یافت
 تعداد بر ها عصارهتأثير  (.2 )شکل گرفت قرار باالتر شاهد

 داد. نشان ها سلول کل تعداد مشابه روندی نيز ها گرانولوسيت
 تعداد افزایش سببليمو  به و آنغوزه که معنی این به

 گروه با مقایسه در ساعت 23 و 12 از پس ها گرانولوسيت

 این که چند هر .(F=16.7, df=2, p≤0.03) شدند شاهد
 با آلوده غذای از کرده تغذیه الروهای مورد در افزایش

 که طوری به ،بود زیاد بسيار ساعت 12 از پسليمو  به
 112±3/11 سطح تا تيمار این در ها گرانولوسيت ميانگين

 9 شکل (.3 )شکل رفت باال خون مکعب متر ميلی در عدد
های  عصارهتأثير  تحت را ها پالسموتوسيت تعداد تغييرات
 و 12 های زمان گذشت با نيز اینجا در دهد. می نشان گياهی

 الروهای همولنف در ها پالسموتوسيت تعداد ساعت 23
 به نسبت یدار معنی افزایش گياهیهای  عصاره با شده تيمار
 تيمار الروهای .(F=31.1, df=2, p≤0.001) داد نشان شاهد
  بازه در بيشتر را ها پالسموتوسيت افزایشليمو  به با شده
 پس خون( مکعب متر ميلی در عدد 99±3/11) ساعت 12
 افزایش بر آنغوزهتأثير  ولی دادند نشان تغذیه از

 که معنی این به ؛داد رخ بيشتری خيرأت با ها پالسموتوسيت
 تعداد ناگهانی افزایش سبب ساعت 23 از پس آنغوزه

 شد خون( مکعب متر ميلی در عدد 32±2) ها پالسموتوسيت
 گرفت. قرار دیگری آماری گروه در و
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 بحث
 الروکشیتأثير  دهنده نشان پژوهش این نتایج

 اثر بود. آرد بيد پره شب برليمو  به و آنغوزههای  عصاره
 بر بسياری گياهیهای  عصاره دورکنندگی و کشندگی

 است شده گزارش (E. kuehnialla) آرد پره شب
(Bouzeraa et al., 2019 ؛Najafzadeh et al., 2019 ؛

Ghasemi et al., 2014). 
یی ايميشی اجزا نیمهمتر از دراتيکربوه و ديپيل ن،يپروتئ

ی عملکردها ازی اريبس در و هستند حشرات بدن
 در ها نيپروتئ ازی اريبس دارند. دخالت آنها بدنیی ايميوشيب

 رنده،يگی ها مولکول رهيذخ و انتقالبرای  ها میآنز ساختار
ی ها رنگدانه سنتز کول،يکوت شدن تهیاسکلر ایی، ز ریخت

 دارند. نقشی عصبی ها اميپ انتقالی حت و اپوزید ،یینايب
 حشرات شتريب دری انرژ ديتول منبع عنوان به ها دراتيکربوه
ی چرب به لیتبد است ممکن ها دراتيکربوه .هستند مطرح

 دهايپيل باشند. ميسه نيپروتئ ديتول در است ممکن ای و شده
 دهايپيفسفول چرب،ی دهاياس دارند.ی ا ژهیوی کارکردها زين
 ليپيدها هستند.ی سلول وارهید مهم های بيترک از ها استرول و

 رشد توليدمثل، فرایندهای برای انرژی توليد مهم منابع
 مقابل در دفاع در آنها نقش و بوده اندازی پوست و جنينی
 .(Chapman, 1998) است رسيده اثبات به ها پاتوژن

ی دارای اهيگی ها اسانس و کش حشره سموم ازی اريبس
 در هیتغذ بازدهی کاهش باعث و بودهی ا هیضدتغذ خواص

 ازی برخ مقدار نیبنابرا ،شوند یم شده ماريت حشرات
 کاهش حشره بدن در ها نيپروتئ مانندی اتيح های بيترک

 و شده اختالل دچاری انرژ ديتول سميمتابول جهينت در ؛ابدی یم
 مناسبیی غذا میرژ رایز ،است تياهم حائز نظر نیا از

 حشره بدن در ها ماکرومولکول نیا ازی اريبس لیتعد باعث
 .(Etebari et al., 2006) شود یم

 گروه مهمترین عنوان به ليپاز و پروتئازها کربوهيدرازها،
 غذا هضم فيزیولوژی در کليدی نقش گوارشی های آنزیم
 دیگر و پرواز توليدمثل، و رشد برای الزم انرژی تا دارند

 ثابت .(Erturk, 2006) کنند مينأت را حياتی های فعاليت
 ممکنی اهيگهای  عصاره و ها اسانس ازی ناش تنش که شده

 کاهش یا شیافزا مانندیی ايميوشيب راتييتغ باعث است
 نشان تحقيقاین  نتایج شود. گوارشیهای  آنزیم انواع فعاليت

 سبب یدار معنی طور بهليمو  به و آنغوزه عصاره دو هر که داد
 از شدند. کيموتریپسين و تریپسين پروتئازهای فعاليت کاهش
 فعاليتدار  معنی افزایش سبب آنغوزه عصاره دیگر،سوی 
 شد. آرد بيد الرو معده در ليپاز و بتاگلوکوزیدازهای  آنزیم

 متانولی عصاره تيمار بررسی در تحقيقاین  مشابه نتایجی
  توت برگخوار پروانه غذای به (A. annua) درمنه

(G. pyloalis) شد حاصل (Khosravi et al., 2011). 
 از تغذیه از پس (Pieris brassicae) کلم سفيده الروهای

 (Polygonum persicaria) بند هفت عصاره با آلوده غذای
 دادند نشان را پروتئازها سرین فعاليت شدید کاهش

(Zibaee et al., 2014). و تریپسين پروتئازهای فعاليت 
  آرد بيد چهارم سن الروهای معده در کيموتریپسين

(E. kuehniella) عصاره با شده تيمار آرد از تغذیه از پس 
 یافت کاهش یدار معنی طور به (Teucrium polium) کلپوره

(Shahriari et al., 2017) .ن،امحقق برخی گزارش به 
 است ممکن گياهیهای  عصاره در موجود های ترکيب

 هضم در آنها عملکرد مانع و داده تغيير را پروتئازها ساختار
 .(Ramzi et al., 2013) شود ها پروتئين

 در ليپاز و گلوکوزیداز بتا فعاليت افزایش ،سویی از
 حشره توده زیست افزایش به ،آنغوزه با شده تيمار حشرات

 ,.Ahmad et al؛ Desai & Desai, 2000) است مرتبط

 در آنغوزه عصاره که رسد می نظر بهبنابراین  .(2006
 و کربوهيدرات مقادیری حاوی خود متشکله های ترکيب
 موضوع این و (Mahendra & Bisht, 2012) است چربی

 تيمارهای به نسبت را وابستههای  آنزیم فعاليت نوعی به
 های فعاليت تفاوت این واقع، در است. داده افزایش دیگر
 نوع به بستگی شده تيمار حشرات معده مختلفهای  آنزیم

 شده وارد شيميایی ترکيب یا عصاره در موجود های ترکيب
 های گزارش .(Yazdani et al., 2013) دارد گوارش لوله به

 های آنزیم فعاليت تغييرات چگونگی بر مبنی نامحقق
 مختلف، گياهیهای  عصاره با حشره تيمار از پس گوارشی

 (2317) همکاران و Yazdani گزارش براساس است. متنوع
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 برگخوار پروانه گوارشی کانال در ليپاز و پروتئاز فعاليت
 رزماری اسانس از تغذیه از پس (G. pyloalis) توت

 های برگ از حشره این که زمانی عالوه به .یافت افزایش
 گوارشی ليپاز سطح کرد تغذیه درمنه عصاره به آلوده توت

 Khosravi et) یافت افزایش توجهی قابل طور به آن معده در

al., 2011). که حالی در Marie کاهش (2331) همکاران و 
 گياه از تغذیه با S. litura الروهای در را ليپاز فعاليت

 برگخوار پروانه معده در ليپاز سطح .کردند مشاهده جوجوبا
(Cnaphalocrocis medinalis) با شده تيمار غذای از که 

-Senthil) یافت کاهش بود کرده تغذیه آزادیراختين عصاره

nathan, 2006). با شده تيمار آرد بيد در ليپاز فعاليت 
 یافت کاهش یدار معنی طور به نيز کلپوره عصاره

(Shahriari et al., 2017). 
دار  تأثير معنی شاهد مطالعه، این از دیگری بخش در
 الرو خونیهای  سلول تعداد برليمو  به و آنغوزههای  عصاره

 پس اوليه ساعات همان در تقریباً تيمارها این بودیم. آرد بيد
 کل تعداد چشمگير افزایش خون گردش سيستم به جذب از

 افزایش شدند. سبب را ها گرانولوسيت و ها سلول
 به آلوده غذای از که الروهایی همولنف در ها پالسموتوسيت

 افتاد. اتفاق دیرتر کمی بودند کرده تغذیهليمو  به و آنغوزه
 ورود مقابل در که بوده ذاتی نوع از حشرات ایمنی سيستم
 از پس شود. می فعال تنش نوع هر و آلوده یا و بيگانه عوامل
 واکنش اولين ،هموسل در شده وارد بيگانه عامل یشناسای
 خونیهای  سلول شکل و تعداد تغييرات با بندپایان ایمنی
 خونیهای  سلول واقع، در .(Li et al., 2019) است همراه

 جنسيت، اندازی، پوست مانند متعددی عوامل با مواجهه در
 به سموم و ها پاتوژن ورود دما، گرسنگی، جفتگيری،

 .(Duarte et al., 2020) دهند می نشان واکنش همولنف
 ایمنی در مؤثرهای  سلول ها پالسموتوسيت و ها گرانولوسيت

 به حشرات ایمنی فرایند در آنها پروفایل که هستند سلولی
 تغييرات این .(Nakahara et al., 2003) کند می تغيير شدت

 بروز خونی های سلول تعداد کاهش یا افزایش شکل به
 نوع و رشدی مرحله حشره، گونه بهبا توجه  که کند می

  .(Gupta, 1979) است متفاوت آلودگی

 پاسخ و نمو و رشد بر غذا کيفيت که شده مشخص
 دیگر عبارت به است. مؤثر ها پاتوژن مقابل در حشره دفاعی

 هستند، مند بهره تر غنی غذاییهای  رژیم از که حشراتی
 و ها پاتوژن از ناشیهای  آلودگی به کمتری حساسيت

 .(Vogelweith et al., 2015) دهند می نشان پارازیتيسم
Ebrahimi و Ajamhassani (2323) غذای که کردند ثابت 

 هندی پره شب ایمنی مخمر( و گندم آرد و )عسل مصنوعی
(Plodia interpunctella) دار  معنی افزایش با را

 کمتر غذایی محتوای با های رژیم با مقایسه در ها ایمنوسيت
 یا و ها عصاره در موجود های ترکيب .داد افزایش
 مصرف به غذایی رژیم در چنانچه گياهی های کش حشره
 کنند تحریک را آن ایمنی سامانه توانند می برسند، حشره

(Manjula et al., 2020). بسياری تحقيقات ارتباط این در 
 خوار ساقه کرم الروهای همولنف در چنانکه است. ذکر قابل
 Ferula) آنغوزه نوعی عصاره با که Sesamia cretica ذرت

ovina) دار  معنی افزایش ساعت 39 از پس و شدند تيمار
 Sadeghi et) شد مشاهده ها پالسموتوسيت و ها گرانولوسيت

al., 2017). ها گرانولوسيت تعداددار  معنی افزایش همچنين 
 صغير سوسن عصاره با شده تيمار S. litura الروهای در
(Acorus calamus) است شده گزارش (Sharma et al., 

 شدن تيمار از پس ساعت 23 حشره همين الروهای .(2008
 کل تعداددار  معنی افزایش با را ایمنی واکنش آزادیراختين، با

 افزودن .(Sharma et al., 2003) دادند نشان ها هموسيت
 Manihot) فرفيون( )نوعی کاساو گياهی های ترکيب

esculenta) غذایی رژیم به S. litura بارز افزایش سبب 
 به ورود اوليه ساعات در ها پالسموتوسيت و ها گرانولوسيت

 دیگر، ای مطالعه در .(Manjula et al., 2020) شد همولنف
 از (Samia Cynthia) برگخوار پروانه الروهای که زمانی
 آنها خونیهای  سلول کل تعداد کردند تغذیه کاساو های برگ

 مصنوعی غذایی رژیم از کرده تغذیه الروهای با مقایسه در
 در .(Tungjitwitayakul & Tatun, 2017) یافت افزایش

 Antheraea) برنج پروانه الروهای تيمار راستا همين

assama )ریحان با (Ocimum sanctum) ابری گل و 
(Ageratum conizoides) الروها باالی ایمنی واکنش سبب 
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 ,Khanikor & Bora) شد تيماردهی از پس ساعت 39 تا

 تنفسی و تماسیتأثير  ما، مطالعه مشابه تحقيقی در .(2012
 مورد آرد بيد ایمنی بر (Ferula gummosa) باریجه عصاره
 با ها سلول کل تعداد که داد نشان نتایج گرفت. قرار بررسی
 کرد پيدا افزایشی روند ساعت 39 از پس زمان گذشت

(Ghasemi et al., 2014.) آنغوزه عصاره اثر تحقيقاین  در 
 حشره اصلی غذای از تغذیه و گوارشی شکل بهليمو  به و

 اتفاق سریعتر کمی تغييرات و شد بررسی شده آلوده )آرد(
  و 12 های زمان در ها هموسيت افزایش یعنی ،افتاد
 نظر بهبنابراین  بود.دار  معنی تيماردهی از پس ساعت 23
 و تنفسی )تماسی، گياهیهای  عصاره تيمار روش که رسد می
 در هدف حشره ایمنی پاسخ چگونگی بر گوارشی( یا

  است. گذارتأثير مختلف ساعات
 گياهان اتانولیهای  عصاره کشندگیتأثير  مطالعه، این در
 به آرد بيد پره شب سوم سن الروهای برليمو  به و آنغوزه
 اینهای  متابوليت که شد مشخص همچنين رسيد. اثبات

 قرارتأثير  تحت را حشره فيزیولوژیکیهای  ویژگی گياهان
 ایمنی و گوارشیهای  آنزیم فعاليت که طوری هب د.نده می

 تغييرات دستخوش سرعت به ساعت 12-23 مدت در آفت
 دهنده تشکيل های ترکيب و ها متابوليت آناليز و شناخت شد.
 تا گيرد قرارآینده  تحقيقات هدف تواند می گياهان این برگ

 فيزیولوژیکی خواص با ها ترکيب این متقابل هایاثرنخست 
 با بتواندرثانی  وشود  انجام دقيقتری مطالعه با حشره

 در گياهان این از استفاده به نسبت بيشتری اطمينان
 نمود. اقدام انباری آفات سایر و آرد بيد مدیریتیهای  برنامه
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Abstract 
    The lethal and physiological effects of plant secondary metabolites on a wide range of pest 

insects have been proved. These compounds, while having a direct effect on the target pest, are 

low risk to humans and the environment, and this has led to their advantage over chemicals. In 

this study, the lethal effect of Ferula assa-foetida L. and Aloysia citriodora Palau ethanolic 

extracts was determined on the third instar larvae of Ephestia kuehniella. The larval mortality 

was directly related to increasing the extracts concentration. The activity of some digestive 

enzymes in the gastrointestinal tract and the changes in hemocytes were also studied in the third 

instar larvae treated with the extracts. First, sublethal concentration of plant ethanolic extracts 

was calculated. The larvae then fed the diet contaminated by the lethal concentration of 25% 

(LC25) of the extracts (40 and 30 ppm for F. assa-foetida and A. citriodora, respectively). The 

control group consisted of larvae that fed the diet contaminated with diluted ethanol. The results 

indicated that both extracts significantly reduced the activity of trypsin and chymotrypsin 

enzymes. F. assa-foetida extract significantly reduced the activity of lipase and beta-glucosidase 

enzymes compared to the control, but the effect of A. citriodora extract on the activity of these 

two enzymes was in a statistical group with the control. The extracts had no significant effects 

on the alpha-glucosidase enzyme activity. The immune activity of larvae was also stimulated by 

changes in the number of blood cells affected by both extracts. The total number of cells and 

granulocytes of hemolymph showed a significant increase after 12 hours of feeding in the both 

extracts treatments, but gradually decreased until 24 hours that was still higher than the control 

group. The plasmatocytes showed a significant increase in the A. citriodora extract treatment 

after 12 hours, but in the F. assa-foetida extract treatment, this increase was significant after 24 

hours. Understanding the intractions of plant extracts with the insect physiological 

characteristics such as the physiology of digestive and blood circulatory systems can lead to the 

possibility of appropriate use of these factors in the target pest control and be used in the pests 

management programs. 
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